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Vicepresident Al Gore wordt ontvangen door burgemeester Pieter Litjens bij het Event Center Aalsmeer voorafgaand
aan Gore’s lezing. Foto: Jur Engelchor.

Nobelprijswinnaar in Aalsmeer voor lezing en debat

Al Gore pleit voor meer
windmolens in Nederland
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 14
oktober was de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore te gast
in het Event Center Aalsmeer voor
een lezing en een debat. Nobelprijswinnaar Gore hield de toespraak
voor ruim 2000 aanwezigen waaronder politici, jongeren, bestuurders, vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en van maatschappe-

lijke organisaties. Aansluitend was
een plenaire discussie. Gore hield
een pleidooi dat duurzame oplossingen voor het klimaatbeleid zelfs,
misschien wel júist, nu moet worden
doorgezet. Daarbij hield hij onder
meer een pleidooi dat er meer windmolens, zeker in een land als Nederland, moesten worden geplaatst. Dit
maakt mogelijk dat er minder kolen-

centrales kunnen worden gebruikt,
meende de Nobelprijswinnaar.
Platform ‘Bouwland’
Voorafgaand aan de lezing werd het
lokale Urgenda platform ‘Bouwland’
officieel opgericht met het onthullen van het logo. De Regio Schiphol krijgt een nieuw duurzaam netwerk, genaamd Bouwland. Dit moet

Stroomstoringen Hornmeer
ook doorn in oog gemeente
Aalsmeer - Het begint de spuigaten
uit te lopen, de regelmatige stroomstoringen op bedrijventerrein Hornmeer en in de wijk Hornmeer, kopte
de Nieuwe Meerbode vorige week.
De krant, zelf gevestigd in de Visserstraat op bedrijventerrein Hornmeer,
heeft al diverse malen met stroomstoringen te maken gehad. Nadat
het vorige week op vrijdagmiddag
tweeënhalf uur zwart bleef en de
boel de volgende dag, zaterdag 4 oktober, liefst vijf uur ‘plat’ viel, was de
maat vol. En niet alleen bij de Meerbode. De krant kreeg de maandag er
na diverse telefoontjes van bedrijven

op hetzelfde bedrijventerrein. Ook zij
waren het spuugzat. Geen stroom,
dus kassa’s en computers uit. Alle
bedrijven en winkels konden niets
anders doen dat de deuren sluiten.
Het personeel zat met de armen over
elkaar.
Zaterdag was de trammelant overigens nog groter, want ook in delen van Kudelstaart en op de veiling
bleven huizen en bedrijven lange tijd
verstoken van elektriciteit. Het verhaal in de krant dat de bedrijven en
de bewoners in de Hornmeer het
hebben gehad met ‘onbetrouwbare stroom’, is gehoord. De stroom-

storingen zijn ook een doorn in het
oog van de gemeente. Naar aanleiding van de stroomstoringen en de
berichtgeving heeft burgemeester
Pieter Litjens namelijk opdracht gegeven om contact op te nemen met
netbeheerder Nuon. Aan Nuon is de
vraag gesteld of er sprake is van een
structureel probleem of dat er sprake is van een toevallige loop van
omstandigheden. Nuon heeft toegezegd de zaak te onderzoeken en
zal de uitkomst zo spoedig mogelijk
bekend maken. Yes! Om in sporttermen te spreken: 1-0 door de bedrijven en de inwoners in de Hornmeer.

Gemeente Aalsmeer heeft
geen geld bij IJslandse bank!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft geen geld uitstaan bij de in
problemen geraakte IJslandse bank
Landsbanki. Dat is het resultaat van
onderzoek binnen de gemeente.
Aanleiding hiervoor waren recente
berichten dat gemeenten geld hebben ondergebracht bij banken die

door de kredietcrisis in de problemen zijn geraakt.
AAA-rating
De gemeente Aalsmeer heeft op dit
moment slechts één deposito ter
waarde van 1,7 miljoen euro uitstaan
bij de Bank Nederlandse Gemeen-



 






ten (BNG). De BNG is een bank met
een AAA-rating, wat staat voor de
hoogste kwaliteitskeurmerk dat een
financiële instelling kan hebben.
Volgens het treasury-statuut van de
gemeente Aalsmeer is minimaal een
AA-rating vereist van de bank waarbij het geld geplaatst wordt.
De gemeente Aalsmeer heeft echter in de afgelopen jaren niet bij
banken met minder dan een AAArating geld uitgezet. De gemeente
Aalsmeer verwacht dan ook niet dat
er directe gevolgen van de kredietcrisis zullen zijn.
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van de regio een ‘duurzame proeftuin’ maken. Bouwland stimuleert
duurzame, innovatie initiatieven en
helpt mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. Initiatiefnemers
zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn, de Rabobank regio Schiphol
en ondernemer Paul Bos. Het initiatief wordt ondersteund door de landelijke stichting Urgenda. Het logo
werd onthuld door de founders en
de voorzitter van Urgenda, Jan Rotmans
Vicepresident Al Gore is op uitnodiging van Maurits Groen Milieu &
Communicatie (MGMC) naar Nederland gevraagd. Mede-initiatiefnemers van de bijeenkomst met
Al Gore zijn de Rabobank Regio
Schiphol, Stichting Urgenda en de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer en Uithoorn.
Tijdens de presentatie-avond in
Event Center Aalsmeer 14 oktober
jl. heeft gedeputeerde Visser van
de provincie Noord-Holland aangegeven dat de provincie zich ook
graag wil aansluiten bij het platform
‘Bouwland’.

Na ook schietincident in Duitsland

Vermoedelijke dader van
schietpartij aangehouden
Aalsmeer - Eén van de twee personen die gezocht worden vanwege
de schietpartij vorige week woensdag 8 oktober even over half twee
in de Ophelialaan is aangehouden.
Het betreft een man en een vrouw
van Poolse afkomst. In het pand
waar kamers verhuurd worden trof
de politie een Poolse bewoner uit
Aalsmeer aan met een schotwond
in zijn schouder. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Getuigen hebben
de twee daders weg rijden in een
gele Mazda. De auto was even voor
twee uur in de middag betrokken bij
een aanrijding op de Oosteinderweg. De twee stapten uit. De man
droeg een tas waar een getuige een
vuurwapen uit zag vallen. De dader
pakte hem op en deed het wapen in
z’n zak. Het tweetal verdween richting Hoge Dijk. Op de Aalsmeerderweg zijn een klein kwartiertje later
twee fietsen gestolen. Mogelijk dat
de twee daders deze hebben genomen als vervoermiddel. De helikopter van de politie is tijdens de zoektocht ingezet. Agenten zagen op de
Bosrandweg twee personen in een
bus stappen waarvan gedacht werd
dat ze de daders waren. De man en
de vrouw zijn uit de bus gehaald,
maar bleken niet van doen te hebben met de schietpartij. Een volgende melding was dat de twee gezien
waren in Ter Aar. Het arrestatieteam

heeft de aangewezen woning in Ter
Aar bezocht, maar trof geen personen aan. De daders waren alweer
verdwenen. De man en de vrouw
waren ingestapt in een rode volkswagen Golf zonder kenteken. Daarna is niets meer van het tweetal vernomen. Het vermoeden bestond
dat zij gevlucht waren naar Duitsland. Afgelopen zaterdag 12 oktober is inderdaad in het Duitse Hildesheim een 38-jarige man uit Warschau aangehouden na een vuurgevecht met de Duitse politie. Deze
man wordt onder meer verdacht van
betrokkenheid bij het schietincident
in Aalsmeer op 8 oktober jongstleden, waarbij een 35-jarige man gewond raakte. Na een melding van
diefstal hield de Duitse politie afgelopen weekend een man en een
vrouw aan die voldeden aan het signalement van de vermeende dieven.
Bij de aanhouding opende de man
het vuur op de politie. Er ontstond
een vuurgevecht waarbij de agenten
dekking moesten zoeken. Er raakte
niemand gewond. Kort na het schietincident kon de man alsnog aangehouden worden. De vrouw is nog
voortvluchtig. Bureau District Recherche Zuid heeft contact met de
Duitse autoriteiten over het verdere
verloop van het onderzoek inzake
het schietincident aan de Ophelialaan in Aalsmeer.

Geld voor
tuinwinnaars!
Aalsmeer - Per mail kwamen er al
enkele vragen binnen. Heeft de uitslag van de tuinenwedstrijd al in
de krant gestaan en wanneer ren
ik niet voor niets naar de brievenbus? Het heeft inderdaad even geduurd, maar vanwege alle festiviteiten in Aalsmeer is de afgelopen
zomer gehouden tuinwedstrijd een
klein beetje op de achtergrond geschoven. De uiteindelijke winnaars
kiezen viel overigens absoluut niet
mee, heel veel inzendingen ontving
De Meerbode wekelijks en het was
ons een genoegen om zoveel mooie
en aparte tuinen te mogen publiceren. De reacties van de lezers,
of liever kijkers, waren immer positief. “Leuk om in andermans tuin te
mogen kijken” en “Ik doe er ideeën
mee op”. Het is voor de volle honderd procent bewezen: In Aalsmeer
wonen heel veel ‘groene handen’.
De achtertuinen zijn voor vele inwoners het verlengstuk van hun huis,
een plek om heerlijk in te hoeven
en om van te genieten! Maar, wie
heeft er nu gewonnen? Komen ze:
Op 1 de klassieke tuin van Tineke
Vredenburg in Zuiderpark 44 te Kudelstaart, op 2 de tuin in de groei
van de famlie T. Griekspoor in de
Citroenvlinderstraat 48 in NieuwOosteinde en op 3 de tuin bij de ark
aan de Uiterweg 27 met de bijzondere vijver van Karin Copini en Michel Velle.
Alledrie gefeliciteerd. Er wordt/is
contact opgenomen. Voor alle nietwinnaars: Hopelijk doet u allen volgend jaar weer massaal mee en kan
de Meerbode trakteren op kleurige
en fleurige tuinfoto’s. Bedankt.

Kortingen tot 30% en kans op een

gRATIS CV KETEL!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F
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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Acties geldig tot 1 november 2008

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

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

Vermist:
- Beatrixstraat in Aalsmeer, poes. Zilvergrijs met oranje ogen en
zwart neusje. Zij heet “Juultje”.
- Ketelhuis in Aalsmeer, witte poes met een beetje licht bruin op
haar buik. Ze heet “Lois”.
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, lapjes poes met een beetje wit op haar buik. Ze heet “Susie”.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, lapjes poes met witte buik
en bef. Ook heeft ze zwarte kringen rond haar ogen. Ze heet
“Zorro”.
- Blauwe beugelstraat in Rijsenhout, grijs cyperse kater met
bruin kopje, witte bef en sokjesen wat wit op de buik. Hij heet
“Joris”.
- Herenweg thv nr. 32 in Kudelstaart, langharige cyperse poes.
Heeft een bandje om van een oude sok. Ze heeft een plekje
aan haar lip. Ze heet “Donna”.
- Oosteinderweg 201 in Aalsmeer, een cyperse kater. Hij heet
Mickey.
- Vlinderweg 34 in Aalsmeer een cyperse kater met een egaal
zwarte rug. Hij heet Tommie en is wat schuw.
Gevonden:
- Ringvaartzijde t.h.v. Nr 17 in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- JP Thijssenlaan in Aalsmeer, donkercyperse poes met wit achter pootje en wit snuitje.
- Legmeerdijk t.h.v. 202 in Aalsmeer, een rood witte ongecastreerde kater.
- Bachlaan /Legmeerdijk in Aalsmeer, een zwart-witte kat.
- Uiterweg t.h.v nr 24 een rode kat.
- Dreef. t.h.v. zwembad, een zwart witte kat.
- Koolwitjesstraat t.h.v.nr. 113 in Aalsmeer, een zwart witte kat.
- Zwarteweg t.h.v. nr. 98 in Aalsmeer, een zwarte poes.

weldige en zinvolle hobby, bij gebleken geschiktheid een trainersopleiding aan. Daarnaast ontvangt
u een onkostenvergoeding. Bent u
minimaal 21 jaar oud en heeft u interesse? Geef u dan zo snel mogelijk op via db.aalsmeer@gmail.
com. U kunt ook bellen naar 0297343 618 op werkdagen tussen 9.30
en 11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken. Van
(aspirant)hondentrainers wordt verwacht dat zij beschikken over een
eigen hond dan wel een ‘leenhond’.
De informatieavond vindt plaats op
dinsdag 21 oktober.
De bijeenkomst begint om 20.00.
Nadere informatie, zoals de locatie
van de bijeenkomst, ontvangt u na
aanmelding. Meer informatie is te
vinden op www.aalsmeer.dierenbescherming.nl.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Ernie Wesselius.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u.
Spreker: Nathan Sewell. Crèche
voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds C. van As,
Oostzaan. A. Jansen om 16.30u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins
samen met liturgiegroep Beraad
van Kerken Aalsmeer. ds. Yolande
Brandenburg. Mmv het kerkkoor.
Extra collecte: Nederlands Bijbelgenootschap. Oppas voor kinderen
aanwezig.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. C. Terpstra, H.I. Ambacht. H.A.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag om 10u. ds. A. Geuze, bediening H.A. Om 19u. ds. A. Geuze,
nabetrachting H.A.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. dhr. J. Büchner, Amstelveen. Z.W.O. dienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Nijkerkerveen. 18.30u.
Oost: 10u. dienst, ds. J. de Goei,
Amersfoort. 17u. C.G. Graafland.

Speelavond bij
Ons Genoegen

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

Wilt u ook leren kijken met de ogen
van de gehandicapte? Kom dan
naar de bus, waar u (als het weer
het toestaat) vóór de bus problemen
van gehandicapten zelf kunt ervaren, door even in een rolstoel te rijden of met een blindenstok te lopen.
Hopelijk treft u Mirjam dan ook nog
even! U/jij bent welkom!

Zondag
19 oktober

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

vicelijn van je gemeente, zo eenvoudig is dat! In heel veel gevallen wordt
het probleem dan snel verholpen, in
moeilijker gevallen kan het wat langer duren, maar het wordt aangepakt. Is het opgelost, dan hou je er
minstens een goed gevoel aan over!
OLGA is heel blij dat zij tijdens de
open dag een oud-medewerkster
mogen begroeten. Het gaat om niemand minder dan Mirjam de Koning, die tijdens de Paralympics in
Peking maar liefst twee gouden en
twee zilveren medailles wist te veroveren en ook nog een wereldrecord op haar naam bracht!

KERKDIENSTEN

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. J.A. Brussaard, Barneveld. 18.30u. ds. J. Maas, Nieuwe
Tonge.

Ikg

Hondenschool houdt info-avond
voor hondentrainers in spe
Aalsmeer - Heeft u altijd al hondentrainer willen worden? Kom
dan naar de informatieavond van
de hondenschool van de Dierenbescherming Aalsmeer, Uithoorn en
de Ronde Venen.
De hondenschool van de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
heeft per 31 maart dit jaar haar activiteiten moeten staken in verband
met een gebrek aan trainers. De bedoeling is dat op termijn een doorstart zal plaatsvinden. Daarom is zij
op zoek naar (aspirant) hondentrainers. Het doel van de opnieuw op te
starten hondenschool is om de baas
te begeleiden bij de (her)opvoeding
van zijn of haar hond. Na een opleiding en inwerkperiode geeft u wekelijks les aan groepen van maximaal tien personen. De Dierenbescherming biedt u, naast een ge-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. 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.

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

OLGA gaat de straat op!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
17 oktober houdt OLGA, het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland, een open dag. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van promotiebus Bus 1202. De bus wordt geparkeerd in Amstelveen staan, tussen V&D en McDonald’s, op de plek
waar ook jaarlijks de oliebollenkraam staat. Bezoekers zijn welkom
tussen 11.00 en 16.00 uur. Bij OLGA
wordt veel werk verzet door slechts
weinig mensen, die ook nog gehandicapt zijn. Dat werk wordt een stuk
minder, als ‘gewone’ mensen er een
handje bij zouden helpen en dat kan
eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen
kan het, gewoon door zijn of haar
ogen de kost te geven. Bij dat kijken
moet je doen alsof je een gehandicapte bent en zo ontdek je wat er allemaal te verbeteren valt. Op straat
bijvoorbeeld is heel wat mis, van
scheef of losliggende tegels tot een
lastige oversteek of moeilijke doorgang. Die meldt je dan bij de Ser-

Is uw huisdier
zoek?

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Dienst om 10u. en 18.30u. ds. K.
Muller.

Goede opkomst en opbrengst
benefietconcert voor Nepal
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
oktober is in De Oude Veiling een
benefietconcert gegeven voor Chitwan House, een kindertehuis in
Sauraha in Nepal. Belangeloos betraden de bands Lee Roud, Beaverhunt, Sas and Friends en Blood
Sweat & Kiers het podium in de grote zaal en deze groepen bestaande uit nagenoeg alleen Aalsmeerse
muzikanten wisten liefst 180 betalende bezoekers te trekken.
In de café-ruimte werden sieraden, kleding en producten uit Nepal te koop aangeboden door Raju Khadha en Himalaya House trakteerde op buitenlandse lekkernijen.
De avond heeft meer dan 4.000 euro opgeleverd en dit dankzij de entree, fooien van de barkeepers en
bijdragen van de deelnemende ondernemers.
Met het geld, dat verdubbeld gaat
worden door de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, kunnen kinderen in Nepal, die door welke omstandigheden ook geen huis
hebben, een dak boven het hoofd
geboden worden. In februari 2004 is
een kindertehuis geopend in Sauraha. Op het ogenblik wonen 21 kinderen in het huis. Velen zijn wees,
maar ook kinderen uit gezinnen

met financiële en/of sociale problemen kunnen in Chitwan House opgenomen worden. De kinderen volgen onderwijs op een privé school.
In het huis zijn twee Nepalese vrouwen verantwoordelijk voor het koken, de schoonmaak en de was.
De dagelijkse leiding ligt in handen
van de Nederlander André Renting.
De stichting, Ketaaketighar Nepaalmaa genaamd, ondersteunt financieel ook enkele kinderen uit het
dorp, zodat zij eveneens onderwijs
kunnen volgen.
Het benefietconcert werd dit keer
vooral gehouden om toiletten, waterpompen en andere voorzieningen te bouwen ter verbetering van
de hygiëne en om hygiënische middelen uit de delen tijdens vier medische check-ups voor kinderen.
In samenwerking met de stichting
Sapana Village Garant gaat een
schoonwaterput gebouwd worden
bij een school in het dorpje Chitwan.
Op woensdag 22 oktober is hier
meer van te zien op televisie in het
programma ‘Return to sender’ met
Katja Schuurman. De uitzending is
om 22.30 uur.
Meer weten? Kijk op www.ketaaketighar.org.

Aalsmeer - Op dinsdag 21 oktober
organiseert buurtvereniging Ons
Genoegen weer een speelavond.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. De bijeenkomst
is in het nieuwe Ons Tweede Thuis
in de Hortensialaan.
De aanvang is 20.00 uur en zowel
leden als nieuwe gezichten zijn welkom.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer de
Goede met 5577 punten.
Op twee is de heer C. Buskermolen
geëindigd met 5081 punten en op
drie de heer Karemaker met 4941
punten.
Bij het rummicuppen behaalde mevrouw Hoving de hoogste eer. Zij
wist op nul te blijven. Pplaats twee
was voor mevrouw Brands met 23
punten.
Mevrouw Wegman heeft tijdens het
vorige seizoen de meeste klaverjaspunten verzameld en mevrouw Karemaker de minste rummicuppunten. Beiden zijn beloond met een
cadeaubon.

Weer cursus
Babymassage
Aalsmeer - Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden
oud kunnen zich opgeven voor de
cursus Babymassage bij Anja Luczak.
Het is een heerlijk ontspannen cursus, waarin u op een bijzondere manier contact heeft met uw kindje.
Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen.
Bovendien is het een uitgelezen mogelijkheid om de band tussen ouder
en kind te versterken.
Na de massage krijgen de ouders
praktische tips over de omgang met
de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van je baby.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. Zowel
groeps- als ook privélessen zijn mogelijk.
Voor opgave en meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Anja Luczak, tel.: 06-40181259, emailen kan ook naar anjaluczak@
yahoo.de of bezoek de website
www.luczak.net.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. In Zorgcentrum Aelsmeer 10u. euch. viering met L. Seeboldt. Zaterdag om
17u. in Kloosterhof euch. viering
met L. Seeboldt.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt en klein
koor. Om 14.30u. Poolse dienst.
Rijsenhout: Zat.dag 19u. euch. viering mmv dames- en herenkoor
S.D.G. Voorganger L. Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst met ds. T.C. Wielsma, Uithoorn. 18.30u. ds. R.H.F.
Praamsma. H.A.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst met W. Inge, Amsterdam. Leger des Heils.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. gezinsviering met vg. A.
Blonk.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst.
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.
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Toegangsprijs inclusief 5 consumptiebonnen

Zaterdag ‘Lemo Los’ met
Van Velzen en Jeroen Post
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 oktober gaat Lemo weer Los tijdens een grootse party in ditmaal
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. De bekende pianist en zanger
Van Velzen komt onder andere optreden. Roel van Velzen werd begin
2005 opgemerkt door Nederlands
bekendste producers. Zij erkennen
zijn unieke stemgeluid en energieke
live performance. Al snel wordt duidelijk dat Van Velzen het gaat maken. Van Velzen maakt energieke,
Engelstalige muziek op de grens van
pop en rock. Hoewel klein van stuk,
is Van Velzen met zijn stem en podiumpersoonlijkheid een grootheid
die Nederland al versteld heeft doen
staan en inmiddels ook in Duitsland
qua populariteit stijgende is. ‘Baby
get Higher’ was zijn doorbraakhit
en deze zal zaterdag zeker klinken
in De Bloemhof! Het gaat overigens
een uur lang optreden! Ook van de
partij tijdens Lemo gaat (weer) Los
is de Aalsmeerse Alsjemaar Van de
Straatband. Deze in 1997 opgerichte band staat al jaren garant voor
een enthousiast en gevarieerd optreden. De Straatband bestaat uit
geroutineerde muzikanten, die al jaren in verschillende bands spelen of
gespeeld hebben en op diverse podia in Nederland hebben gestaan.
Door de driekoppige zang van Mieke van Tright, Lenie Zuijderhoudt en

Niels Truijens, met elk hun eigen totaal verschillende geluid en muzikale voorkeur, kan er uit een breed
repertoire gekozen worden. Rustige ballads worden afgewisseld met
stevige up-tempo rock of funkie disco. Naast de drie zangers bestaat de
Straatband uit de gitaristen André
Alderden en Bob Enthoven, toetsenist Remco de Hundt, drummer Peter Geleijn en bassist Ab Hansen.
Verder treedt zaterdag de bekende zanger Mick Harren op, is Jeroen
Post present, draait dj Jeroen Nieuwenhuize van radio 538 zorg voor
dansbare hits en is de presentatie
in handen van niemand minder dan
Rob van Nood van Big Brother.
Hét feest van het jaar is te bezoeken
voor 35 euro per persoon en dit bedrag is inclusief vijf consumptiebonnen van 2 euro per stuk! Wie aan de
deur een kaart koopt, dient 40 euro
te betalen. Geld uitsparen kan door
de voorverkoopadressen te bezoeken en dit zijn Krijtenberg movie &
music in de Zijdstraat, primera Ridder & co in de Ophelialaan, zwembad De Waterlelie aan de Dreef en
sportcafé’s de MiDi’s bij sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. Het
feest begint zaterdag om 20.00 uur
en duurt tot 01.00 uur. De zaal gaat
open vanaf 19.00 uur. Meer weten?
Kijk op www.lemogaatlos.nl.

Laatste kaarten de deur uit!

Theaterconcert Hobo String
Band in ‘De Ouwe’ in trek
Aalsmeer - Wie graag naar het
theaterconcert van de Hobo String
Band wil morgen, vrijdag 17 oktober,
in De Oude Veiling doet er goed aan
om vandaag nog kaarten te gaan
kopen. De belangstelling is namelijk
groot en momenteel gaan de laatste kaarten de deur uit. En het wordt
zeer zeker een speciaal optreden.
Het vijftal van deze in de jaren zeventig in heel Nederland populaire band, neemt de bezoekers mee
op reis, een muzikale reis door het
verleden en door het heden. Voor
de Hobo String Band is dit optreden tevens een try-out voor het concert in Hoofddorp. Dit theaterconcert in november was liefst binnen
een uur uitverkocht! De Hobo String
Band staat voor country-pop, Ierse
folk en mooie, meerstemmige ballads. Muziek die veelal door jong en
oud betiteld wordt als vrolijk, dansbaar en eigenlijk tijdloos. De muzikanten van de Hobo heeft er zin in
om fans van toen en nu te trakteren
op oud en zeker ook nieuw repertoire. De band bestaat momenteel
uit Dick Kuin op zang/gitaar, Cors
Doeswijk op zang/gitaar, Wil Joore
op bas, Leen Mulder op fiddle/mandoline, Rob Schadd op gitaar/autoharp en Gerrit Biesheuvel op accordeon/toetsen. Voor deze speciale gelegenheid in De Oude Veiling
stapt ook oud-bandlid Gerrit van
Leeuwen (wasboard) het podium
op! Kom ook kijken, luisteren, ontmoeten en genieten! De bovenzaal

van De Oude Veiling in de Marktstraat gaat om 20.30 uur open, het
concert start rond 21.30 uur.
David Olney en Sergio Webb
En zondag 19 oktober verzorgen David Olney en Sergio Webb uit Amerika een optreden in De Oude Veiling in de Marktstraat. David Olney
is een gerenommeerde zanger en
tekstschrijver. In de zeventiger jaren richtte hij de succesvolle rockformatie de X-Rays op. Deze band
was binnen korte tijd de meest succesvolle alternatieve rockbands in
de Tennessee scene. Sinds die tijd
heeft Olney een indrukwekkend
aantal solo lp’s en cd’s opgenomen
voor tal van bekende platenlabels.
Zijn veelal indrukwekkende werk
werd ondermeer vertolkt door Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Del
McCoury, Tim O’Brien, en vele anderen. Enkele jaren geleden namen
Olney en meester-gitarist Sergio
Webb deel aan een (te korte) uiterst
succesvolle theatertour door Nederland, samen met één van z’n meest
toegewijde fans, Freek de Jonge. Tijdens deze Europese 2008-tour zijn
Olney en Webb slechts enkele dagen in Nederland, onder andere
voor het Take Root Festival in Groningen. Het is dus echt een uitgesproken voorrecht om David en Sergio in Aalsmeer te mogen begroeten. Het optreden begint zondag om
15.00 uur en de toegang bedraagt
10 euro. Voor info: 0297-368378.

Vrijdag live ‘Hit me TV’
en ‘Cool Genius’ in N201
Aalsmeer - Hit me TV heeft een
stormachtig jaar achter de rug. Niet
zo gek natuurlijk als je een puik album aflevert en elke week door heel
Nederland elke zaal plat speelt. Ook
stond de band al op Lowlands en in
diverse grote popzalen en is met de
single ‘a public thing’ veelvuldig op
de landelijke radiostations te horen.
Hit me TV produceert een eigen geluid door dansbare gitaarrock met
sterke hooks, enkele vlijmscherpe
riffs en hakkende drums te mixen
met popstructuren en eigenzinnige
vocalen. De N201 is dan ook heel blij
dat de band hier aanstaande vrijdag
17 oktober op zal treden. Vooral ook
omdat verschillende bandleden in
het verleden vaak in de N201 te zien
waren in andere bands als Wit=Out
en Skip the Rush, is het natuurlijk
gaaf om te zien dat ze het helemaal
gemaakt hebben!
De opener van vanavond is Cool Ge-

STAGE
MUSIC SHOP
GITAArHOEzEn In dE AAnbIEdInG: % 16,‘GIGbAG’ HOES vOOr klASSIEkE GITAAr
(zWArT/rOOd) % 22,50
IEdErE zATErdAG GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG: % 3,75

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Exposities
Tot en met 23 november:
* Expositie met schilderijen van Carel Visser en Klaas Gubbels en objecten van Sjoerd Buisman in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Gratis te bezichtigen iedere donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 2 november:
* Expositie foto’s van watertoren in
galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: donderdag-zondag
13-17u.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk Annokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag
en zondag 13-17u.
Oktober/november:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Cicek in Dorpshuis Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 16 oktober:
* Iedere donderdag inloop voor tieners op zolder Binding in Zijdstraat
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor

nius. Ook deze band maakt een vrolijke mix van pop en dansbare gitaarrock en kon het ook wel eens
ver gaan schoppen!
De zaal gaat vrijdag open om 21.00
uur en de entree is 5 euro.
Zaterdag Alpha Twins
Zaterdag 18 oktober is toch wel
verplichte kost in de N201 voor alle hardstyle liefhebbers uit de omgeving! Niemand minder dan het
duo Alpha Twins komt een set van
maarliefst twee uur draaien tijdens
het nieuwe hardstyle concept in de
N201: Hardknockers. Op dit feest
draaien telkens bekende artiesten
samen met lokaal talent. Deze keer
met dj’s N-deauvour uit Uithoorn
en Jor-D uit Kudelstaart.
Lekker stampen dus aanstaande
zaterdag, het feest begint om 21.00
uur, de entree is 8 euro. Meer info is
te vinden op internet: www.n201.nl

Muziek/Film
Donderdag 16 oktober:
* Film The Passion of the Christ in
De Oude Veiling, Marktstraat. Start
20u. Open vanaf 19.30u.
Vrijdag 17 oktober:
* Theater-optreden Hobo String
Band in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21.30u. Zaal open 21u.
* Night Fever met muziek uit jaren
80 en 90 voor 25plussers bij Bon
Ami, Dreef, 21.30-03u.
* Optreden bands Hit me TV en Cool
Genius in N201, Zwarteweg. Open
vanaf 21u.
Zaterdag 18 oktober:
* Lemo gaat ‘weer’ los met Van Velzen, Mick Harren, Jeroen Post, Alsje maarvande Straatband en dj Jeroen Nieuwenhuize in De Bloemhof,
Hornweg vanaf 20u.
* Latin-jazz met 4Sure in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Back in Time-discofeest in The
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Alpha Twins draaien in N201,
Zwarteweg vanaf 21u.
Zondag 19 oktober:
* Amerikaans duo David Olney en
Sergio Webb treedt op in Oude Veiling, Marktstraat. Aanvag: 15u.
Dinsdag 21 oktober:
* Film ‘Jozef’ voor jeugd bij Westhill
in De Binding, Zijdstraat, 13.30u.
Woensdag 22 oktober:
* Film Pietje Bel om 13u. en Pietje
Bell 2 om 15.45u. voor jeugd bij Binding Boven, Zijdstraat.
* Film Bee Movie voor jeugd op Bindingzolder in SJOK-gebouw Kudelstaart, Haya van Somerenstraat.
Open 13.30u., start 13.45u.
Donderdag 23 oktober:
* Bon Bini-disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.

jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Dia-lezing over rozen bij Groei en
Bloei in Wellant College, Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Klaverjasavond BV De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. Aanvang: 19.30u.
* Sjoel-competitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 17 oktober:
* Koffie-ochtend Amigas op Bindingzolder, Sjok-gebouw, Haya van
Somerenstaat. 9-12u. Thema: Foto’s
uit kindertijd.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop
voor tieners op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat in Kudelstaart
van 14 tot 18u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven sluit 19.45u.
* Kaartavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 19 oktober:
* Vlooienmarkt in De Bloemhof,
Hornweg van 10 tot 17u.
Maandag 20 oktober:
* Haarlemse smalfilmclub te gast bij
Filmclub Aalsmeer in gebouw ‘t Anker, Oosteinderweg 273. Vanaf 20u.
* Dia-lezing bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start 20u. Aanwezig 19.45u.
20 en 23 oktober:
* Sport- en spelinstuiven voor jeugd
in Proosdijhal Kudelstaart. Maandag
en donderdag 9.30-12u. In De Waterlelie extra vrijzwemmen.
Dinsdag 21 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in gebouw Ons Tweede Thuis,
Hortensialaan. Zaal open 19.30u.
Woensdag 22 oktober:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberatraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen in Dorpshuis Kudelstaart. Start om 13u. Inschrijven
12.30u.
Donderdag 23 oktober:
* Klaverjassen, jokeren en biljarten voor ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Ouderensoos bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Inloop voor jeugd groepen 6-8 bij
Binding Boven, Zijdstraat, 13-17u.
* Foto-wandeling bij PCOB in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 15u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 30 oktober:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Zaterdag discofeest ‘Back
In Time’ in The Beach

Aalsmeer - Nu de dagen weer wat
korter worden en het buiten weer
wat frisser is, wordt ook de behoefte aan een warm en gezellig feest
weer groter. Dj’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans organiseren daarom aanstaande zaterdag 18 oktober weer met groot enthousiasme ‘Back In Time’, het gouwe ouwe discofeest in ‘The Beach’
aan de Oosteinderweg. Elke derde
zaterdagavond van de maand is dat
een uitstekende gelegenheid om
een avondje plezier te maken! Tijdens ‘Back In Time’-avonden staan
de muziek en gezelligheid centraal.
Bekende en minder bekende hits uit
de jaren 70 en 80 zullen de revue
weer passeren.
Natuurlijk worden uitschieters naar
de jaren 60 en 90 ook zorgvuldig
toegevoegd. Zo trekt er tijdens deze avond weer een muzikale periode van ruim 40 jaar voorbij. En in samenwerking met vj Alex Wahlen van
X-treme Showproductions worden
er weer allerlei filmpjes en videoclips vertoont. De avond start om
21.00 uur. Vanaf dat moment wordt

het publiek door dj Cees en dj Meindert meegevoerd in een muzikale reis door het jonge- en oude hitverleden. Iedere bezoeker krijgt bij
de entree weer de ‘Favoriete Top 3’verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden ingeleverd. Met deze kaart wordt in grote mate de muziek van de avond bepaald. Daardoor kan het voorkomen dat er tijdens het feest platen gedraaid worden die je echt al een hele tijd niet
meer gehoord hebt! Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor
die avond kenbaar te maken, is om
een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top
3’ doorgestuurd worden.
Bovendien kan je, als het je leuk lijkt
om een keer ‘gast dj’ te zijn op een
‘Back In Time’-avond, jezelf opgeven
via deze site. Kom ook naar ‘Back
In Time’: zaterdag 18 oktober, vanaf 21.00 uur in The Beach, Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop aan de
deur. Entree slechts 5 euro en dit
bedrag is inclusief 2 consumptiemunten.

KCA start in Bacchus met
latin jazz van 4Sure
Aalsmeer - KCA begint aanstaande zaterdag 18 oktober het jazz-seizoen in cultureel café Bacchus met
de Latijns-Amerikaanse ritmes van
het kwartet 4Sure. Vier muzikale
vrienden uit verschillende delen van
de wereld mixten verschillende stijlen, zoals Paramaribop, Salsa, Brazilian Swing, Latin Jazz en Cuban Percussion tot een swingend geheel.
Het kwartet bestaat uit Efraim Trujillo op tenorsax, Robin van Geerke op
piano, Juan Pablo Nahar op bas en
Olaf Keus op drums.
Drummer Olaf Keus is het ritmische
hart van 4Sure. “Vraag me niet hoe
het komt”, zei Olaf in de Telegraaf,
“maar ik heb me altijd erg aangetrokken gevoeld tot de zuidelijke ritmen en grooves. Dat zat altijd al in
me, heb het niet van huis uit meegekregen, maar ben uiteindelijk dan
ook wel met een Braziliaanse vrouw
getrouwd. En ik kom met en door
haar regelmatig in Brazilië, voor optredens met lokale musici, voor lessen, voor workshops. Ben ook bezig
om 4Sure daar naartoe te halen.” En,
zo lacht Olaf: “De latin sound zit gewoon van nature in deze jongens.”
4Sure blijkt derhalve een platform
waarop de vier leden naar harten-

lust kunnen doen wat zij het liefste
willen. Zoals componeren en improviseren, waartoe zij in hun andere
muziekbezigheden minder in de gelegenheid zijn. “Met elkaar zoeken
wij alle uithoeken van de improvisatie”, aldus Olaf Keus. “Een van de leden, de tenorist, is een vast gezicht
in Nederlandse bands als Fra Fra
Sound en de New Cool Collective
Big Band, de bassist is musical director van een theatergezelschap.”
Het concert op zaterdagavond 18
oktober begint om half tien. Zaal
open vanaf 21.00 uur Entree: Uw
gift. Cultureel café Bacchus is te
vinden aan de Gerberastraat, achter
het Boomkwekerskerkhof.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling 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. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 28 oktober en 11 november. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387660.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
serVicePunt Beheer en
uitVoering ProVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Portemonnee
gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober is tussen half vier en half vijf in
de middag de portemonnee gestolen van een bezoeker aan een win-

Teveel alcohol op
Kudelstaart - Op de Hoofdweg is
zaterdag 11 oktober om tien over
half drie in de nacht een automobilist tot stoppen gemaand door de
politie.
Vanwege het rijgedrag vermoedden
surveillerende agenten dat de be-

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, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Jasmijnstraat 33, 2 wilgen;
• Oosteinderweg 25, 22 coniferen, 3 wilgen, 2 dennen en 1 populier.
Datum verzending vergunningen: 8 oktober 2008.
• Dorpsstraat 112, 16 elzen, 4 berken, 1 wilg en 3 sierkersen.
Datum verzending vergunning: 13 oktober 2008.
wet milieuBeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen
en Handhaving.

Activiteitenbesluit
• Horticoop Aalsmeer, Lakenblekerstraat 24, Aalsmeer
Datum besluit: 30 september 2008.
• Patkel4you, Aalsmeerderweg 253 V, Aalsmeer
Datum besluit:: 2 oktober 2008;
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Middenweg, het plaatsen van een bouwkeet;
• Sportlaan 72 a, het vergroten van een woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 59, het wijzigen van een berging;
• Legmeerdijk 313, het plaatsen van 2 vluchttrappen;
• Margrietstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg tussen 114 en 116, het bouwen van een woning;
• Pontweg 12, het vernieuwen van een bedrijfsruimte;
• Rietwijkeroordweg 52, het gedeeltelijk veranderen van de inrichting;
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning;
• Zwarteweg 119, het vernieuwen van een berging/garage.
Verzenddatum bouwvergunningen: 21 oktober 2008

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

t/m 4 nov.
t/m 6 nov.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
op grond van artikel 19 lid 2 WRO
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is om vrijstelling te verlenen voor:
• Aalsmeerderweg 13, het bouwen van een opslagloods;
• Zwarteweg 59, het bouwen van een dubbel woonhuis.

t/m 6 nov.

Verleende vrijstellingen

t/m 12 nov.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 2
• Pontweg 12, het vernieuwen van een bedrijfsruimte.
Lid 3
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
Deze besluiten worden op 21 oktober 2008 verzonden.
uitwerkingsPlan “BestemmingsPlan n201-Zone
uitwerking 1: groenZone locatie oost”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat
het uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 1:
Groenzone locatie Oost” door Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland op 29 september 2008 is goedgekeurd.
In het uitwerkingsplan wordt de in het vigerende bestemmingsplan “N201-zone” opgenomen globale bestemming “uit te werken
bedrijfsdoeleinden” en “uit te werken verkeersdoeleinden” nader
uitgewerkt. Het plan geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor
de aanleg van de groenzone en geluidsafscherming achter Hornweg
54 t/m 106 ten behoeve van de uitbreiding van de Bloemenveiling
FloraHolland locatie oost.
Het uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 1:
Groenzone locatie Oost” en het besluit Gedeputeerde Staten tot
goedkeuring liggen met ingang van 17 oktober 2008 gedurende een
periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor het overige
is het plan in te zien op afspraak. Het plan is ook in te zien op de
website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).
Belanghebbenden kunnen gedurende deze 6 weken beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 42
t/m 21 okt.
t/m 23 okt.

t/m 27 okt.
t/m 29 okt.
t/m 30 okt.
t/m 30 okt.
t/m 31 okt.

Kapvergunningen: Uiterweg 55, 1 berk; Hugo de Vriesstraat 68, 1 berk;
Kapvergunningen: Aalsmeerderweg 461, 4 coniferen
en 4 vuurdoorn/struiken; Zwarteweg 37, 3 kastanjebomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 sequoia’s, 3 coniferen, 1 wilg;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 76, 1 acer; Wetenschapperspad (achter Huygenstraat 16), 1 kastanje;
Mendelstraat 79, 1 wilg, 1 berk en 1 taxus;
Kapvergunningen: Sportlaan naast 45, 1 leylandii;
Emmastraat 24, 1 sorbus en 1 kastanje; Begoniastraat
40, 2 cupressocyparissen;
Ontwerpbestemmingsplan Noordvork;
Wet geluidhinder: Voornemen tot het vaststellen van
hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting;
Concept beleidsregels Verhaal WWB;

t/m 7 nov.

t/m 13 nov.
t/m 14 nov.
t/m 18 nov.
t/m 19 nov.
t/m 19 nov.
t/m 20 nov.
t/m 22 nov.
t/m 24 nov.
t/m 28 nov.

Kapvergunning: Oosteinderweg 107, 2 malussen, 1
magnolia, 1 chamaecypres en 1 blauwspar;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 182, 1 dennenboom; Zwarteweg 7, 1 spar en 1 conifeer; Westeinderplas, kadastraal nummer E 1745, 1 wilg;
Bekendmaking verkeersbesluiten om in de volgend
bouwprojecten de aanwezige wegen, bruggen en
paden aan te wijzen als respectievelijk 30 kmzone,
woonerf, fietspad of voetpad. Plan de Rietlanden in
Kudelstaart, plan de Werven in Aalsmeer centrum en
plan Polderland in Aalsmeer oost;
Verkeersbesluit: op diverse plaatsen in de gemeente
parkeerplaatsen aanwijzen ten behoeve van autodate;
Wet milieubeheer: kennisgeving: Lakenblekerstraat
13, KPN BV;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal nummer E 1563, 2 wilgen;
Tijdelijk verkeersbesluit: een wegafsluiting t.h.v. de
Stommeerweg 127, 3 oktober van 13.00 uur tot 14.00
uur;
Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op het adres Roerdomplaan 60;
Kapvergunning: Wilhelminastraat 21: 1 gingo, 1 juniperus en 1 betula;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 427: 1 grove den;
Oosteinderweg 350: 1 berk; Kudelstaartseweg 191: 1
spar:
Oosteinderweg 25, 22 coniferen, 3 wilgen, 2 dennen,
1 populier; Jasmijnstraat 33, 2 wilgen;
Kapvergunning: Kerkweg naast nummer 1: 9 populieren;
Wet bodembescherming: bodemsanering Dorpshaven
Noord Aalsmeer;
Dorpsstraat 112, 16 elzen, 4 berken, 1 wilg en 3 sierkersen;
Uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 1: Groenzone locatie Oost”.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20,
het vergroten van de woning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units,
ten behoeve van buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Inspraak uitbreiding bloemenveiling Flora Holland locatie oost
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 oktober 2008
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen
nrs. 342 en 348, de tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren van een fustageopslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 november 2008
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk
plaatsen van een bedrijfsgebouw;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Mr. Jac. Takkade 33, het vervangen van een dubbel woonhuis.
ter inzagetermijn tot vrijdag 14 november 2008
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens.
ter inzagetermijn tot vrijdag 21 november 2008
• Herenweg 82, het veranderen van beschoeiing en vlonders;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel. (het betreft
een gewijzigd bouwplan waarvoor al vergunning is verleend).

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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Actief ARBO Aalsmeer voor ondernemers

kel in de Lakenblekerstraat. Op zondag is de portefeuille terug gevonden bij de brandweerkazerne in
Hoofddorp.
In de portemonnee zaten gelukkig
alle passen en andere persoonlijke zaken. Alleen het contante geld
is gestolen. Gedupeerd is een Kudelstaarter.

Bijeenkomst over ziekteverzuim

Kudelstaart - Wie of wat er tegenaan gereden is, is niet bekend maar opvallend is het wel: de lantaarnpaal bij Albert Heijn aan het Robend staat schots
en scheef. Maandagmiddag is het plaatje geschoten, maar wie weet staat de
lichtbron gewoon weer rechtop als deze krant uitkomt!

Aalsmeer - Elke ondernemer met
personeel heeft er mee te maken:
ziekteverzuim. Niet alleen voor de
werknemer is verzuim door ziekte
vervelend, ook voor de werkgever
heeft dit gevolgen. Het loon moet
worden doorbetaald en vaak zijn de
kosten voor het vervangen van de
zieke werknemer hoog. Actief Arbo Aalsmeer biedt ondernemers uit
de regio een aantrekkelijke oplossing. Op donderdagavond 23 oktober wordt dit toegelicht tijdens een
bijeenkomst.
Actief Arbo Aalsmeer is een samenwerking tussen de arbodienst BMD
Akers, het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA)en Flynth Arbeidszorg, eventueel in combinatie met een aantrekkelijke verzekering van verzekeringsmaatschappij
de Amersfoortse. Door de combinatie van diensten en de sterke regionale verbondenheid kan Actief Arbo

Gereedschap uit
bedrijf weg

Speelavond bij
‘Oude Spoorbaan’

stuurder alcohol gedronken had. De
blaastest was positief. Voor een test
is de man, een Aalsmeerder, meegenomen naar het bureau.
Het ademanalyse-apparaat stokte
bij 315 Ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt en de man kreeg een rijverbod.

Ontruiming panden in
Scheve schaats gereden?
Ophelialaan rustig verlopen
Aalsmeer - Op vrijdag 10 oktober
heeft er een ontruiming plaatsgevonden in een tweetal panden aan
de Ophelialaan. De ontruiming was
een gevolg van het schietincident
op woensdag 8 oktober. Direct na
het schietincident zijn er gesprekken geweest met de eigenaren van
de panden.
Op verzoek van de eigenaren is er

t/m 3 nov.

wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

DefinitieVe Beschikkingen

besloten de panden aan de Ophelialaan tijdelijk te sluiten. Deze ontruiming en sluiting is rustig en zonder incidenten verlopen. De politie en de gemeente Aalsmeer hebben hierbij assistentie verleend. Verder is voor één persoon een vervangende woonruimte gezocht en gevonden. Voor de overige bewoners
was dit niet nodig.

Aalsmeer - Op donderdag 9 oktober is rond twaalf uur in de middag

ingebroken bij een bedrijf gevestigd aan de Zwarteweg. De dief is er
vandoor gegaan met een koffer met
gereedschap.
Hierin zat onder andere een gasdetector.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 oktober, organiseert buurtvereni-

Aalsmeer ondernemers uit de regio
op maat bedienen. Het uitgangspunt daarbij is een snelle terugkeer
van uw medewerker(s) in het arbeidsproces. Ondernemers die hun
handen vrij willen houden om te ondernemen, kunnen gebruikmaken
van een aantrekkelijke verzuimoplossing. Het pakket bestaat uit een
logische combinatie van dienstverlening om het verzuim te verminderen. Preventie, interventie en re-integratie staan centraal en de aansturing vindt plaats door een vaste
casemanager.
De bijeenkomst vindt plaats in gebouw De Legakker aan de Turfstekerstraat 63 en begint om 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur. Deze kosteloze bijeenkomst is vrijblijvend te bezoeken door ondernemers. Aanmelden: B.Draijer@flynth.nl. Meer informatie: Paula Sjerps, personeelsadviseur, 0297-515300.
ging De Oude Spoorbaan voor liefhebbers een klaverjasavond. Vanaf 19.30 uur worden de kaarten geschud in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.
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Davanti geeft jubileumconcert

Amsterdam Dance Event live
op Dancefoundation.tv
Aalsmeer - Het Amsterdam Dance
Event is het grootste clubfestival ter
wereld. Het festival start op woensdag 22 oktober en is in poptempel
Paradiso. Het officiële openingsfeest van Armada Music, met Armin van Buuren en vele andere dj’s
wordt live uitgezonden op internet
door Dancefoundation. Bezoekers
kunnen gedurende de web-tv uitzending via de site interactief meepraten en hun vragen gesteld krijgen aan de dj’s. Met meer dan 700
optredende dj’s en acts in de beste
clubs van Amsterdam wordt een publiek aangetrokken van 72.000 mensen. Het Amsterdam Dance Event
is het grootste club festival van de
wereld. Armada Music werd in 2003
opgericht door Armin Van Buuren,
Maykel Piron en David Lewis. Het
Amsterdamse label heeft de afgelopen vijf jaar samengewerkt met en
het management gedaan voor een
aantal van de grootste namen in de
dance muziek. Van Markus Schulz
en Stonebridge, Nick K, dj Remy en
M.I.K.E. tot dj Shah en uiteraard Armin zelf. Samen met het Armada
team hebben deze artiesten en hun
individuele labels samen meer dan
1500 releases uitgebracht op de wereldwijde muziek markt. Het event is
al geruime tijd uitverkocht en gaat
optredens bevatten van Armin van
Buuren, Markus Schulz, Blake Jarell,
Laurent Wolf, Glen Morrison en vele anderen. Het wereldwijde publiek
kan aan het feest deelnemen, omdat het live wordt uitgezonden door
Dancefoundation.
Dancefoundation is, naast het produceren van een wekelijks radioprogamma, gespecialiseerd in video
reports en live web uitzendingen in
beeld en geluid vanaf events. In samenwerking met online radio station Afterhours.fm zijn op deze manier vele uren live radio gemaakt.

De uitzending bevat interviews met
de dj’s en het publiek kan interactief
meedoen via de online chat en forum. In de afgelopen twee jaar is het
station uitgegroeid tot een van de
meest gerespecteerde radiostations
voor dance muziek op het Internet.
Maandelijks worden meer dan 450
shows uitgezonden.
Dancefoundation werkt ook samen
met de leidende streaming media
provider Cross Media Ventures om
een hoge kwaliteit video uitzending
met meerdere camera’s mogelijk te
maken.
De live uitzending is van 23.00 tot
5.00 uur op woensdag 22 oktober,
en kan online worden bekeken op
www.dancefoundation.tv.
Dj Armin van Buuren.

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober organiseert Viva Aquaria een
leerzame avond over het bouwen
van een riparium. Dit is een bak
waar zowel een watergedeelte als
een oevergedeelte in gemaakt is,
waar zowel vissen als amfibieën in

kende en misschien onbekende
componisten. Ná deze cursus geniet u nog meer van het luisteren
naar klassieke muziek.
U heeft voor deze cursus geen specifieke kennis of vooropleiding nodig. Belangstelling voor klassieke
muziek is voldoende om de cursus
met plezier te kunnen volgen. Docent is Jan Swart en de kosten van
deelname zijn 40 euro per persoon.
Opgave bij de SWOA, Parklaan 27,
tel. 0297-344094.

gehouden kunnen worden. Normaal
van glas gemaakt, maar de heer
Poelemeijer houdt een lezing over
het maken van houten uitvoering.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte
welkom. Wilt u meer weten over Viva Aquaria, neemt u dan contact op
met de heer C. Keim Gozewijnstraat
8 te Kudelstaart, tel. 0297-343854.

Ouderwets gezellig op
kaartavond in Hornmeer
Aalsmeer - Zijn de heren van
buurtvereniging Hornmeer soms op
trainingskamp geweest? Tijdens de
wekelijkse kaartavond afgelopen
vrijdag zijn de vijf hoogste plaatsen
door de heren behaald en dan komt
op de zesde plaats eindelijk de eerste dame. Het was overigens weer
ouderwets gezellig en dat bleef het
tot de kleine uurtjes, men had gewoon geen zin om weg te gaan. Er
werden diverse nieuwe theorieën
uitgeprobeerd, en met succes. Op
één is Jan Verhoef geëindigd net
5647 punten, op twee Nico Bessel-

sen met 5435 punten, op drie Theo
Nagtegaal met 5344 punten, op vier
Kees Kuggelijn met 5303 punten, op
vijf Cor Knol met 5045 punten en op
zes Plony de Langen met 5041 punten. Bij het jokeren was er een gedeelte eerste plaats voor Corry Zaal
en Rina Tas met elk 464 punten. De
poedelprijs was voor Trudy Knol met
807 punten.
Aanstaande vrijdag 17 oktober is
er weer koppelklaverjassen in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.

Foto-expositie verlengd tot 2 november

Foto’s van watertorenfoto’s
bij galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - De foto-expositie van
de watertoren van Aalsmeer die het
eerst weekeinde van oktober in de
watertoren was te zien, wordt verlengd bij de galerie van Coq Scheltens. Tot zondag 2 november zijn
daar de verschillende foto’s die lokale fotografen instuurden te bewonderen.
De foto-expositie viel bij de opening
op 4 oktober samen met de presentatie van het boek ‘Op eenzame
hoogte – de watertoren Aalsmeer
1928-2008’. Een deel van de veertig
foto’s die tijdens de expositie zijn te
bewonderen staan ook in het boek.
Watertorenliefhebbers moeten zeker een kijkje nemen bij de foto-expositie. De foto’s geven een mooie

jubileumconcert in de RK Kerk St.
Jan Geboorte aan de Kudelstaartseweg. Het programma van deze avond
is een gevarieerde mix van Davanti’s kunnen. Er worden onder andere
een aantal liederen uitgevoerd van
de Song of Survival. Dit zijn bekende
orkest stukken waar twee vrouwen
in een interneringskamp op Sumatra, tijdens de tweede wereldoorlog,
arrangementen voor vier stemmig
koor hebben gemaakt. In de kampen zijn de stukken ingestudeerd en
uitgevoerd door een stemmenorkest
van vrouwen. Uit het met elkaar muciseren putten de vrouwen kracht
om te overleven. Naast veel a-capella muziek wordt ook de Vier Gesänge van Brahms uitgevoerd onder muzikale begeleiding van twee
hoorns en een harp. Het concert begint om 20.15 uur en de toegang bedraagt 7,50 euro per persoon. Toegangskaarten zijn te bestellen bij
P. v/d Berg, tel. 0297-322298 en via
www.davanti.nl.

Volendamse avond met Piet
Veerman in Kudelstaart

Cursus ‘Gericht luisteren
naar klassieke muziek’
Aalsmeer - Volgens kenners brengt
klassieke muziek je in hemelse sferen; mits je ernaar weet te luisteren.
Daarnaast scherpt het je luister- en
subtielere waarnemingsvermogens.
Vanaf maandag 3 november start de
SWOA in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan een cursus ‘Gericht luisteren naar klassieke muziek’ bestaande uit totaal tien lessen. Luisteren staat centraal in deze cursus. U maakt kennis met verschillende soorten muziek van be-

Kudelstaart - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti viert haar
vijftiende verjaardag! In 1962 werd
Stichting Aalsmeers Jeugdkoor opgericht. In het begin droeg het koor
de naam De Lenteklokjes. Het jeugdkoor bestond in haar hoogtijdagen
uit honderd leden! Uit het jeugdkoor ontstond later het Aalsmeers
meisjeskoor. Toen de meisjes dames werden werd in 1993 de meer
volwassen naam Davanti, wat vooraan betekent, gekozen. Davanti bestaat nu uit vijftien leden in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Het repertoire is overwegend a- capella gezongen licht klassieke muziek. Onder
leiding van dirigent Lorenzo Papolo
streven de dames naar een hoog niveau van koorklank, balans en zuiverheid. In juni 2007 oogstte Davanti veel bewondering bij de vakjury
en het publiek in het TV programma Korenslag.
Op vrijdag 7 november viert Davanti haar vijftien jarig bestaan met een

impressie van de verschillende facetten van de watertoren. Zo zitten
er oude foto’s tussen van de bouw
van de watertoren in 1927 en moderne foto’s van de watertoren in
verschillende seizoenen. Winterse
taferelen met een met sneeuw bedekte watertoren zullen zeker tot de
verbeelding spreken.
De deuren van de galerie van Coq
Scheltens op Chrysantenstraat 44
zijn elke week van donderdag tot
en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur geopend. Het boek ‘Op eenzame hoogte’ geschreven door Constantijn Hoffscholte en Pieter van
der Meer is daar ook te koop voor
14,50 euro. Kijk voor meer informatie op: www.ctchoffscholte.nl.

Kudelstaart - Op zaterdag 1 november wordt het volgende feest in het
Dorpshuis georganiseerd vanwege
het 40-jarige bestaan. Er wordt een
Volendamse avond georganiseerd.
Om volledig in de sferen van Volendam te komen, heeft de organisatie
van dit feest Piet Veerman geboekt.
Piet Veerman begon zijn carrière in
de band The Cats, maar werd vooral bekend toen hij zijn solo carrière
begon. Een van zijn meest bekende
nummers is de nummer 1 hit: Sailing
Home. Uiteraard zal deze niet missen op deze avond.
Naast Piet Veerman is het de organisatie ook gelukt om een locale bekende artiest te boeken, Jan Leliveld. De Aalsmeerder groeide op in
een dorpscafé van zijn ouders waar
regelmatig feesten en partijen werden gegeven.
Als klein jongetje vermaakte Jan al
de gasten met zijn liedjes en toen hij
10 jaar was leerde hij zichzelf gitaar
spelen. Met veel genoegen brengt
hij de jaren in herinnering van het

meedraaien in de kroeg met muziek
maken tussen de schuifdeuren bij
bruiloften en partijen. Zijn repertoire heeft een lekker meezinggehalte
en bestaat uit allerlei muziek zowel
Nederlandstalig als popmuziek. Tussen deze top artiesten door zal Kees
Markman, de meest bekende dj in
Kudelstaart en omstreken, het geluid verzorgen.
Het Dorpshuis wordt deze avond
aangekleed in Volendamse stijl. De
best verkleedde bezoeker van deze
avond krijgt twee kaartjes voor Jan
Smit in concert. Belangrijk hierbij is
dat dit alleen geldt voor bezoekers
die voor 21.00 uur binnen zijn én die
verkleed zijn in Volendamse stijl. Dit
feest is al weer het vijfde feest vanwege het 40-jarige jubileum van het
Dorpshuis in Kudelstaart. Voor de
feesten waren kaarten in de voorverkoop maar helaas zijn er geen
kaarten meer beschikbaar. Ook aan
de deur worden geen kaarten meer
verkocht . De zaal is open vanaf
20.00 uur.

recensie

Prachtige herfstklankkleuren
bij honderdste KCA concert
Aalsmeer - Zondag 12 oktober was
een dag waar de late herfstzon bomen en mensen verwarmde. In het
Oud Katholieke kerkje verwarmde
het Van Dingstee kwartet samen
met de klarinettiste Céleste Zewald
tijdens het honderdste KCA concert
de klassieke muziekliefhebbers. Er
werd gekust en er werden handen
geschud. Het eerste klassieke concert van het seizoen 2008-2009 zou
weer beginnen. De vaste kern van
KCA liefhebbers genoot zichtbaar
er elkaar weer te zien. En men verheugde zich op het komende seizoen, dat er veelbelovend uitziet.
Het was Mozart die achttiende
eeuw een klarinetkwintet schreef
dat, zoals de cellist van het muziekgezelschap Ewout Dingstee het verwoordde, zo waanzinnig mooi was,
dat het een eeuw duurde voor een
componist zich waagde aan een
nieuw stuk. Die durfal was de componist Brahms (1833-1897).
Zijn klarinetkwintet in b kl.t. opus
115 is evenals het kwintet van Mozart een veel en graag beluisterd
stuk. De wijze waarop het Dingstee
kwintet, bestaande uit de violistes
Ingrid van Dingstee, Marjolein van
Dingstee, de cellist
Ewout van Dingstee, Helena van
Tongeren altviool en voor deze KCA
concertmiddag aangevuld met de
klarinettiste Céleste Zewald de compositie van Brahms vertolkten, paste
exact bij de herfstklankkleuren van
deze middag. Gloedvol, stormachtig,
met een lichte heimwee naar de zomer maar toch ook verwachtingsvol
naar de winter toe.
Een andere componist die na
Brahms die de moed had een klarinetkwintet te schrijven was de Ierse Charles Villiers Stanford (18521924) Hij schreef er zelfs meerdere maar het muziekgezelschap hield

het bij Fantasy nr 1 n gr.t. Een wat
minder bekend stuk, maar mooi uitgevoerd.

Haarlemse Smalfilm Liga
op bezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 20 oktober komt de Haarlemse Smalfilm
Liga een clubavond verzorgen bij de
Film- en Videoclub Aalsmeer. Het
belooft weer een bijzondere filmavond te worden want de H.S.L. is in
staat een programma met prachtige
videofilms te verzorgen. De H.S.L is
niet voor niets al een paar keer winnaar geworden van het Cinefleurfestival. Deze avond mag men beslist niet missen.
De voorbereidingen voor het Cinefleurfestival 2009 zijn in volle

gang. Drie groepen FVA clubleden
zijn druk bezig hun item te filmen.
Uit deze drie video’s zal de promotiefilm ‘Dit is mijn Aalsmeer’ samengesteld worden.
De clubavonden van de Film- en Videoclub Aalsmeer worden gehouden in het gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a en beginnen
om 20.00 uur.
Informatie over de FVA op de clubavonden aan de zaal, via tel. 0297–
326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Bijzondere instrumenten
Het Van Dingstee kwartet kan zich
gelukkig prijzen te spelen op bijzondere instrumenten. Instrumenten die beschikbaar zijn gesteld
door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en afkomstig zijn uit
de collectie Hollandse Strijkinstrumenten van Eduard van Tongeren,
vioolbouwer te Haarlem.
Het Van Dingstee Kwartet krijgt tevens ondersteuning van onder andere het Prins Bernard Cultuur Fonds,
Stichting Algemeen Muziekfonds,
het Willem Mengelberg Fonds en
het Haarlems Muziekfonds. Al die
eer en steun komt het kwartet dat al
vanaf 1997 samenspeelt, en concerteert in Europa en de Verenigde Staten absoluut toe.
Romanticus Dvorák
Ook werd tijdens de KCA concertmiddag het strijkkwartet nr. 14 in As
gr.t. opus 105 van de componist Antonin Dvorák ten gehore gebracht.
De musici voelen zich duidelijk verbonden met de Tsjechische romanticus. Vooral het Molto vivace was
een groot luisterfeest. Het honderdste concert was een waardig begin
van een nieuw KCA concertseizoen.
Het volgende concert is zondag 9
november, dan spelen Peter Brunt
op viool, Lars Wouters van den Oudenweijer op klarinet en Hans Eijsackers op piano werken van Katsjatoerian, Milhaud, Keuris, Berg en
Bartok.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij Nico de Groot, telefoon
324160.
Janna van Zon

Con Amore in Ouderkerk
Aalsmeer - Op zondagmiddag 19
oktober verzorgt Aalsmeers Mannenkoor Con Amore een concert in
de Amstelkerk in Ouderkerk aan de
Amstel. In navolging van het jubileumconcert van maart gaat Con
Amore nogmaals het jubileumconcert ten gehore brengen, echter wel
in afgeslankte vorm. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur
en het mannenkoor krijgt begeleiding van Aalsmeers Saxofoonkwar-

Film- en videoclub Aalsmeer

tet, houtblazers, slagwerk, bas, piano en het accordeonorkest Mozaïek uit Zaandam. Musical-stukken
staan op het programma, evenals
bekende oude nummers.
Verder brengt Rob Goudkuil solo een lied ten gehore en zal de sopraan Carine van den Brule enkele solo stukken zingen en natuurlijk
ook met de mannen samen zingen.
Het concert begint om 15.00 uur. U/
jij bent welkom.

Foto-expositie Kudelstaart
en omgeving in dorpshuis
Kudelstaart - In de maanden oktober en november worden in het
Dorpshuis van Kudelstaart foto’s
getoond met het thema ‘Kudelstaart
en omgeving’. Alle foto’s zijn gemaakt door Mladen Cicek, die op
de donderdagavonden in ditzelfde
Dorpshuis vaak achter het schaakbord is te vinden. Mladen fotogra-

feert al meer dan een kwart eeuw.
Dit is echter de eerste keer dat hij
een expositie organiseert. Hij koos
het thema ‘Kudelstaart en omgeving’. Met zijn foto’s probeert hij aan
de bezoekers een nieuwe kijk op
de lokale omgeving te geven. Of hij
daar in geslaagd is? Dat kunt u zelf
komen beoordelen.
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Verhoging rioolrecht voor
financiering Waterplan
Aalsmeer - Voor het uitvoeringsprogramma van het Waterplan
Aalsmeer is ruim 19 miljoen euro
nodig. Hoogheemraadschap Rijnland neemt de helft van kosten op
zich en de gemeente Aalsmeer de
andere helft. Om deze, toch 9,8 miljoen euro, te kunnen bekostigen is
het nodig om de rioolrechten te verhogen, zo hebben burgemeester en
wethouders besloten.
Een goed dichtgetimmerd Waterplan is noodzaak. “Het waterplan
Aalsmeer moet leiden tot goed functionerende watersystemen, waarbin-

Van de hak
op de tak

nen waterkwaliteit en kwantiteit zijn
gewaarborgd”, aldus het college. De
gemeente werkt nauw en naar tevredenheid samen met Rijnland. In
2006 zijn beiden gestart met het opstellen van het plan. Na twee jaar
van schrijven, rekenen en afstemmen is nu eindelijk de tijd gekomen
dat het plan vastgesteld kan worden. Op basis van ingekomen zienswijzen is het plan op enkele punten aangepast. De aangepaste tekst
wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het Waterplan beslaat eerst
een periode tot 2015.

Hudson heet
mijn rooie kater

Advies Handleiding Economische Visie

Nader onderzoek ‘knip’
in N201 en Noordvork
Aalsmeer - Het uitstippelen van een
economische koers voor Aalsmeer
gebeurt niet vanuit een blanco situatie, zo staat te lezen in hoofdstuk 5
van de handreiking Economische Visie Aalsmeer, waarin de speelruimte voor economische ontwikkeling
wordt beschreven. Bestaand beleid,
lopende projecten, harde en zachte plannen en initiatieven van derden bepalen mede de brandbreedte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo
is er bijvoorbeeld een ruimtelijk en
verkeersbeleid in de maak. Economisch relevante uitgangspunten
voor het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (vastgesteld in de Kadernota door de raad in januari 2007)
zijn de “knip” in de huidige N201,
de aanleg van de Noordvork, het tegengaan van regionaal verkeer op
het lokale wegennet, parkeerregulering in winkelcentra en de aanleg
van twee hoogwaardige openbaar
vervoersverbindingen.
Knip N201
Na de omlegging van de huidige
N201 wordt het oude tracé herontwikkeld. Het Masterplan “De tuinen
van Aalsmeer” (door de raad vastgesteld in juni 2007), omvat woningbouw langs het tracé, de aanleg van

een vrije busbaan en een ‘knip’ voor
het autoverkeer tussen de Mensinglaan en de Ophelialaan. Het autoverkeer van en naar het centrum
wordt via de zogeheten ‘Noordvork’ afgewikkeld. “Deze ingreep in
de ontsluitingsstructuur kan consequenties hebben voor de bereikbaarheid van het centrum en daarmee voor haar positie als hoofdwinkelgebied”, zo staat geschreven
in de Economische Visie Aalsmeer.
Bovendien, aldus in de visie, belast
de ‘knip’ de nieuwe N201 mogelijk extra met lokaal bestemmingsverkeer wat gezien de toch al precaire capaciteitssituatie ongewenst
is. Het georganiseerde bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over de
economische effecten van de ‘knip’.
Deze zijn tot op heden nog niet in
kaart gebracht.
Omdat goed inzicht in de consequenties ontbreekt, is om te beginnen nader onderzoek nodig naar de
verkeerskundige en economische
effecten. Afhankelijk van de uitkomsten kan overwogen worden om de
‘knip’ anders in te vullen. Een optie
kan zijn om deze flexibel te maken
of alleen tijdens de spitsuren gesloten te houden.

Pannebar is niet meer...

Aalsmeer - Ineens was daar de kapotte schutting, die weken eerder
zo mooi was beschilderd! De schutting ontnam het zicht van de Pannebar, om de sloop van het markante pand buiten het zicht te houden.
Maar eens moest toch de ultieme

sloopkogel alles met de grond gelijk
maken en dan is de schutting ook
niet meer nodig. Dit voltrok zich begin deze week.
Nu maar afwachten wat dit unieke
plekje in Vrouwentroost gaat worden...

“Hoofdpijndossier” en “geblunderd in het verleden”

Extra krediet nodig voor
verder inrichten Praamplein
Aalsmeer - In 2005 heeft de gemeenteraad een bedrag van
2.705.000 euro beschikbaar gesteld voor de vergroting en herinrichting van het Praamplein alsmede de aanleg van de nieuwe ontsluiting, de Grundelweg, van het plein
via de Uiterweg en voor de verwerving van een tweetal panden aan de
Uiterweg die nodig waren om deze
ontsluitingweg aan te kunnen leggen. In 2006 werd vervolgens het
Visiedocument Praamplein vastgesteld en een krediet van iets meer
dan 187 duizend euro gereserveerd
voor de uitvoering van de derde en
vierde fase van het project. Daarbij
werd overigens het deel van het visiedocument dat voorzag in de realisering van een gezondheidscentrum op/aan het Praamplein buiten
goedkeuring gehouden. Ten aanzien van het project Praamplein is
nu geconstateerd dat er sprake is
van scheefgroei tussen de kredietsituatie enerzijds en de uitgevoerde
en nog uit te voeren werkzaamheden anderzijds. In de raadsvergadering afgelopen donderdag 9 oktober
werd een (derde) krediet gevraagd.
Burgemeester en wethouders stelden voor het krediet voor fase 4
van project Praamplein op te hogen
naar 926 duizend euro, een Reserve Praamplein in te stellen en hierin een bedrag te storten van 3.7 miljoen euro en het krediet voor ‘ontsluiting Praamplein’ op te hogen met
2.7 miljoen euro. Verder werd voorgesteld een bedrag van 435 duizend
euro in het investeringsplan 2011 op

te nemen voor restant herinrichting
Praamplein en overkoepelende kosten als fasering, herstraten en bereikbaarheid.

Afspraken gemaakt
Het college wil met dit aanvullende krediet een passend en realistisch financieel kader waardoor het
Praamplein qua planontwikkeling
en uitvoering een vervolg kan krijgen. Alternatieven zijn er volgens de
bestuurders niet. Ten behoeve van
het project Praamplein zijn al veel
zaken in gang gezet, kosten ter uitvoering zijn gemaakt en er zijn verplichtingen aangegaan. Er is sprake
van ‘voldongen feiten’. “Ten aanzien
van de resterende werkzaamheden
is een vrije afweging nauwelijks nog
mogelijk”, aldus het college. “Op de
realisering van het Praamplein is
namelijk in verregaande mate geanticipeerd bij gemaakte afspraken.”
Het betreft afspraken met de heer
J. Kreike inzake grondruil en definitieve situering woonark en met Vink
Bouw Nieuwkoop inzake grondverkoop voor de bouw van een supermarkt, detailhandel en appartementen. Deze bouw is momenteel in volle gang.
Terugkeren nauwelijks mogelijk
“Met name de gecreëerde verwachting omtrent de uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen in relatie tot
de nieuwe vestiging van Albert Heijn
leidt tot een situatie waarin nauwelijks nog op besluiten over de uitbreiding van het Praamplein terug te

Twee aanhoudingen voor
metaaldiefstal!
20 Onofficiële straatnamen
en één naamloze straat
Aalsmeer - Straten die voor 1900
een naam toegekend hebben gekregen zoals die nog in het oude dorp zijn te vinden maar ook de
lintwegen, zijn nooit officieel geregistreerd. Nader uitgelegd: er zijn
geen officiële besluiten voor genomen voorafgaand aan de naamgeving.
Dat gebeurt vandaag de dag wel.
Voordat een straat een naam krijgt,
gaat er het nodige aan vooraf. In deze tijd komen er zelfs straatnamencommissies aan te pas voor het bedenken van een goede naam en die
wordt, bij goedkeuring, dan officieel
vastgelegd. Dat ging vroeger, zo’n
100 jaar geleden, wel anders. Minder formeel. Eigenlijk werd er helemaal niets vastgelegd. B&W willen
nu de straatnamen waar nooit een
officieel besluit voor is genomen alsnog vastleggen. Dit is namelijk wettelijk verplicht. Alle adressen en gebouwen in ons land moeten in opdracht van het ministerie van VROM
geregistreerd worden. Medio 2009
moeten de registratie zijn ingevoerd
bij de gemeenten. In Aalsmeer ontbreken nu 20 geregistreerde besluiten en daarvoor willen B&W nu een
‘massabesluit’ nemen.
Welke wegen en straten?
Alle oude straatnamen binnen de
gemeente vallen in de categorie ‘illegale straatnamen’ oneerbiedig gezegd. Van alle lintwegen zoals de
Aalsmeerderweg, Hornweg, Oosteinderweg, Uiterweg, Kudelstaartseweg, Herenweg, Mijnsherenweg
maar ook de Pontweg, Kerkweg,
Machineweg, Geniedijk, Zwarteweg, Hoge Dijk, Stommeerkade ont-

breekt het brondocument. Al deze
wegen zijn vóór 1900 aan hun naam
gekomen.
Ook de straatnamen in het dorp
moeten per massabesluit formeel
worden vastgelegd. Van de Rozenstraat, Chrysantenstraat, Dahliastraat, Seringenstraat en Weteringplantsoen wordt voor het eerst gewag gemaakt op een tekening van
uitbreidingsplannen uit 1908. In de
raadsvergadering van 29 augustus
1912 worden de namen Weteringstraat, Marktstraat en Schoolstraat
genoemd. Ook hiervan is niets officieels in de archieven aangetroffen.
Dan is er nog de Oude Spoordijk aan
het begin van de Oosteinderweg.
Deze dijk ontleent zijn naam aan de
spoorverbinding naar de Haarlemmermeer. De treinverbinding over
de dijk werd tot 1953 gebruikt. Aan
het einde van de dijk was een brug
gebouwd over de ringvaart. Deze is
in 1955 gesloopt. De woonschepen
aan deze dijk hadden in het begin
als adres ‘Oosteinderweg bij nr. 15’.
Uit gegevens is op te maken dat de
dijk in 1964 ‘Oude Spoordijk’ werd
genoemd als adres. Officieel vastgelegd is dit echter niet. Gewoon een
benaming die in de volksmond ontstaan is en van lieverlee door iedereen werd overgenomen.
Naamloze straat
Bekend is nu ook dat één ‘straat’
nog naamloos door het leven gaat.
Dat is het tweede deel van de Gedempte Sloot, tussen de Weteringstraat en Kinderdagverblijf de Berenboot. Suggestie: ‘2e Gedempte Sloot’? Er zijn tenslotte ook twee
‘Mensinglanen’.

Amstelveen - Een 31-jarige man,
zonder vaste woon- of verblijfplaats,
is dinsdagavond 14 oktober op een
bedrijfsterrein in Amstelveen aangehouden door een beveiligingsme-

dewerker. De man probeerde koper
te stelen maar werd op heterdaad
betrapt.
De beveiligingsmedewerker zag
kort na zes uur een man op het ter-

keren is”, aldus b&w in het voorstel
aan de fracties. De verwachting was
reeds dat de fracties enigszins boos
zouden gaan reageren. Ze worden
tot slot tegen de muur gezet, een terugweg is er niet.
‘Schaamplein’
En inderdaad, de VVD reageerde geschokt, volgens het CDA had
het beter gekund en deze fractie
noemde het wegstemmen van het
gezondheidscentrum een gemiste
kans. Volgens AB is er sprake van
een hoofdpijndossier. “Aalsmeer
dreigt een Schaamplein te krijgen.”
Het huidige college heeft overigens
geen deel gehad aan de aanvang
van het project. Hiertoe hebben de
vorige bestuurders de eerste stappen gezet. PACT Aalsmeer gaf dit
aan in haar betoog. “Er is in het verleden geblunderd. De keuze is nu ja
of ja zeggen. Wij moeten nog meer
overtuigd worden”, aldus de fractie.
Wethouder Berry Nijmeijer tot slot:
“Heel concreet lopen we al een paar
jaar te sollen met een woonark. Bij
de ontwikkelaar zijn verwachtingen gewekt voor het plein. Het werk
had al klaar moeten zijn. Er zullen
zeker nog claims komen.” De wethouder zegde toe dat over de financiering meer tekst en uitleg gegeven zal gaan worden aan de fractiespecialisten. Het onderwerp ‘krediet
Praamplein’ komt op donderdag 30
oktober nogmaals in het beraad en
de raad. De vergaderbijeenkomsten
beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis.
rein koperdraden doorknippen. Hij
hield de verdachte aan en droeg die
over aan de gewaarschuwde politie. Eén van de agenten herkende
de verdachte als de passagier van
een driewielige bromfiets die juist
op dat moment voorbij reed. Andere
agenten wisten dit voertuig staande
te houden waarna bleek dat de 54jarige bestuurder een hoeveelheid
metaal en putdeksels vervoerde.

Beraad en raad in notendop
Aalsmeer - De behandelstukken
Programmabegroting 2009, Najaarsrapportage, vaststellen belastingverordeningen 2009, Nota ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid, aanvullend krediet Praamplein
en vaststelling middellangetermijnvisie 2025, Visie Greenport Aalsmeer
zorgden donderdagavond 9 oktober
tijdens het Beraad voor een avondvullend optreden van zowel College als Raad. De besluitvorming van
de Programmabegroting 2009 vindt
donderdag 6 november plaats en de
behandeling in eerste termijn was
gericht op de inhoudelijke bespreking van de programma’s en paragrafen. De VVD-fractie had antwoord gekregen op schriftelijk gestelde vragen en op 6 november zal
blijken of dat voldoende is geweest.
De AB-fractie geeft aan niet gelukkig te zijn met het verdwijnen van
remedial teaching en de verlaging
van de subsidie voor opbouwwerk.
Ook de uitbesteding van het openbaar beheer roept vragen terwijl AB
het idee heeft dat er steeds meer
geld bij de basisbrandweerzorg
moet komen. Wat gaat een ingehuurde personeelsconsulent exact
doen en de fractie kan maar weinig
visie van het college ontdekken voor
het stimuleringprogramma recreatie
en toerisme. De portefeuillehouders
gingen op de vragen in en in tweede termijn zal blijken of dit voldoende is geweest. Ook de CDA-fractie
had antwoord gekregen op schriftelijk gestelde vragen en merkte op
dat het een geweldige opgave zal

worden bij het openbaar beheer het
doel te bereiken. In de groenvoorziening is nog een behoorlijke slag
te maken. Verder wordt verzocht de
extra verhoging ozb nog eens te bekijken. Het plafond is bereikt. Verder stelt de fractie voor niet op bedrijfsfitness te bezuinigen en ook de
brandweerzorg wordt genoemd. De
CDA-fractie kan de voorstellen met
betrekking tot de interne bedrijfsvoering steunen en dat geldt ook
voor samenwerking met Uithoorn.
Ook de PACT-fractie had antwoord
gekregen op schriftelijk gestelde
vragen en wacht met een reactie tot
6 november.
Jeugd- en Jongerenbeleid
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2009 leverde bij geen
fractie problemen op. Dat gold niet
voor de Nota Ondernemend Jeugden Jongerenbeleid. De PACT-fractie kan zich in grote lijnen herkennen in de nota maar maakt zich zorgen over het tempo. Tevens vraagt
de fractie extra aandacht voor de
wachtlijsten bij de buitenschoolse
opvang, Cardanus en het Jongerenwerk en het Centrum voor Jeugd en
Gezin en samen met de CDA-fractie worden drie moties ingediend.
De VVD-fractie geeft aan dat de nota een mooi breed spectrum bestrijkt. Het voorwoord van de wethouder levert echter de nodige problemen op bij deze fractie. Het jaren
vijftig verhaal van moeders bij de
thee, wordt als kwalijk en simplistisch bestempeld. Verantwoorde-

lijkheid van vaders zal ook vermeld
moeten worden sinds van boven af
aangezet wordt dat vrouwen ook
moeten deelnemen aan de maatschappij. ‘Statistisch is aan te tonen
dat de grootste problemen liggen bij
gebroken gezinnen omdat de hormonenstroom van papa’s zich richt
op blondines’. Deze beschrijving in
het voorwoord klopt echt niet, volgens de VVD-fractie. De AB-fractie mist nog antwoorden over de
leefomgeving. Het huisvestingsbeleid, handhaving, financiën, tolerantie tussen ouderen en jongeren
en Cardanus. De CDA-fractie geeft
aan dat er grote rol voor Stichting
De Binding en bestaande verenigingen is weggelegd. Ook jongeren op
straat verdienen aandacht en goede
voorzieningen, met goed meetbare afspraken. De N201 kan best een
bredere functie krijgen. Later op de
avond werden twee van de drie moties aangenomen. Dat betekent dat
alles in het wek zal worden gesteld
om de samenwerking tussen Cardanus en het Jongerenwerk te optimaliseren en dat er dit jaar nog een
plan van aanpak zal komen met voldoende waarborgen om te komen
tot het Centrum voor Jeugd en Gezin. De motie om uiterlijk op 1 januari te een plan te presenteren om
de wachtlijsten voor buitenschoolse opvang per 1 augustus 2009 weg
te werken komt in de volgende vergadering opnieuw op de agenda te
staan omdat de stemverhouding gelijk was. AB en VVD waren tegen en
CDA en PACT uiteraard voor.

Aalsmeer - Sinds kort heb ik weer
een poezenbeest. Hij, het is een kater in wording, heet ‘Hudson’ en is
vernoemd naar Carla Huson omdat
Carla Huson er een hekel aan heeft
als men haar Hudson noemt. Mijn
kater heeft dus nu Carla’s achternaam, maar dan verkeerd. Dat komt
ook doordat zij mijn katje ophaalde bij een aardige mevrouw aan de
Hoofdweg. Hij, mijn katertje dus, was
toen 8 weken oud. Het is voor mij
niet mogelijk om zo’n katje even zelf
op te halen. Dan zou ik dat met de
rolstoel-taxi van Connexxion moeten
doen. Dat geeft problemen. Is de taxi
op tijd? En terug moet je weer voor
een uur later boeken en het is dan afwachten of de taxi op tijd komt. Bovendien weet ik niet of ik een katje
mag vervoeren. Kijk, het gesprek met
de mevrouw waar mijn katje vandaan komt, hoeft niet eens lang te
duren, maar Connexxion wacht echt
niet op je, dat heb ik al eens ervaren. Dus moet je de terugrit boeken
en, zoals ik al zei, met de kans dat ik
langer dan een uur moet wachten.
Die mevrouw wil je ook niet langer
ophouden, dus daar zit je dan in de
berm met je katje. Fijn dat Carla dat
voor me deed. Ik kwam aan Hudson
doordat Peter, Carla’s vriend, me opbelde met de mededeling dat er een
kabaaltje in de Nieuwe Meerbode
stond waarin een rood katertje werd
aangeboden. Dus belde ik en de rest
van het verhaal ken je nu.
Ik was weer aan een katje toe. En
nu, 4 maanden later, ben ik blij met
mijn beest. De rode kater kent hier
de weg. Hij gaat naar buiten, is soms
lange tijd weg, maar hij komt steeds
weer terug. Hij komt regelmatig op
bezoek bij de buren. Daar woont een
grote zwart-witte poes. Die zwartwitte, ‘Pipo’, is duidelijk (nog) de
meerdere. Toch leren Pipo en Hudson elkaar kennen. Dat merk je doordat Hudson niet meer groter groeit,
zijn staart dik wordt, de haren op zijn
rug rechtop staan en hij Pipo toegromt en blaast. Dat is over, hoewel
Pipo mijn rooie nog wel, af en toe,
een lel van Pipo moet incasseren als
hij te dicht in de buurt komt. Ik heb
mijn buurvrouw verboden om mijn
kat eten te geven. Anders ben ik hem
straks kwijt. Ik weet een beetje hoe
de buurvrouw is, ze brengt mij ook
iedere week een bakje soep. Zomaar.
Mijn kat loopt het ‘gevaar’ dat hij dan
ook af en toe verwend wordt door
de buren en dat mag nu juist niet.
Mijn rooie is in die paar maanden dat
ik hem nu heb, erg snel groter gegroeid. Het is nog duidelijk geen volwassen kater, maar het gaat wel snel.
Hij krijgt al flinke ballen. Die gaan er
af. Ik wil geen sproei-kater. Daar ga
ik binnenkort even over bellen met
Joep, de dierenarts.
Jawel, het is leuk om Hudson in huis
te hebben. Hij is gezellig, speels en
lief. Hij is aan mijn rolstoel gewend en
springt vaak in mijn rolstoeltas of op
mijn stukje schoot. Samen rijden we
dan het huis door om dingen te doen.
Hij zit vaak op mijn werktafel als ik
bezig ben met schrijven of tekenen.
Hij is er graag bij en volgt alles met
zijn grote goudbruine ogen. Soms is
het lastig, dan wil hij per se op mijn
werk of op de krant zitten. En als ik
zelf ga eten, zorg ik ervoor dat hij zijn
bakje kattenvoer krijgt. Het is al eens
gebeurd dat hij middenin mijn etensbord zat en alvast begonnen was aan
de gehaktbal. Samen hebben we nu
onze truukjes. Met slechts enkele
woorden mijnerzijds verstaan we elkaar nu. Zoals: Hudson, eten, blijf af,
Poesepoes, ga weg, kom maar, en
zo. Ik ben van die zachte, aaibare
en spinnende rooie pluis gaan houden. Volgens mij is dat ook andersom, ondanks ik weer eens, per ongeluk, over zijn staart rijd, zijn we na
de schrik en schreeuw, al gauw weer
maatjes.
Coq Scheltens

21 November

Kaarten voor
Ouderendag
Aalsmeer - Koffie en een Westplasje, daarmee vangt de Ouderendag op vrijdag 21 november aan.
Uieraard is er veel meer te beleven
dan alleen koffie drinken in de Burgerzaal van het gemeentehuis waar
de dag plaatsvindt. De deuren van
het raadhuis gaan open om 14.15
uur en de dag zal eindigen om 20.45
uur. Tussen genoemde tijdstippen
kunnen senioren van Aalsmeer
en Kudelstaart genieten van theater, muziek, bingo, een borreltje en
een complete broodmaaltijd. Burgemeester Litjens verzorgt het openingswoord. Kaarten à 10 euro kunt
u op een zestal locaties in de gemeente kopen: bij Plantage boekhandel, Zorgcentrum Aelsmeer, ‘t
Kloosterhof, Tabakshop Ridder &
Co, Annemieke’s Kramerie en Slijterij Gall & Gall Kudelstaart.
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Twee derde meerderheid
VGP vóór Aldersadvies
Aalsmeer - De wettelijke maxima
voor vliegtuiglawaai in de woongebieden bij Schiphol worden afgeschaft. In plaats daarvan komen globale afspraken en toezeggingen om
de geluidhinder te beperken. Dat
is de kern van het advies van Alders aan de ministers van VROM en
V&W met betrekking tot het nieuwe
normen en handhavingstelsel ‘Vliegen volgens afspraak’.
Het advies heeft tot gevolg dat de
bewoners geen enkele zekerheid
meer hebben over de hoeveelheid
vliegtuiglawaai die zij maximaal in
hun wijk te verduren kunnen krijgen. Omdat dit nieuwe normen en
handhavingstelsel nagenoeg voor
alle platforms (uitzondering Zwanenburg en Spaarndam) onaanvaardbaar was besloot de voorzitter
Erwin von der Meer van de Vereniging Gezamenlijke Platform (VGP)
af te zien van verdere deelname aan
het zogenaamde Alderstafeloverleg.
Nadat het Aldersadvies inclusief dit
handhavingstelsel ‘Vliegen volgens
afspraak’ door de overige partijen
aan de Alderstafel werd goedgekeurd om aan de beide ministeries
aan te bieden bleek dat een aantal
VGP platforms het wenselijk vond
om bij de verdere uitwerking van dit
stelsel betrokken te worden teneinde de ontbrekende lokale wettelij-

ke bescherming alsnog geregeld te
krijgen.
Het Aldersadvies is ondeelbaar en
kan door een partij niet meer ter
discussie worden gesteld. Dit is alleen mogelijk indien alle partijen het
er over eens zijn dat de voorgestelde
aanpassing wenselijk is. In het geval van dit handhavingstelsel zal dit
niet gebeuren omdat dit stelsel de
sector een optimale flexibiliteit geeft
die men niet meer zal willen prijsgeven. De deal was immers de bewoners het plafond van 510.000 vliegtuigbewegingen tot en met 2020 en
de sector het voor hen zeer aantrekkelijke handhavingstelsel waarbij de
bewoners het nakijken hebben met
betrekking tot de wettelijke lokale
bescherming.
Over het onderwerp ‘verdere betrokkenheid bij de uitwerking van
dit handhavingstelsel’ is afgelopen
donderdag op een Algemene Ledenvergadering van VGP gestemd
en een meerderheid van de platforms geeft er de voorkeur aan deze
laatste strohalm tegen beter weten
in te moeten vastgrijpen. Het Platform Vlieghinder Regio Castricum
waar Erwin von der Meer voorzitter van is, blijft lid van VGP doch hij
heeft voor zichzelf besloten om niet
langer de rol van VGP voorzitter op
zich te willen nemen.

Verkeerstellingen
op Van Cleeffkade

Aalsmeer - De AB-fractie heeft een
verzoek ingediend om tijdens de
werkzaamheden aan de Van Cleeffkade verkeerstellingen te houden
en wethouder Ronald Fransen kon
donderdagavond 9 oktober vertellen dat deze tellingen gaan plaatsvinden. In de periode tussen 18 november en 2 december worden de
tellingen uitgevoerd bij de Stommeerweg en de Dorpsstraat.

Vijf auto’s
onverzekerd
Aalsmeer - Op donderdag 9 oktober heeft de politie vanaf half acht
in de ochtend een verkeerscontrole gehouden op en rond het Floraterrein aan de Legmeerdijk. In totaal
zijn 400 kentekens van auto’s gecontroleerd. Vijf bestuurders bleken
hun voertuig niet verzekerd te hebben. Drie automobilisten reden rond
met een verlopen APK. Allen zijn bekeurd. Gekeken is ook of bestuurders mogelijk gesignaleerd stonden,
maar hier bleef de stand op nul.

Ballen gooien voor nieuw
schoolplein Samen Een
Aalsmeer – Het vernieuwde schoolplein van basisschool Samen Een in
het centrum is afgelopen vrijdagmiddag 10 oktober feestelijk geopend. Wethouder Jaap Overbeek
met onderwijs in de portefeuille verrichtte de officiële opening door samen met twee leerlingen een bal in
de basket te gooien.
Niet in één, niet in twee, maar in drie
keer lukte het de wethouder om de
bal door het gat te werpen. De basket is één van de nieuwe speeltoe-

stellen op het vernieuwde schoolplein van Samen Een. Er zijn tevens
onder andere hinkelbanen, een klimrek en een praatplek voor de oudste leerlingen. Het plein heeft een
kleurige en kindvriendelijke ‘oppimper’ gekregen. Naast het vernieuwde schoolplein staat een openbare
voetbalkooi en ook deze is door de
gemeente onder handen genomen
en voorzien van nieuw hekwerk en
vandalisme bestendige doelen. Bijna alle leerlingen en docenten wa-

ren gekleed in rood/zwart, de kleuren van Samen Een. De officiële
opening werd tot slot bekrachtigd
met het tegelijk oplaten van meer
dan 250 rode ballonnen. Met kaartjes, dus wie weet uit welk deel van
Nederland de school een telefoontje
krijgt over een gevonden rode ballon. Na de opening startte het jaarlijkse schoolfeest. Er waren voor de
kinderen in de school allemaal spelletjes te doen en er werden zelfgemaakte taarten en tapa’s verkocht.
De opbrengst van de verkoop gaat
voor de helft naar een school in
Afrika en de andere helft mag de
cultuurcommissie van Samen Een
besteden aan extra activiteiten voor
de leerlingen.

Trailer kantelt in de bocht
Aalsmeer - Rond kwart over drie
op dinsdagmiddag 14 oktober is in
de Visserstraat een trailer van een
vrachtwagen gekanteld. De chauffeur had waarschijnlijk de trailer
verkeerd aangesloten. In de bocht

van de weg kantelde de trailer. De
chauffeur kwam met de schrik vrij.
De Trailer wordt door middel van
een kraan rechtop gezet.

Rijbewijs kwijt na
alcohol-controle

het alcoholglaasje gekeken. Bij hen
stopte het ademanalyse-apparaat
bij resp. 240, 265 en 265 Ugl. Omdat één van hen een beginnend bestuurder is, moest het rijbewijs ingeleverd worden. Het gaat om een
19 jarige vrouw uit Amstelveen. De
andere twee bekeurden zijn een 36
jarige man uit Kudelstaart en een
58 jarige man, eveneens uit Kudelstaart.

Aalsmeer - Op vrijdag 10 oktober
heeft de politie tussen half acht en
half twaalf in de avond een alcoholcontrole gehouden op de Legmeerdijk. In totaal hebben 266 automobilisten moeten blazen. Van dit aantal
hadden drie bestuurders te diep in

Jas weg uit
horecazaak

Aalsmeer - In de avond en nacht
van vrijdag 10 op zaterdag 11 oktober is uit een horeca-gelegen-

Portemonnee uit Bosrandweg
gestremd!
bedrijf weg
Aalsmeer - Op maandag 13 oktober is tussen 10.00 en 12.00 uur een
portemonnee ontvreemd uit een bedrijf aan de Van Cleeffkade. Er in zaten bankpassen en contant geld.
Gedupeerd is een Amsterdamse. De
portemonnee is bruin en heeft een
flap van witte koeienvacht.

Schiphol-Oost - Van vrijdag 17 oktober 20.00 uur tot en met maandag
20 oktober 05.00 uur is de Bosrandbrug bij Schiphol-Oost gestremd
door werkzaamheden. Het verkeer
wordt met borden omgeleid via de
Beneluxbaan, Handweg en Burgemeester Colijnweg.

Aalsmeers korps tweede
bij brandweerwedstrijden
Aalsmeer - Zaterdag 11 oktober jl. zijn zeven korpsen uit de regio Kennemerland en directe omgeving met elkaar de strijd aangegaan
in de jaarlijks onderlinge brandweerwedstrijden. Daarbij haalde het
Aalsmeere korps de tweede plaats.
De brandweer van Heemstede organiseerde deze wedstrijden voor
de 38e keer. Als locatie was de rivier de Spaarne gekozen, waar een
bootbrand was geënsceneerd. Het
verhaal was dat op het vaartuig

een gasfles explodeerde. De schipper raakte daardoor ernstig gewond
aan zijn handen. Een gevaarlijke situatie natuurlijk waarbij de brandweer vliegensvlug en doeltreffend te
werk moet gaan. Aldus de ingrediënten van de wedstrijd. Het Heemskerkse korps wist de situatie het
beste en snelste tot een goed einde te brengen. Als dank kregen de
Heemskerkers de eerste prijs overhandigd door Heemsteedse burgemeester Marianne Heeremans.

Zorgen dat een bootbrand niet uit de hand loopt en de gewondgeraakte schipper snel naar het ziekenhuis krijgen... Alles in scène gezet voor de
jaarlijkse brandweerwedstrijden voor korpsen uit Kennemerland en omgeving.
Aalsmeer haalde de tweede plaats.

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 oktober is ingebroken in een in de Vlinderstraat
geparkeerde auto. Het slot van de
achterdeur is door de dieven geforceerd. Mogelijk zijn de dieven gestoord, uit de wagen is niets ontvreemd. De inbraak heeft tussen
vijf uur ’s middags en acht uur in de
ochtend plaatsgevonden.

78 Kilometer
over de Dreef
Aalsmeer - Op donderdag 9 oktober om half drie in de middag is
op de Dreef een automobilist op de
bon geslingerd. De bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats
reed over deze weg in de Hornmeer
met een snelheid van 78 kilometer
per uur. De man moest direct de
snelheidsovertreding betalen. Het
kostte hem 154 euro.

Inbraak woning
Aalsmeer - Op zondag 12 oktober
rond twaalf uur in de middag hebben buren van een woning in de
Willem Alexanderstraat de politie
gebeld vanwege een mogelijke inbraak. De buren troffen de voordeur
open aan. De bewoners waren niet
thuis. Duidelijk was te zien dat er
gezocht is in de woning. Vermoedelijk waren de daders alleen op geld
uit. Een camera is bijvoorbeeld niet
aangeraakt. De politie heeft de deur
afgesloten.

Foto: Ronald van Doorn

heid in de Zijdstraat een jas gestolen. Eigenaar is een inwoonster
van Kudelstaart. De jas is zwart van
kleur, is van stof en heeft een capuchon met bontkraag. Het is een korte, stoere jas. In de zak zaten twee
fietslichtjes.

Slot geforceerd

Tas in tuin
gevonden
Hoofdconclusie Handreiking Economische Visie:

Kansen genoeg om toekomst
van Aalsmeer te versterken
Aalsmeer - De Aalsmeerse economie heeft kansen genoeg om zich
te versterken. Wat ontbreekt is voldoende uitvoeringskracht om die
kansen te benutten. Dat is de hoofdconclusie in de Handreiking Economische Visie Aalsmeer die donderdag 9 oktober is aangeboden aan
de gemeente Aalsmeer. De Handreiking is opgesteld door de Kamer
van Koophandel Amsterdam op verzoek van de Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA). In de Handreiking worden vanuit de huidige
staat van de Aalsmeerse economie
ontwikkelingskansen voor de toekomst aangegeven. Het bevat concrete voorstellen in de vorm van
projecten en een uitvoeringsorganisatie (professionele samenwerking
tussen overheid en ondernemers)
die deze projecten gaan aansturen.
Gebiedsvisie Aalsmeer
De Handreiking is het resultaat van
een uitgebreid onderzoek dat medio
2007 is gestart en richt zich vooral
op lokaal georiënteerde bedrijvigheid zoals detailhandel, recreatie
en bedrijventerreinen. Het onderzoek vond plaats onder regie van de
Kamer van Koophandel Amsterdam
en in nauwe samenwerking met de
OVA, een samenwerkingsverband
van zeven lokale ondernemersverenigingen. De gemeente Aalsmeer
nam deel in de begeleidingscommissie en gaat de Handreiking gebruiken als bouwsteen voor haar
Gebiedsvisie Aalsmeer. De Handreiking Economische Visie Aalsmeer
is de bijdrage van het bedrijfsleven voor het op te stellen gemeentelijke beleid van Aalsmeer. Een be-

langrijke constatering in de Handreiking is dat initiatieven zich vooral moeten richten op het beter benutten van bestaande kwaliteiten.
Er is geen noodzaak op grote schaal
nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.
Wel wordt geadviseerd de potenties
op recreatief-toeristisch gebied uit
te bouwen. Voor de lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen is
een kwaliteitsslag nodig.
Onderlegger
Concrete projecten die op korte termijn kunnen starten zijn het opzetten van een “waterfront” voor recreatiedoeleinden, het verbeteren van bedrijventerrein Hornmeer
en de marketing en promotie van
Aalsmeer. De Handreiking Economische Visie Aalsmeer is na inleidende woorden van de heer Gerard
Kooiman (senior adviseur KvK Am-

sterdam), de heer Henk de Groot
(voorzitter OVA) en een presentatie van projectleider Wout Grift
(KvK Amsterdam) en mevrouw Hankie van Baasbank (algemeen directeur KvKAmsterdam) door laatstgenoemde afgelopen donderdag 9 oktober overhandigt aan de heer Berry Nijmeijer (wethouder economische zaken Aalsmeer). Het college van B&W neemt dit najaar een
besluit over een procedure voor de
Handreiking. Hierna nemen B&W
een standpunt in over de Handreiking als onderlegger voor het economisch beleid. Dit wordt volgens
planning in maart 2009 voorgelegd
aan de gemeenteraad. Ondertussen
werken de betrokken partijen gezamenlijk aan een voorstel voor een
professionele organisatiestructuur,
een uitvoeringsprogramma en de
bijbehorende financiering.

Aalsmeer - Van woensdag 8 op
donderdag 9 oktober is in een tuin
aan de Oosteinderweg een tas gevonden. In de tas zitten diverse toiletartikelen, waaronder nagellakspullen. De eigenaar kan zich melden bij het politiebureau aan de
Dreef.

Portemonnee uit
tas gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 9 oktober heeft in een winkel in de Ophelialaan een zakkenrollerij plaatsgevonden. Tussen zes en kwart over
zes is van een inwoonster haar portemonnee uit haar tas gestolen. In
de portefeuille zaten diverse bankpassen en rond de 200 euro aan
contant geld.

Brand in auto
Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober om kwart over acht in de avond
is de brandweer ingeschakeld voor
een autobrand. De Opel Astra stond
geparkeerd in de Vlinderstraat. De
spuitgasten hebben het vuurtje geblust. Kortsluiting is vermoedelijk de
oorzaak. De auto is weggesleept.

LCD-schermen
uit winkel weg

Aalsmeer - Op dinsdag 7 oktober
rond half drie in de middag heeft
een winkeldiefstal plaatsgevonden in de Zijdstraat. Het vermoeden
bestaat dat de diefstal is gepleegd
door twee mannen en een vrouw.
Met twee televisies met LCD-schermen en ingebouwde dvd-spelers
zijn de daders de winkel uitgelopen. De politie onderzoekt de winkeldiefstal.

geen krant?

Bel 0251-674433
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Ed Hoek: “Kinderen hebben
de toekomst”
Aalsmeer - Wanneer ik op het erf
van Ed Hoek aankom, word ik door
een aantal blaffende honden opgewacht. Niet echt een held, houd ik
even de pas in. Naast de honden
loopt een blonde, vrolijke, ietwat
brutaal kijkende man.
“Ah joh. Die honden vallen alleen
op jong vlees.” Ed Hoek is een flapuit, neemt geen blad voor de mond,
zo lijkt het op het eerste gezicht,
maar wie een paar minuten met
hem praat leert onmiddellijk dat die
grote mond wordt gecompenseerd
door een heel klein hartje. Een ruwe bolster met een blanke pit. Het
zijn de tegelspreuken die op deze weldoener slaan. Ed Hoek heeft
vanwege zijn werk (handel exotische planten) heel wat van de wereld gezien. Maar toen een vriendin
hem vier jaar geleden liet kennis laten maken met haar thuisland Roemenië, was dit voor hem een totale
cultuurschok.
Zij nam hem mee naar haar geboorte dorp Dumbrava, in de hoek van
Oekraïne en Moldavië, het armste
gedeelte van Roemenië, waar nu
nog zo een duizend mensen wonen.
“Het was zo schrijnend wat ik daar
allemaal zag. Kinderen op blote voeten, terwijl het buiten vroor. Zwaar
verwaarloosde en troosteloze woonkazernes. Geen waterleiding, geen
gas. Nu is dat laatste nog niet eens
het ergste, want ’s zomers stoken zij
op butagas en ‘s winters op hout”,
is de bijna zakelijke toevoeging. En
hij vervolgt: “Bijna alles gebeurt nog
met paard en wagen. Dat lijkt wel

romantisch, maar als je daar rond
loopt, leer je gauw anders. Het is er
een rot klimaat. ’s Zomers 37 graden en ’s winters dik twintig graden
onder nul. Of het regent er zo hard
dat je schoenen binnen de kortst
mogelijke tijd onder de bagger zitten, want asfalt wegen kennen zij
daar niet.”
Ed Hoek ging nog menigmaal terug naar Dumbrava en besloot iets
te gaan doen voor de inwoners van
het dorp.
“Ik begrijp best dat ik niet het leed
van de hele wereld op mijn schouders kan nemen, maar iets voor een
kleine gemeenschap doen leek mij
haalbaar. Met kleinschaligheid bereik je meer. Het gaat om de puur
elementaire dingen. Voedsel, kleding, schoeisel, speelgoed. Ik ben
eerst eens met een aantal mensen
van daar gaan bekijken wie als eerste in aanmerking kwamen voor
hulp. Samen met mijn familie ben
ik kleding, schoeisel en speelgoed
gaan verzamelen, want die kinderen hebben er werkelijk niets. Tja, zij
maken van een paardendrol een bal,
zodat zij kunnen voetballen. Roemenen zijn mensen die nog dicht bij de
natuur leven. Inventief met van die
plattelandse wijsheden. Dat moet
ook wel, het is hun zelfbehoud. Zij
kunnen zich niet afvragen wat eten
wij vanavond? Nee, hebben wij wat
te eten vanavond!”
Corruptie
Op de vraag hoe het staat met de
corruptie verzucht Ed Hoek: “Er is
gewoon corruptie, maar voor mij

is dat nog geen reden om daarom
mijn handen er maar van af te trekken. Kijk, ik ga niet voor Big Brother
spelen om hen te controleren. En
ik ben ook geen moralist, absoluut
niet. Ik realiseer mij heel goed dat
er generaties over heen gaan voor
de mentaliteit zal veranderen. Nu is
er nog veel te weinig vertrouwen,
er is geen collectief besef. Zij kennen geen dankbaarheid omdat zij
zich geen houding weten te geven,
maar mag en kan je dat verlangen
van mensen die leven bij de dag.
Die geen enkel toekomstperspectief voor ogen hebben? De kinderen
die daar nu rondlopen kennen geen
uitweg. En daar wil ik iets aan doen.
Daar gaat het mij om! Kinderen hebben de toekomst, maar dan moet je
hen die wel geven. De staatszorg is
minimaal. Het staatspensioen voor
ouderen bedraagt omgerekend 60
euro per maand. Een werkweek
duurt 55 uur en dan verdient men
360 euro per maand. Als je nu weet
dat een pak luiers 20 euro kost, dan
begrijp je wel dat dit een luxe artikel
is.” Er wordt nog eens diep gezucht:
“Ach wij hebben het hier zo goed
met z’n allen.”
Grenzeloze vrienden
Anderhalf jaar geleden heeft Ed
Hoek de Stichting Grenzenloze
vrienden opgericht. Nu gaan er regelmatig voedselpakketten en kleding richting Dumbrava. Momenteel wordt er druk gelobbyd voor het
volgende project. Een extra schoollokaal waar de jongeren kunnen
computeren. Dus zijn er ook com-

Boeken zoeken in zonnetje

puters nodig.
“Ik houd mij van harte aanbevolen.”
Voor de bouw van het schoollokaal
wordt contact gezocht met een aannemer uit de buurt. Met hem worden de afspraken gemaakt en het
bij elkaar verzamelde geld gaat
rechtstreeks naar hem toe. “Zo weet
ik zeker dat het schoollokaal er ook
werkelijk komt.” Ook de kerk heeft
verwarming nodig. “Nu liggen die
oude mensjes met hun knietjes op
een koude vloer.” Ed Hoek vindt dat
maar niks.
“De kerk is een centraal punt voor
de dorpse gemeente.” Hij heeft inmiddels een goede band opgebouwd met de priester. De kerkvader is altijd weer blij om ‘mijnheer Ajax’ te zien. Want Ed Hoek is
sinds zijn eerste bezoek aan Umbrava nog altijd regelmatig in het dorp
te vinden. Binnenkort gaat er weer
een lading kleding en speelgoed de
kant van Roemenië op. “Mijn collega Dyon van Tol van Duoplant, een
man met het hart op de goede plek,
heeft aangeboden om alles mee te
nemen. Hij moet er wel een stuk
voor omrijden, maar ach zei hij tegen mij: soms zijn er belangrijkere
zaken dan geld verdienen.”
Kerstfeest
“Kerst is het belangrijkste feest voor
de Roemenen. En bij Kerst hoort
eten, dus gaan er een paar weken
voor de feestdagen voedselpakketten vanuit Nederland naar het dorp.
Terplekke koop ik dan een paar varkens, zodat er ook weer eens vlees
op het menu staat. Lekker toch voor
ze?” En daar is weer diezelfde jongensachtige beetje brutale uitdagende glimlach.
Janna van Zon
Voor degenen die meer willen weten van ‘Grenzenloze Vrienden’ kunnen contact zoeken met sabra@
worldonline.nl of bellen naar Ed
Hoek, telefoon 0297-563950.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober houdt buurtvereniging Allen
Weerbaar een speelavond voor liefhebbers. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Het kaarten start om 20.00 uur in buurthuis ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Iedereen is van harte welkom. Inschrijving is om 19.45 uur.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door mevrouw van Bemmelen met 5135
punten, op twee is de heer M. Besselsen geëindigd met 5047 punten
en op drie mevrouw L. de Nooy met
4889 punten.
Bij het jokeren behaalde mevrouw
J. de Vries de hoogste eer, op twee
mevrouw Groenendijk.

Historische Tuin Knop
voor Peter Spaargaren
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond 9 oktober heeft de wedstrijd om de Historische Tuinknop in
de veiling van de Historische Tuin
Aalsmeer plaatsgevonden. Er streden ongeveer 45 bloemenexporteurs, inkopers en sponsors om de
begeerde Tuinknop. Dit gebeurde
middels de antieke veilingklok uit
de vroegere veiling Bloemenlust.
Veilingmeester Dick Oussoren leidde het wedstrijdgedeelte en veilingmeester Coos Buis deed op zijn eigen humoristische wijze twee ludieke rondes met vele, mooie producten, die door het bedrijfsleven
uit de regio gesponsord waren en
waarvan de opbrengst voor de Tuin

is. Opsteker deze avond was Henk
de Gooijer. Na een spannende wedstrijd werd Peter Spaargaren van
het bedrijf Josef Danners B.V, de
gelukkige winnaar van de Historische Knop Trofee. Hij zat op tribuneplaats nummer 13. Op de tweede plaats is Hans Boer van Boer Export geëindigd. Hans Boer zat op tribune plaats 23 en was de winnaar
van 2006.
De avond was een groot succes en
heeft een mooi geldbedrag voor
de Tuin opgeleverd. De opbrengst
gaat gebruikt worden voor de inrichting van de corridor. De avond
werd afgesloten met een hapje en
een drankje.

Bingo-middag
van ANBO
Rijsenhout - De aktiviteitencommissie van de ANBO afdeling Rijsenhout deelt mee dat er een verkeerde datum is aangegeven in het
blauwe blaadje van Dorpshuis de
Reede met betrekking tot de bingomiddag van de ANBO. Er staat dat
deze bingo zaterdag 18 oktober zal
worden gehouden. Dit moet zijn zaterdag 22 november. Alle vijftigplussers zijn vanaf 14.00 uur welkom in
de grote zaal van dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat.

Kaartavond bij
Supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 17 oktober organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart de eerste
klaverjasavond van het nieuwe seizoen. Lekkere drankjes, vlees, fruit
en nog vele andere mooie prijzen
zijn er deze avond te verdienen. Drie
maal worden de kaarten geschud
deze avond. Tussen het tweede en
het derde spel worden de loten verkocht voor de grote loterij waarmee
deze avond volop fantastische prijzen. Kom gerust met familie, vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het Dorpshuis
te Kudelstaart. De aanvang is 20.00
uur en het inschrijfgeld bedraagt 2
euro.

Aalsmeer - Lekker boeken zoeken,
dat kon afgelopen zaterdag in de
Zijdstraat tijdens de al bijna traditionele lees-, luister- en hobbymarkt.
Speuren naar een thriller, een roman
of een stripboek kon onder het genot van een heerlijk zonnetje, want
het was een prachtige nazomerdag.
Boeken voor ieders gading werden in verschillende kramen tegen
prettige prijzen aangeboden. Naast

leesboeken voor volwassenen ook
lees- en bladermateriaal voor kinderen en gespecialiseerd gebundelde
exemplaren als kook- en hobbyboeken. Menig leesliefhebber heeft vast
en zeker enkele uurtjes op de markt
doorgebracht. De lees-, luister- en
hobbymarkt bood overigens meer
dan alleen boeken. Ook zelfgemaakte sieraden, kaarten en onder andere glas-in-lood kunstwerken werden

te koop aangeboden. Mede vanwege het mooie weer was het behoorlijk druk in het centrum en menig
‘oploopje’ ontstond vanwege het
bijpraten met bekenden. Heel gezellig, deze extra reuring in de winkelstraat!
Met foto’s een terugblik én wellicht
de reden voor u/jou om volgend jaar
zeker ook de markt te bezoeken!

Midgetgolfbaan
in vakantie open

Aalsmeer - Van 20 tot en met 24
oktober is het weer herfstvakantie.
In de middag is het deze week tussen 13.00 en 17.00 uur mogelijk een
ritje naar sportpark Hornmeer te
maken, want daar is de midgetgolfbaan open. Voor 3 euro huurt u een
bal en een stick en mag een ronde
daarmee spelen. Jeugd tot 13 jaar
voor 2,50 euro.
Informatie: Beethovenlaan 116, tel.
0297-340433.

Henny Weima, Sjoerd Buisman en Kees van Dam spreken over kunst versis
natuur.

T/m 23 november in Oude Raadhuis

Seringenstruik voor drie,
nieuwe exposanten!
Aalsmeer - “Eindelijk gerechtigheid”, moet natuurkunstenaar Sjoerd Buisman afgelopen zatermiddag
in het Oude Raadhuis gedacht hebben. Hij en zijn medeexposanten
Klaas Gubbels en Carel Visser kregen namelijk elk een 25 jaar oude
seringenstruik aangeboden van de
stichting KCA. Het is ook precies 25
jaar geleden dat toenmalig cultureel
adviseur Henny Weima hem benaderde om een aantal ‘groeiwerken’
in Aalsmeer en voor het Oude Raadhuis uit te voeren. Op dat moment
was Sjoerd Buisman al jaren volop
bezig met het documenteren en registreren van groei in de natuur. Hij
legde allerlei stronken, grassen, zaden, kiemen en dergelijke vast zoals hij ze aantrof of hij manipuleerde
deze groeisels. Zijn werk was toen
onder andere in Haarlem te zien, in
de tuinen van het Frans Hals museum. Precies ook iets voor Aalsmeer,
vond adviseur Henny Weima. Henny en Sjoerd trokken, in 1982, in
Aalsmeer samen een dag langs allerlei kwekerijen, onder andere een
gerberavermeerderingsbedrijf en
een seringenkwekerij. Het werkte allemaal zeer inspirerend op de
kunstenaar, vooral de seringenstruiken spraken tot zijn verbeelding. Hij
zag een en ander graag ‘andersom’
groeien: de wortelkluiten in de lucht
en het gebladerte in de grond of een
struik, die in plaats van zijn takken
naar de lucht uit te strekken, juist
weer naar de aarde toe zou buigen. Er werd een tentoonstelling
gepland voor januari 1983 en Henny ging naarstig op zoek naar sponsors, heel veel kwekers heeft ze benaderd, maar ze kreeg overal nul op
het rekwest.

De groeiwerken van Sjoerd Buisman, dat was toen klaarblijkelijk
nog net even een brug te ver voor
Aalsmeer. De laatste jaren echter
heeft Buisman verschillende projecten in de Historische Tuin uitgevoerd. En nu is het met die drie
seringenstruiken afgelopen zaterdag helemaal goed gekomen! Huidig cultureel adviseur Annefie van
Itterson kwam op dit ludieke idee, zij
haalde de oude bomen weg bij haar
broer en liet ze naar het Oude Raadhuis transporteren.
Een kostelijk gezicht hoe na de openingswoorden van Jan Houwert en
Herman Weber een kar met daarop
de drie struiken de expositieruimte binnenreed. De schilderijen van
Klaas Gubbels en Carel Visser en de
objecten van Sjoerd Buisman zijn tot
en met 23 november te bewonderen
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het centrum. Gratis een
kijkje nemen kan iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur.
Herman Weber van KCA geeft seringenstruiken aan Sjoerd Buisman en
Klaas Gubbels.
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In de herfstvakantie

BonBini disco voor jeugd
in de herfstvakantie
Aalsmeer - Op donderdag 23 oktober, in de herfstvakantie, is de volgende BonBini disco in discotheek
Bon Ami aan de Dreef in de Hornmeer. Iedereen van 13 tot en met 15
jaar is van harte welkom! De vaste dj
van de Bon Ami draait alle hits van
dit moment en natuurlijk kun je even
lekker bijkletsen met alle vrienden
en vriendinnen. Het feest begint om
20.00 uur en om 23.00 uur wordt het
laatste nummer gedraaid. Van te voren een kaartje kopen, is een aanrader. De BonBini-discoavonden worden goed bezocht. Kaarten kopen
kan tijdens de inloop op de Bindingzolder in Kudelstaart op dinsdag en
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op
de nieuwe inloop in de Binding Boven in de Zijdstraat in het Centrum

op donderdag van 15.30 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Een
kaartje kost vijf euro. Tijdens de disco wordt er geen alcohol geschonken. In de discotheek mag alleen
gerookt worden in de nieuwe rookruimte. Tussendoor mag je niet meer
naar buiten. Om elf uur mag je het
pand pas verlaten, je kunt dus niet
eerder naar huis dan elf uur! Ouders
wordt gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk te brengen en op te
komen halen. Voor meer informatie
(ook over de inloop) kan contact opgenomen worden met Tessa Westerhof via tessa@debinding.nl of telefonisch via 0297-326326. Meer informatie is ook te vinden op www.
debinding.nl en natuurlijk via bonbini-disco.hyves.nl.

Scouting TIFLO verkoopt
weer mooie plantenbakjes!
Aalsmeer - Zaterdag 18 oktober houdt Scouting TIFLO-groep
Aalsmeer haar jaarlijkse plantenbakken-actie. Het bakje is dit jaar
weer totaal anders en heeft een moderne uitstraling. De plantjes worden deze zaterdag voor de 47e keer
aan huis in Aalsmeer en Kudelstaart
aangeboden.
De plantjes worden door de oudere
leden van de TILFO zelf opgemaakt.
De verkoop wordt gedaan door alle leden met behulp van een aantal ouders.
Zaterdagmorgen om 9.30 zal er op
verschillende punten in Aalsmeer en
Kudelstaart begonnen worden met
de verkoop. De prijs van het plantenbakje is dit jaar 4 euro. De opbrengst van de verkoop is bestemd

voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal en ten behoeve van hun
activiteiten.
De TIFLO Scoutinggroep telt zo’n
130 leden in de leeftijd van 5 tot 18
jaar. De groep bestaat uit verschillende speltakken: Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen, Verkenners en
Wilde Vaart. Iedere zaterdag komen
de speltakken bijeen aan de Stommeerweg 13, bij de Carmelkerk, om
daar hun actieve en gezellige spel te
doen. Het spel van de Bevers, Kabouters en Welpen vindt plaats op
het land, het spel van de Verkenners
en Gidsen speelt zich voornamelijk
af op en rond de Westeinderplassen. Bent u of is uw zoon/dochter
geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.tiflo.nl

Extra lange inloopmiddag bij
de Binding Boven voor jeugd

Boekenmarkt op De Graankorrel
Kudelstaart - Tijdens de kinderboekenweek werden uiteraard ook
op basisschool De Graankorrel allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd rond het thema van de kinderboekenweek: poëzie. Zo ruilden
de meesters en juffen een keer van
klaslokaal om in een andere groep
gedichten te gaan voorlezen. En kon
het zomaar gebeuren dat de meester van groep 8 bij de kleuters aan
het voorlezen was en de juf van de
kleutergroep voor groep 8 stond.
Maar er werden natuurlijk ook door
de kinderen zelf prachtige gedichten gemaakt over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Hoewel ‘dieren en herfst’ opvallend veel in de
gedichten voorkwamen. In sommige groepen werden de zelfgemaakte gedichten voorgelezen vanuit de
z.g. ‘dichtersstoel’ die voorin de klas
stond. De afgelopen week brachten
zeer veel kinderen prachtig op toon,
hun zelf gemaakte, of meegebrachte gedicht ten gehore. Verder werd
er enthousiast geknutseld, gezongen en getekend rondom het thema
poëzie en werd er nagedacht en gepraat over gevoelens die sommige

Kleine handelaren
De kinderboekenweek werd afgesloten met een boekenmarkt op het
schoolplein.
De kinderen konden hier gewone
leesboeken, prentenboeken, boeken met gedichten en rijmpjes e.d.
te koop aanbieden of kopen voor 50
cent per stuk. Het was een prachtig gezicht hoe de kleine handelaren van De Graankorrel met een
kleed vol boeken, op deze prachtige herfstdag enthousiast hun waar
aan de man/vrouw probeerden te
brengen.
Al met al een fantastische en leerzame kinderboekenweek!

Bonbons maken, film en lamaavond op Binding Zolder

Extra lange filmmiddag

Twee maal Pietje Bell bij
De Binding Boven
Aalsmeer - Tijdens de herfstvakantie is er op woensdag 22 oktober
weer een filmmiddag bij de Binding
Boven. Omdat het herfstvakantie
is, presenteert De Binding een extra lange filmmiddag. Al om één uur
start de film Pietje Bell. Pietje Bell
weet als geen ander met zijn dwaze
avonturen de hele stad op zijn kop
te zetten en haalt daarmee steeds
weer de krant. Sommigen spreken
er schande van, maar anderen vinden hem een held, zoals zijn vriendje Sproet. Samen met nog een stel
vriendjes besluiten ze de bende van
De Zwarte Hand op te richten als er
hele nare stukken over Pietje in de
krant komen.
Als deze eerste film is afgelopen
staat iets heel leuks op het programma en natuurlijk heeft dit alles

te maken met de Binding bende van
De Zwarte Hand.
Om kwart voor vier start vervolgens
de tweede film, Pietje Bell 2, de jacht
op de Tsarenkroon. Hierin gebeurt
er natuurlijk weer van alles met Pietje wat niet altijd helemaal de bedoeling is, maar daar heet hij nu eenmaal Pietje Bell voor. Ook de bende
van De Zwarte Hand komt weer in
actie als blijkt dat de beroemde Tsarenkroon gestolen zal worden.
Als het goed is komt er om half zes
een einde aan deze extra lange filmmiddag.
Ga je de hele middag dan kost dat
je 4 euro. Ga je naar één van beide
films kijken dan betaal je 2,50 euro
entree. De Binding Boven vind je in
de Zijdstraat 53. Voor meer info mail
naar ellen@debinding.nl.

géén inloop want dan is er geen
ruimte meer over in De Binding vanwege de voorbereidingen voor de
bazaar op 1 november. Gelukkig is
vanaf 6 november gewoon weer elke week de deur voor de jeugd open
doen van half vier tot vijf uur. De inloopmiddagen zijn bedoeld voor alle kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten. De Binding Boven is te vinden
in de Zijdstraat 53. Voor vragen bel
326326 of mail naar ellen@debinding.nl of kijk op www.debinding.nl

gedichten bij je kunnen oproepen.
De creatieve resultaten zijn tijdens
de inloopavond, die de komende
week op de Graankorrel plaatsvindt,
te bewonderen. De unieke Graankorrel schoolboekwinkel, waar de
kinderen wekelijks kunnen sparen
voor een boek, was afgelopen week
zeer in trek en menigeen ging trots
met zowel een nieuw boek, als met
het kinderboekenweekgeschenk
naar huis.

Extra activiteiten in herfstvakantie

Kudelstaart - Nog één weekje en
dan is het weer tijd voor een korte
vakantie; namelijk de herfstvakantie. En voor diegene die niet lekker
een weekje naar de zon gaan heeft
een De Binding Zolder allerlei leuke activiteiten gepland. Op maandag 20 oktober is er een workshop
bonbons maken. Onderleiding van
een echte banketbakster ga je heerlijke bonbons maken en natuurlijk proeven. Heb je al trek gegeven
via de onderstaande contactgegevens kan je je opgeven. De middag
is van 14.00 tot 16.30 uur en de kosten zijn 5 euro inclusief al je materiaal en natuurlijk je zelf gemaakte bonbons.
Dinsdag 21 oktober is er zoals elke week inloopmiddag! Om 14.00
uur gaat de deur open en ben je van
harte welkom om lekker binnen te
komen lopen. Je kan tv kijken, computeren, spelletje spelen of gewoon
even lekker hangen in de zithoek
met vrienden. Omdat het herfstvakantie is gaan we lekker koekjes
bakken tijdens de inloopmiddag!
Dus er valt ook nog iets lekkers te
eten! Natuurlijk staat de limonade
en de thee klaar. De inloopmiddag is
gratis en opgeven is niet nodig. Om
17.30 uur gaat de deur weer dicht.
Woensdag 22 oktober is het tijd om
je buikspieren te trainen tijdens de
Lama-avond. Wie kent het niet, de
Lama’s, het hilarische programma
van BNN waar alles draait om improvisatie! De Lama-avond start om
19.30 uur en duurt tot 21.0 uur. Geef
je snel op!
Op Vrijdag 24 oktober is er, zoals elke week, inloopmiddag. Om 14.00
uur gaat de deur open en ben je
van harte welkom om lekker binnen te komen lopen. Je kan tv kijken, computeren, spelletje spelen
of gewoon even lekker hangen in
de zithoek met vrienden. Natuurlijk

Aalsmeer - Omdat je waarschijnlijk lekker veel extra vrije tijd hebt
tijdens de herfstvakantie wordt op
donderdag 23 oktober extra lange
inloopmiddag gehouden! De inloopmiddag begint al om één uur en de
deur is tot vijf uur open. Er is dus
alle tijd om lekker iets te knutselen, te kletsen of gezellig een spelletje te doen. Deze lange inloop in
de herfstvakantie is ook een beetje om alvast wat tijd in te halen want
de week erna, op 30 oktober, is er

staat de limonade en de thee klaar.
De inloopmiddag is gratis en opgeven is niet nodig. Om 17.30 uur gaat
de deur weer dicht. ’s Avonds is er
een filmfeestje. Om 20.00 uur start
de film Timboektoe naar het gelijknamige boek van Carry Slee. De film
gaat over Isa en haar oudere broer
Kars die moeten verhuizen omdat
hun ouders het roer omgooien en
een camping in Frankrijk beginnen.
De film duurt tot 22.00 uur en aansluitend start er een slaapfeestje!
Als je het leuk vindt, kan je dan blijven slapen! Natuurlijk gaat de groep
om 22.00 uur niet meteen naar bed,
maar staan nog wat leuke spelletjes op het programma. De volgende ochtend zijn de slapers om 10.00
uur uitgeslapen en hebben ze ontbeten. Kom je alleen naar de film?
Dat is de entree 2 euro inclusief wat
te drinken en iets lekkers. Blijf je
ook slapen? Dan moet je je wel opgeven en zijn de kosten 5 euro.
Kortom je hoeft je echt niet vervelen tijdens de aankomende herfstvakantie. Wil jij voor iets opgeven of
meer informatie? Neem dan contact op met Kim Verschueren van
de Binding Zolder. Stuur een mailtje
met je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar kim@debinding.nl Wanneer je je opgeeft voor
één van de bovenstaande activiteiten krijg je een bevestings e-mail
terug gestuurd. Je kan ook telefonisch contact opnemen met Kim via
0297-892091 bereikbaar op dinsdag
en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.30
uur. Gelieve niet de voicemail in te
spreken om verwarring te voorkomen. De Binding Zolder is te vinden
in het SJOK gebouw aan de Hoofdweg, maar de ingang zit aan de
Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie over Stichting
de Binding surf je naar www.debinding.nl

Een burgemeester is een circusdirecteur!

Stoepkrijt van burgemeester
voor kids obs Kudelstaart
Kudelstaart - ‘Een burgemeester is
een circusdirecteur’ is een formulering van één van de kleuters van
de OBS Kudelstaart nadat hij gehoord had, dat de burgemeester
van Aalsmeer naar school zou komen om een feestelijke kinderboekenweekactiviteit te openen.
De kleuters werden in groepjes verdeeld en de kinderen van groep 8
begeleidden deze groepjes naar het
schoolplein. Zij hadden een leuk gedicht om voor te dragen en gingen
met hun groepje bij het gedicht een
prachtige tekening met stoepkrijt te
maken. En dat stoepkrijt werd feestelijk uitgedeeld door burgemeester
Pieter Litjens.
Hij hield daar een gezellig praatje
bij, dat nauw aan sloot bij het thema
van de kinderboekenweek en toverde zowaar een leuk gedichtje uit zijn
mouw! Nog geen half uur later la-

gen de gedichten verspreid over het
plein en stond bij elk gedicht een
kleurige tekening.
Dit was nog maar een van de onderdelen van het poëziefestival, dat de
hele dag duurde! ’s Ochtends werd
iedereen welkom geheten door de
schoolband die gevormd was door
kinderen van de bovenbouw en in
school stonden verschillende podiumelementen met daarop kinderen die van zich lieten horen: fraaie
gedichten, liedjes, dansjes en zowaar een fantastische rapsong! Altijd weer een bijzondere week daar
op de OBS Kudelstaart, die eindigde met de uitreiking van de gouden
penselen en griffels voor de mooiste verhalen en tekeningen in de
schoolkrant. En iedereen was het
erover eens: het circus Aalsmeer
wordt geleid door een sympathieke directeur!

Dylan Huiskens derde op
kartbaan van Eindhoven
Aalsmeer - Zondag 12 oktober is
de zesde kartwedstrijd verreden om
het NK 4-takt sprint. Dit keer op de
kartbaan van Eindhoven. De weersomstandigheden waren super. Tijdens de vrije training was de baan
nog nat, maar tijdens de wedstrijd
was hij helemaal opgedroogd, dus
de ideale omstandigheden voor een
mooie wedstrijd. De eerste manche
moest Dylan Huiskens uit Aalsmeer
als laatste starten. Hij wist zich op te
klimmen naar de zesde plaats. De
tweede manche mocht Dylan vooraan starten. Het was een spannende strijd waarbij vijf coureurs uitvielen door een botsing in de eerste bocht. Dylan kon er wel langs en
werd tweede. De derde en alles be-

slissende manche was heel spannend, want zijn grote concurrent
Aaron was de eerste manche tweede geworden en de tweede manche zesde, precies omgekeerd. Een
gelijke stand dus. Omdat Dylan de
tweede manche een hogere positie
had behaald, mocht hij weer vooraan starten. In deze derde manche
werd hij uiteindelijk vierde. Dit leverde hem in het klassement de derde
prijs. Trots ging Dylan met de beker naar huis. De laatste wedstrijd
van dit NK is al over twee weken in
Emmen. Wilt u Dylan blijven volgen?
Kijk dan eens op www.dylanracing.
nl. Uitslag: 1. Michael den Herder, 2.
Aaron Valster, 3. Dylan Huiskens. 4.
Gijs Busser en 5. Huub Delnoij.
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RKDES-jeugd draait op
volle toeren

Geen landelijk competitie
voor Qui Vive A1-meiden
Uithoorn - Zaterdag 11 oktober
stond de laatste wedstrijd van de
voorcompetitie op het programma
voor Qui Vive Ma1. Bij winst zouden
de dames van Qui Vive in de landelijke competitie uitkomen. Qui Vive ontving thuis het altijd lastige Alliance. Toch moest er van dit team
gewonnen kunnen worden. Om
half 3 startte de wedstrijd. Qui Vive begon niet heel erg sterk; Alliance kon makkelijk hun eigen spel
spelen en Qui Vive creëerde weinig
kansen. Het was dan ook Alliance
die de score kon openen; een vrije
slag buiten de cirkel werd de cirkel
ingeslagen. Bij de tweede paal werd
er een dekkingsfout gemaakt, waardoor de bal achter de keepster kon
worden getipt. Qui Vive probeerde in de eerste helft nog op gelijke hoogte te komen, maar er werd
slordig omgegaan met het balbezit
en met de kansen die ze kregen. De
ruststand luidde daarom ook 0-1.
In de tweede helft werd er met veel
inzet gespeeld door de dames van
Qui Vive en ze waren beter dan Alliance. Toch was het vlak na rust we-

derom Alliance dat tot scoren kon
komen. De bal ging hoog richting
de cirkel waardoor er een één tegen één ontstond tegen keepster
Kim van der Sloot; 0-2. Gelukkig
kon Qui Vive nu wel wat terug doen;
al snel kwam Willemijn de Bruin alleen op de keepster af en kon ze de
1-2 maken. Ook de gelijkmaker liet
niet lang meer op zich wachten. Na
een prima actie van Morrin O’shea
ontstond er wat gerommel voor het
doel, maar uiteindelijk was het toch
Morrin O’shea die de bal achter de
keepster werkte, 2-2. Nu hadden de
dames van Qui Vive weer wat hoop.
Ze gingen vol in de aanval en creëerde heel veel kansen. Deze mochten er helaas niet in. Daarentegen
scoorde Alliance nog de 2-3, wat
ook tevens de eindstand was.
Helaas voor Qui Vive betekent dit
dat ze niet in de landelijke competitie zullen uitkomen, maar in het
IDC; Inter District Competitie. Na de
herfstvakantie zal deze competitie
starten en zullen de dames van Qui
Vive er alles aan doen om daar kampioen te worden.

Blauw Witte Welpen van
VVA spelen tegen buren
Aalsmeer - Dit seizoen is V.V.
Aalsmeer begonnen met het minivoetbal voor 5 en 6 jarigen.
De jongens en meisjes spelen op
woensdag en zaterdag elke week
onderling tegen elkaar en beginnen
nu ook lekker hun draai te vinden.
Er zijn zelfs een aantal welpen door
geschoven naar de F- pupillen.
Aanstaande zaterdag, een rustig
voetbalweekend voor de hele regio,
wordt er voor het eerst in het nieuwe tenue gevoetbald tegen de overige Aalsmeerse verenigingen RKAV
en RKDES.

Ook SCW is van de partij.
Naast de welpen spelen dan ook
de F- en E-pupillen 4 tegen 4 en zal
het een dolle boel worden aan de
Dreef.
Vanaf 9.00 uur kunt u terecht bij V.V.
Aalsmeer om al dat jonge grut te
aanschouwen. Wil je een keer kennismaken met het minivoetbal bij
V.V. Aalsmeer?
Kom dan vrijblijvend naar V.V.
Aalsmeer aan de Dreef 1 en doe een
keer mee op woensdag om 16.00
uur of zaterdag om 9.00 uur,

Sport voor zwemplezier voor
kinderen in herfstvakantie!
Aalsmeer - De herfstvakantie vindt
plaats van maandag 20 tot en met
vrijdag 24 oktober en het personeel
van de ESA heeft weer van alles georganiseerd om het de vakantie vierende 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 & spelinstuiven op maandag 20 en donderdag
23 oktober.
Lekker schommelen, klimmen, voetballen, rennen, knutselen of tekenen. Kortom te veel om op te noemen! De kinderen zijn van harte
welkom van 9.30 tot 12.00 uur. De
entree is 2 euro of 3.50 euro voor
een patatje en een glas limonade
erbij. Ook de ouders zijn natuurlijk
welkom om met hun kinderen mee
te komen. Meer informatie via de
website of via de beheerder van De
Proosdijhal: 0297-340440.
Extra vrij zwemmen
Natuurlijk is er in de herfstvakantie
weer volop gelegenheid om te komen vrij zemmen in zwembad De
Waterlelie aan de Dreef! Elke dag
kunnen de kinderen lekker komen
spelen in het water met alle speelmaterialen en de glibberbaan. 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 kom
gezellig meedoen.
Op maandag, dinsdag en woensdag
is het bad open voor vrijzwemmen
van 10.30 tot 14.30 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 1.20 euro. Voor kinderen van 4 tot en met
15 jaar geldt het speciale tarief van
slechts 3.10 euro! Vanaf 16 jaar betaalt iedereen 3.80 euro. Het programma in het banenbad gaat normaal door.
Baby & Peuterinstuif
In de herfstvakantie 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.
Een leuke manier om eens kennis te
maken met de zwemmogelijkheden
voor ouder en kind. De zweminstuif
wordt gehouden op donderdag 23
oktober van 9.00 tot 10.30 uur en de
entree is 4.80 euro voor ouder en
kindje.
Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen die wil komen spelen en
spartelen is van harte welkom.
Naast al dit zwemplezier organiseert zwembad De Waterlelie ook
nog herfstprivé-lessen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw kind extra privé-lessen te laten volgen. Bij
voorkeur worden de lessen gevolgd
naast de groepslessen. U kunt uw
kindje inschrijven indien hij/zij minimaal in het bezit is van het groene lintje.
U kunt inschrijven aan de receptie van het zwembad. Voor meer informatie over alle activiteiten: www.
esa-aalsmeer.nl of 0297-322022.

Kudelstaart - Veel teams van RKAV
hebben hun eerste wedstrijd(en)
gewonnen en doen al weer goed
mee in hun afdeling. Belangrijker
is het dat de meeste spelers, maar
ook trainers, leiders en ouders het
naar hun zin hebben. Dat dit het geval is blijkt onder andere uit de trainingsopkomst. Alle trainingen worden uitermate goed bezocht, waarbij het geen uitzondering is dat alle
spelers van één team aanwezig zijn.
RKDES heeft één dames elftal, één
A, één B, twee C elftallen en een E
team dat nog op een half veld zijn
wedstrijden speelt. In totaal voetballen er 85 dames/meisjes bij RKDES
en alle teams hebben de mogelijkheid om twee keer per week te trainen. De trainingen worden gegeven
door in totaal zeven trainers en twee
assistent trainer(ster). In de jongste
groep voetballer(ster)s de F pupillen spelen op dit moment vijf meisjes mee met de jongens. Bij de E pupillen spelen twee meisjes en bij de
C1 spelen ook twee meisje mee met
de jongens. Bij de B2 jongens staat
Jeanette Klijmij het doel te verdedigen. Zij speelt net als drie andere meisjes van RKDES al een aantal jaren in district teams van de
KNVB West 1. Dat het met meisjes voetbal in de lift zit bij RKDES
blijkt wel uit het feit dat de MA1 vorig seizoen kampioen is geworden
zij mogen zich dit nieuwe seizoen
gaan bewijzen in de hoofdklasse.
De MB1 heeft de goede eindsprint
van vorig seizoen doorgezet ook dit
team laat zien waar toe ze in staat
zijn, met goed voetbal hebben ook
zij hun eerste twee competitie wedstrijden gewonnen. De MC1 is vorig jaar bijna kampioen geworden in
de Hoofdklasse, de MC2 vorig jaar
nog MD is het seizoen fantastisch
begonnen de eerste twee competitie wedstrijden zijn overtuigend gewonnen.
De ME1 meiden spelen hun wedstrijden nog op hun half veld en ook
zij laten zien dat ze hun mannetje of
beter vrouwtje staan in het veld. Dat
het bij RKDES trouwens niet alleen
om prestatie gaat bewijst de huidige A1. Dit team bestaat hoofdzakelijk uit jongens die het leuk vinden om te voetballen, en één keer
in de week trainen. Na twee wedstrijden hebben zij ook nog 6 punten en zitten ze in de volgende ronde van het bekertoernooi. De B-junioren (B1 en B2) daarentegen zijn
wat ambitieuzer, waarbij de hoop is
dat deze teams allebei zo hoog mogelijk eindigen en misschien wel

kampioen worden, waardoor volgend seizoen bijvoorbeeld de B1 in
de hoofdklasse speelt. De C1 speelt
al in de hoofdklasse en ze draaien
daar goed in mee. Het is best wel
uniek te noemen dat RKDES een
elftal in de hoofdklasse heeft spelen. Dit seizoen is het ook een primeur dat de D2 en D3 het afgelopen weekend op trainingskamp in
Egmond zijn geweest. Georganiseerd door trainers en met medewerking van leiders hebben de spelers van de D2 en D3 zich goed vermaakt. De D1 speelt ook vol overgave en heeft uit de eerste 2 wedstrijden 6 punten gehaald. Bij de E-pupillen draait het in zijn geheel goed;
elk team heeft negen spelers of
speelsters en het merendeel van de
wedstrijden wordt gewonnen. Daarnaast zijn een viertal spelers verkozen om in ieder geval twee keer op
vrijdag mee te trainen met trainers
van de KNVB, Ajax en AZ. Voor deze spelers kan er nog een vervolg
in zitten en dan mogen ze nog acht
keer deze trainingsavonden mee
doen. Bij de F-pupillen heeft RKDES
dit seizoen acht teams ingeschreven in de KNVB- en LEHA-competitie. Bij de 5-jarigen waren op de
eerste zaterdagtraining al 19 spelertjes aanwezig; ook een absoluut
record. Waarschijnlijk wordt na de
winterstop vanuit de 5-jarigen een
nieuw F-team ingeschreven. Ook 5jarige meisjes zijn van harte welkom
op zaterdagmorgen tussen 9.30 en
10.30 uur. Verder worden de keepers dit jaar op dinsdag weer apart
getraind. Om alle technische zaken
binnen de jeugdafdeling van RKDES goed te laten verlopen wordt
dit gecoördineerd door een jeugdcoördinator voor de jongens (Gerard
van Schaik) en een jeugdcoördinator voor de meisjes (Peter Zethof).
Voetbalschool
In oktober start bij RKDES ook de
voetbalschool. Een kleine veertig
pupillen krijgen dan in totaal tien
keer dit seizoen een extra training
op woensdagmiddag.
Doelstelling van deze extra trainingen is om heel individueel de spelers en speelsters baltechniek aan te
leren. Dribbelen en schijnbewegingen leren staan bijvoorbeeld ook op
het programma. Dat er heel veel enthousiaste leiders, maar ook ouders
zijn is onder andere af te leiden uit
de verslagen in het clubblad en op
de website. Regelmatig staan er uitgebreide verslagen van de wedstrijden. Kijk eens op www.rkdes.nl.

Sponsor voor V.V Aalsmeer C1
Aalsmeer - De spelers van V.V.
Aalsmeer C1 zijn dit seizoen voorzien van een nieuw voetbaltenue
van sponsor Visser Transport Agencies. Dit transportbedrijf gelegen
aan de Legmeerdijk heeft zich in de
loop der jaren geprofileerd als een
betrouwbare en flexibele vervoerspartner. Specifieke wensen en vervoerseisen vormen een uitdaging
voor het enthousiaste team van medewerkers dat dagelijks in de weer
is om de producten van onze klanten op de juiste tijd én de juiste
plaats af te leveren. Dagelijks rijden
de vrachtwagens van Visser Transport Agencies vanaf de Nederlandse bloemenveilingen en Duitse Niederrhein, naar de bestemmingen in
Oost Europa. De uitgangspunten zijn
betrouwbaarheid, flexibiliteit, snelheid en kwaliteit! De ideale combi-

natie dus met de C1-junioren van
V.V. Aalsmeer die ook uit een groep
talentvolle jonge jongens bestaat,
die hard aan de weg timmeren. Vorige week zaterdag kwam één van
de vrachtwagens van VTA het complex oprijden bij V.V. Aalsmeer en
moest er natuurlijk een mooie foto
worden gemaakt. Alhoewel er na de
foto werd verloren van Almere werd
in de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag wel drie punten binnengehaald middels een 3-4 overwinning.
Aanstaande zaterdag 18 oktober,
een rustig voetbalweekend, wordt er
wel gebekerd door de C1. Het team
moet aantreden tegen HFC Haarlem C1, zowaar geen slechte tegenstander. Komt u daarom gerust eens
kijken naar de prestaties de C1 van
de Blauwwitte Leeuwen bij VVA aan
de Dreef.

Bovenste rij vlnr Marco v Oudenallen (trainer), Frederik Visser (sponsor), Jeroen Ezink, Mark Ruessink, Jeroen Ravensbergen, Remco Nijmeijer, Rik Pieksma, Amrish Koebeer, Indy v Koert, Prem Koebeer (trainer) en Bob Pieksma
(trainer). Onderste rij vlnr Daan Wearts, Dyon Lieuwerink, Maurice Boode,
Melle de Ruiter, Roald Groeneveld, Wessel Knecht, Ricardo v Oudenallen, Pascal Bouwman en Yvonne Nijmeijer (leidster).

Geslaagde instuif Ritmische
Gymnastiek in Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag,
11 oktober vond in sporthal De
Proosdijhal de instuif van Ritmische
Gymnastiek van SV Omnia 2000
plaats. Alle meisjes van de basisscholen uit Kudelstaart en Aalsmeer
waren van harte welkom. Ondanks
dat de opkomst wat laag was, is het
toch een geslaagde middag te noemen. Na binnenkomst werden alle kinderen van harte welkom geheten en verteld wat de bedoeling was deze middag. Dit gebeurde door Tosca Buren, de enthousiaste trainsters van de recreatiegroepen. Tosca heeft zelf een jaren lange
ervaring op wedstrijd niveau binnen
de ritmische gymnastiek. Inmiddels
geeft Tosca alweer een aantal jaren
les aan de verschillende groepen op
recreatief niveau. Vervolgens vond
een opwarmronde plaats, want alleen met warme spieren kan er goed
gegymd worden. Na deze opwarmronde was het tijd om kennis te maken met verschillende materialen die
bij de ritmische gymnastiek gebruikt
worden. Er werd begonnen met het
materiaal bal. Na de bal waren de
knotsen aan de beurt, gevolgd door
het materiaal lint. Naast deze drie
gebruikte materialen kent de ritmische gymnastiek ook nog de mate-

rialen touw en hoepel en zijn er oefeningen zonder materiaal. Helaas
was de tijd te kort om ook met deze materialen kennis te maken. Na
de kennismaking werden de aanwezigen getrakteerd op wat drinken
en een snoepje én op wat demonstraties. Een aantal meisjes uit de
wedstrijdgroep was bereid gevonden om wat van hun oefeningen te
laten zien. Voordat alle meisjes weer
naar huis gingen kregen zij als aandenken nog een leuke tas en uiteraard informatie van SV Omnia 2000
en met name van Ritmische Gymnastiek mee.
Heb je de instuif gemist? Geen probleem. Kom gerust na de herfstvakantie een gratis proefles meedoen. De lessen zijn op dinsdag in
De Proosdijhal in Kudelstaart en
op woensdag in zaal De Mikado in
Oost. Op beide dagen zijn kinderen uit groep 1, 2 en 3 van 15.30 tot
16.30 uur welkom en kinderen uit
groep 4 of hoger van 16.30 tot 17.30
uur.
Wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met
Monique, tel. 0297-321553 of rg@
svomnia.nl. Ook op de website www.
svomnia.nl kun je informatie vinden.

Info-avond voor ouders jeugdleden FIQAS

“Aan winnen kun je beter
niet denken!”
Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober waren zo’n zeventig ouders van
jeugdspelers van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer aanwezig tijdens een bijeenkomst in The Beach.
Daar kregen zij van Jacques van
Rossum, een wetenschapper die
verbonden is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, tips over het
omgaan met hun kind in de sport.
Het verhaal van Van Rossum is onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van succesvolle topcoaches. Een bloemlezing van zijn uitspraken: Ouders zijn voor een speler
net zo belangrijk tijdens zijn sportloopbaan als trainers en coaches;
Een ideale trainer/coach is taakgericht in plaats van resultaatgericht,
en geeft vooral positieve feedback.
Dan hebben de spelers meer zelfvertrouwen, minder faalangst, is er
meer groepscohesie en zijn er minder kinderen die stoppen met sporten. FIQAS Aalsmeer probeert de
spelers daarom nu te leren om gericht te zijn op het verbeteren van
jezelf in plaats van het beter zijn dan
een ander. Als je wilt winnen, moet
niet het winnen maar je uiterste best
doen centraal staan! Dat werkt al-

leen als niet alleen de trainers en
coaches maar ook de ouders meegaan in deze manier van begeleiden. Wat je als ouder langs de zijlijn vooral niet moet doen, zo blijkt
uit onderzoek: schreeuwen, coachen, kritisch zijn, de nadruk leggen
op winnen en scoren. Wat vaders en
moeders vooral wél moeten doen: je
kind steunen (logistiek, emotioneel,
financieel), je kind de kans geven
om te sporten en van je kind houden
zonder voorwaarden. De trainers,
coaches en teambegeleiders bij FIQAS Aalsmeer zijn momenteel in
opleiding om te leren met hun spelers om te gaan conform de richtlijnen uit het verhaal van Jacques van
Rossum. De kernprincipes: als speler vooral gericht zijn op wat je zélf
moet doen, en als begeleiders en
ouders vooral de nadruk leggen op
wat wél goed gaat (in plaats van altijd maar negatief zijn). Ook voor de
ouders van jeugdleden zal de handbalclub, in kleinere groepjes, sessies organiseren om concrete tools
aan te reiken hoe zij hun kind effectief kunnen begeleiden in de sport.
Kijk voor meer informatie over het
begeleidingsprogramma op www.
positiefcoachen.nl.

Jongens B1 FIQAS winnen
laatste wedstrijd veldseizoen
Aalsmeer - Zondag 5 oktober
speelden de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer hun laatste wedstrijd
van het veldseizoen uit bij Aristos
in Amsterdam. Veel was er vooraf
over Aristos nog niet bekend, zodat
de ploeg vooraf alleen werd aangeraden om goed en geconcentreerd
te spelen, en om voorzichtig te zijn
vanwege het weer (regen). Vanuit de kleedkamer aangekomen bij
het veld regende het hard: het water liep bovendien niet van het veld
af, waardoor het erg glad was. Eén
van de spelers van Aristos maakte
hier vaak gebruik van door gewoon
over de grond te glijden en zo weg
te komen bij FIQAS Aalsmeer. Maar
ondanks deze truc - waarvan de
scheidsrechter niet goed wist of het
nou moest worden afgefloten of niet
– raakten de Aalsmeerse jongens
de bal maar weinig kwijt. Aan bei-

de kanten vlogen de schoten vaak
hoog over het doel. Toch wist FIQAS
Aalsmeer in de 1ste helft het doel
vaker te vinden dan de tegenstander en zette een ruststand van 105 op het bord. In de 2de helft veranderde het beeld van de wedstrijd
niet. Aristos kreeg het steeds moeilijker en FIQAS Aalsmeer bleef kansen creëren en afmaken. De wedstrijd was niet bepaald spannend,
maar ondanks het slechte weer nam
FIQAS Aalsmeer de overwinning
mee naar huis. Einduitslag: 23-14.
Dankzij deze overwinning eindigt
de B1 met één punt voorsprong op
Kras/Volendam, op de eerste plaats
halverwege de veldcompetitie. De
B1 was afgelopen weekend vrij, komende week spelen ze hun eerste
wedstrijd van het zaalseizoen, thuis
in De Bloemhof tegen de B1 van
Houten.
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Bee Movie op Binding Zolder
Kudelstaart - Omdat volgende
week alle kinderen vrij zijn vanwege
de herfstvakantie wordt op woensdag 22 oktober de film Bee Movie
gedraaid op de Binding Zolder in
het SJOK-gebouw aan de Haya van
Somerenstraat.
Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken. Bee Movie is en grap-

KRANT
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Zondagsschoolkids trakteren
ouderen op plantjes

pige animatie film over bijen, die een
heel spannend avontuur beleven in
de grote mensen wereld. De deur
gaat om 13.30 uur open en de film
start om 13.45 uur.
Om 15.15 uur is de film weer afgelopen. Entree is 2 euro en dit bedrag is
inclusief wat te drinken en wat lekkers!

Aalsmeer - De kinderen van de
zondagsschool van de doopsgezinde gemeente hebben afgelopen zondag de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer getrakteerd op
plantjes, fruitbakjes en bloemen.
Voor alle bewoners was een attentie door de kinderen meegenomen.
Ook een aantal mensen die de kerkdienst bezoeken namen iets mee.
Zichtbaar blij en dankbaar waren de

Eerste bruid in de Mikado
Aalsmeer - Op 8 oktober kwam
de eerste bruid van de Mikado met
haar bruidegom op basisschool De
Brug aan.
De kleuters vormden een bijzonder fraaie erehaag met mooi versierde harten en duifjes waarlangs
juf Wilma en haar René naar binnen
gingen. In de schitterend, door personeel en ouders, aangeklede gymzaal werd het bruidspaar verrast met
een uitgebreid feestprogramma: Alle groepen deden iets.
Zo was er een persoonlijk feestlied, een kleuterversje, verschillende
dansjes, een quiz en prachtige ca-

deaus. Juf Anke was een prima ceremoniemeester!
Wat ging het allemaal snel voorbij die ochtend, maar het was dan
ook heel gezellig. Helaas moesten
de kinderen en leerkrachten om half
12 weer afscheid nemen van het
bruidspaar.
De bruid en bruidegom moesten
namelijk ook nog trouwen in de kerk
en in het gemeentehuis.
De kinderen mochten in ieder geval
nog volop genieten van hun heerlijke traktatie.
Juf Wilma en René: Veel geluk samen!

Knutselen en film ‘Prince
of Egypt’ bij Westhill
Aalsmeer - Zoals in andere herfstvakanties organiseert de Westhillzondagsschool een vakantieactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit keer is gekozen voor de
film over Jozef en zijn broers, Prince of Egypt getiteld. Jozef wordt in
de put gegooid en verkocht aan de
Egyptische Potifar. Hij komt in de gevangenis. Hoe gaat het verder? Kom
ook kijken. De film wordt dinsdag
21 oktober vertoond vanaf 13.30 uur
in De Binding in de Zijdstraat. De
middag duurt tot ongeveer drie uur.
Voor de jongste kinderen wordt tijdens de film een leuke knutselactiviteit georganiseerd.
Kerstmusical
Ook op dinsdag 21 oktober worden
de kinderen de nieuwe kerstmusical
voorgesteld. Iedereen die wil meedoen uit de groepen (5 )6,7 en 8 van
de basisschool en van zingen, dansen en acteren houdt, kan komen
kijken en luisteren op de vakantieWesthill om 15.15 uur. De musical vertelt het verhaal van de strenge koningin Koud’nkill die vindt dat

mensen in het land helemaal niks
mogen doen. Dat pikken ze uiteraard niet en ondergronds wordt actie gevoerd door Drie Doodgewone
Dames. Eerst moet iedereen leren
televisie kijken. Dat is alvast iets. Zo
wordt het langzaam aan ‘Het land
van wel iets’. Het is een grappig,
sprookjesachtig verhaal met een
boodschap en de muziek is helemaal superleuk: swingende en stampende liedjes. Meld je alvast aan via
het adres: westhill@dgaalsmeer.nl
De groep gaat natuurlijk oefenen:
waarschijnlijk de latere woensdagmiddag en de vroege zaterdagmiddag. Lijkt het je leuk om op het podium te staan, een ster te worden
en beroemd te zijn? Hier liggen je
kansen! Kom naar de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55 op dinsdag 21 oktober!
De Westhillzondagsschool heeft
overigens geen bijeenkomst op zondagen in de vakantie. Op 2 november staat de leiding weer voor alle
kinderen klaar. Belangstelling? Je
bent altijd welkom. De aanvang is
10.00 uur.

Kindermatinee vrijdag 24 oktober

Film ‘Scheepsjongens van
Bontekoe’ in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 24 oktober presenteert cultureel café Bacchus tijdens het kindermatinee de
film ‘De Scheepsjongens van Bontekoe. De film is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.
Hajo wil naar zee als scheepsjongen op het schip van schipper Bontekoe. Zijn moeder, die haar man op
zee heeft verloren, doet er alles aan
om hem aan wal te houden, maar de
roep van de zee is te sterk en Hajo’s
aanwezigheid op het land brengt
niets dan ellende.
Padde, het onhandige vriendje van
Hajo, kan geen afscheid van hem
nemen. Hij springt vlak voor het vertrek aan boord en er wordt besloten
dat hij meereist tot Harlingen, waar
ze buskruit in moeten laden. Daar
zal Padde met een tjalk mee terug
naar Hoorn varen.
Padde valt echter in slaap en wordt
pas wakker als ze al op zee zijn.
Aan boord sluiten Hajo en Padd-

de vriendschap met Rolf, een jongen die al kan lezen en schrijven.
Op hun tocht naar Oost beleven ze
samen met schipper Bontekoe veel
spannende avonturen.
Als na een brand aan boord het hele
schip de lucht in vliegt weten Hajo,
Padde en Rolf uiteindelijk aan boord
van een sloep te komen.
Schipper Bontekoe lijkt te zijn verdronken. Dagenlang dobberen ze op
zee rond, zonder eten, zonder drinken. Maar dan komt Java inzicht. Op
Java worden ze allerminst hartelijk
ontvangen, maar met behulp van de
mooie Dolimah maken ze een spannende tocht door de jungle. Zullen
ze Batavia ooit bereiken...
Bacchus in de Gerberastraat gaat
open om 13.30 uur, de film start om
14.00 uur. De toegang voor kinderen, uitsluitend onder begeleiding
is 3,50 euro. Volwassenen betalen
1 euro.

Speciale activiteit voor meiden

Pimp je eigen kleding op
de Binding Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 29 oktober staat er weer een meidenactiviteit gepland voor de tienermeiden in Kudelstaart en Aalsmeer. Op
de Binding Zolder in Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat, gaan
de meiden dit keer creatief aan de
slag. Iedereen heeft vast wel iets in
de kast liggen wat echt uit de mode is! Neem het dan ’s middags of
’s avonds mee naar de meidenactiviteit en maak er weer iets hips van!
Met naald en draad, leuke glitters,
diamantjes en lintjes kunnen de
meiden zich lekker creatief uitleven.
De meidenmiddag begint om 14.00
en duurt tot 16.00 uur en de meidenavond is van 19.00 tot 21.00 uur.
De middag en de avond is bedoeld
voor tienermeiden vanaf 10 jaar. De
kosten zijn 3,50 euro inclusief je
materiaal. Lijkt het je leuk? Geef je
dan even op bij Kim en dat kan als
volgt: stuur een e-mail met daarin
je naam, adresgegevens, leeftijd en
telefoonnummer. Geef ook even in
je e-mail aan of je ’s middags of ’s
avonds komt. Je ontvangt dan een
e-mail bevestiging terug. Je kan ook
bellen naar 0297-892091 op dins-

dag, woensdag en vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 17.30 uur. Opgeven
kan tot en met dinsdag 28 oktober
17.00 uur.
Voor meer informatie over de activiteiten van Stichting de Binding kan
er een kijkje worden genomen op
www.debinding.nl

Bijeenkomst
Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 oktober komen de zegelied, jonge verzamelaars, weer bij elkaar in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
De aanvang is 19.00 uur en ook jij
bent welkom. Voor de jeugd is er altijd de jeugdpuzzel met maximaal
tien vragen. Spieken is toegestaan,
mits je het maar thuis doet. Nieuwsgierig? Kom vrijdagavond kijken en
luisteren. Willen je ouders meer informatie dan kunnen zij contact opnemen met Ellie, tel: 361819 of Saskia, tel: 569660.

mensen! Speciale aandacht was er
voor mevrouw Alberdien Alderden.
Een oude zondagsschooljuf die elke week het fruit dat kinderen meenemen na de diensten verdeelt onder de zieke bewoners van het centrum. De kinderen zongen een extra lied voor haar en ze kreeg een
mooi boeket bloemen. Na afloop zaten leiding en kinderen even in het
zonnetje voor het tehuis.

Droom jij ervan om prof te worden?

Kids Soccer Clinic bij RKAV
Aalsmeer - Kinderen tussen de 10
en 14 jaar krijgen bij RKAV de mogelijkheid om deel te nemen aan
een uniek voetbalevenement: Puma
Intersport Kids Soccer 2008/2009.
Dit is hét toernooi waarop de grootste voetbaltalenten van Europese profclubs hun kunsten vertonen.
Wie wordt de nieuwe topscorer en
opvolger van PSV speler Ismaïl Aisatti (als 12- jarige pupil Kids Soccer
topscorer in 2001)?
Vrijdag 24 oktober vindt de Puma
Intersport Kids Soccer Clinic plaats
bij RKAV op de velden aan de Beethovenlaan 120.
Onder het oog van hoofdscouts Geri Vink (jeugdtrainer Ajax) en Perry Leijdsman (jeugdtrainer Sparta)

hebben de deelnemers tijdens deze clinic de mogelijkheid om zich te
kwalificeren voor de landelijke selectiedag op 9 november. Tijdens
deze selectiedag wordt een tweetal teams samengesteld uit de clinic
deelnemers.
Het winnende team integreert vervolgens in het Puma Intersport Kids
Soccer Tournament van zondag 4
januari 2009.
Traditiegetouw zal de bezetting van
dit toernooi bestaan uit jeugdteams
van betaalde voetbal organisaties
uit binnen- en buitenland.
Meer informatie over de Kids Soccer
Clinics en het Kids Soccer Toernooi,
is te vinden op www.kids-soccer.nl.

Joris Roos wacht vol vertrouwen op de tegenzet. Foto J. Kuperov.

Spanning in kopgroep bij
Jeugd Schaakclub
Aalsmeer - In de vierde ronde van de Jeugdcompetitie zijn er
weer spannende schaakpartijen gespeeld. Toppers Olivier Veenemans
en Tom Korenwinder moesten tegen
elkaar, en deze partij werd gewonnen door Tom.
Net als vorige week wonnen de
meisjes Arlette Maarse en Ilse
Beentjes allebei hun partij. Bovenaan de ranglijst staan nu Mariëlle
Hooijman en Tom Korenwinder, op
de voet gevolgd door Olivier Veenemans en Pepijn Kuijpers. Meisjes en
jongens vanaf 6 jaar die willen le-

ren schaken of nog beter willen leren schaken zijn van harte welkom
in ’t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15.
Iedere vrijdag (behalve in de schoolvakanties) wordt van 19 tot 19.30 uur
lesgegeven door ervaren trainers,
waarna om 19.30 uur de jeugdcompetitie begint.
Uitslagen van vrijdag 10 oktober:
Olivier Veenemans-Tom Korenwinder
Alexander de Kok-Pepijn Kuijpers
Arlette Maarse-Stefan Meijer
Koen Korenwinder-Ilse Beentjes
Rick Veenemans-Joris Roos

0-1
0-1
1-0
0-1
1-0

Gymmen en turnen voor
jeugd bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - SV Omnia 2000, de
sportvereniging in de buurt, heeft
plaats voor nieuwe leden op verschillende lesuren turnen en gymnastiek in Aalsmeer en Kudelstaart.
Bij de gymnastiek uren wordt de basis gelegd voor het bewegen, balanceren, coördinatie en het leren samenwerken in spelvorm. Er is ook
aandacht voor de basis in de acrobatiek wat zich uit in oefeningen
aan de turntoestellen.
De peutergymnastiek en kleutergymnastiek is voor zowel jongens
als meisjes. Op vrijdag van 13.00 tot
13.45 uur is er kleutergymnastiek
voor kinderen uit groep 1 en van
14.45 tot 15.00 uur peutergymnastiek voor kids vanaf 2,5 jaar. Beide
lessen worden gegeven in de Proosdijhal te Kudelstaart. Jongensgym-

nastiek wordt gegeven in de Roerdomplaan in de Hornmeer op vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur
aan de groepen 6, 7 en 8. Bij het
recreatie turnen is op de maandag plaats voor enthousiaste meisjes die het leuk vinden om te turnen
op toestellen waaronder de kast,
minitramp, balk, brug, mat en aan
de ringen. In de Proosdijhal te Kudelstaart is op maandag van 15.30
tot 16.30 uur plaats voor de t-groepen 5 en 6 en van 16.30 tot 17.30
uur voor de groepen 3 en 4. In de
Roerdomplaan wordt op maandag
van 17.45 tot 18.45 uur recreatie turnen voor groep 8+ gegeven. Voor
meer informatie en/of vragen kunt
u mailen of telefoneren naar gymnastiek@svomnia.nl, Sportpunt, tel.
0297-322312.

Kinderen bekijken kunst
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
is afgelopen zaterdag een expositie
geopend met schilderijen en beelden van drie vooraanstaande kunstenaars. De schilderijen zijn gemaakt door Klaas Gubbels en Carel Visser en de beelden en objecten komen van de hand van Sjoerd Buisman. Ook voor kinderen is
deze tentoonstelling leuk en interessant. Puur spannend om te testen hoe scherp de doorns zijn van
het beeld ‘rozentakken’ van Sjoerd

Buisman. Ook zijn diverse koffieketels van Klaas Gubbels op de tentoonstelling te bewonderen.
Docenten uit het basisonderwijs in
Aalsmeer kunnen voor een kunstlijkles met hun klas contact op nemen met kcainfo@kpnplenet.nl en
vragen naar Annefie van Itterzon.
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het centrum is iedere donderdag tot en met zondag gratis te
bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.
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Gift van C1000 Koster voor
gedupeerde kinderboerderij
Aalsmeer - “Dat doe je toch niet”.
De eerste gedachte van Kees Jan
Koster toen hij las over de inbraak
bij kinderboerderij Boerenvreugd.
Begin oktober is in de nachtelijke
uren ingebroken in de boerderij in
de Hornmeer.
Al meerdere keren is Boerenvreugd
de dupe geweest van inbraken. Alle keren was het winkeltje het doelwit en gingen de daders er vandoor met lekkernijen. Dit keer was
de pech dubbel zo groot. De dief
heeft de kluis weten te vinden en
open weten te breken. En juist op

dat moment was de kluis goed gevuld met de opbrengsten van de gehouden loterij. Kees Jan Koster van
de C1000-supermarkt bedacht zich
geen moment. “We gaan ze een hart
onder de riem steken.” In de supermarkt was met dierendag ook al een
actie gehouden om gelden bijeen te
vergaren.
Aan de klanten werd gevraagd de
flessenbon te doneren voor Boerenvreugd. Bijna 40 euro heeft dit opgeleverd en natuurlijk is dit alvast
mooi meegenomen. Deze bijdrage
en de gift van de C1000 van liefst

1.500 euro brengt de mogelijkheid
dichterbij om een nieuw speeltoestel aan te schaffen. Dé reden ook
dat de loterij was gehouden. “Er komen altijd veel kinderen naar de
kinderboerderij en ze vinden het
hartstikke leuk. Dat plezier wil ik ze
graag geven”, aldus Kees Jan Koster
in een reactie.
Afgelopen dinsdag is symbolisch
een geldkistje overhandigd aan bestuursleden van Boerenvreugd. “Het
kistje is leeg, hoor. Ik ga het overmaken. Veel veiliger”, laat de C1000directeur tot slot weten.

Van links naar rechts: Benjamin Visser en Kees Jan Koster van C1000 en Rina Velders en Monique Bruine de Bruin van
de kinderboerderij.

Westeinder Adviesgroep en Drieplushypotheken

Gift van 13.675 euro voor
ThamerThuis
Aalsmeer - Op 9 oktober ontving
mr. L.S.M. Gribling, penningmeester van ThamerThuis in de Kwakel,
uit handen van Ernest Nobel, directeur van de Westeinder Adviesgroep
en Drieplushypotheken te Aalsmeer,
een cheque van 13.675 euro. Met
dit bedrag kan ThamerThuis – een
bijna-thuis-huis waar ernstig zieke
mensen de laatste fase van hun leven doorbrengen - ten minste twee
nieuwe, ergonomisch verantwoorde bedden aanschaffen. Het bedrag is bijeengebracht door de medewerkers van de Westeinder Adviesgroep en Drieplushypotheken
met hun deelname aan de Dam tot
Damloop op 21 september. De deelname werd gesponsord door een
groot aantal van haar zakelijke relaties.
Dubbel doel
Directeur Ernest Nobel vertelt tij-

Schilderen op hoogte…

‘Wij zitten met de brokken!’

Gratis speculaas voor klanten
bij winkels in Centrum

Aalsmeer - Korenmolen De Leeuw
in de Zijdstraat wordt momenteel in
een nieuw verfjasje gezet.
Voor de deuren en ramen op de begane grond had de schilder buiten
verf en een kwast geen extra middelen nodig.
Echter wel naarmate het schilderwerk op hoogte aan de beurt was.
Een hoogwerkertje wordt gebruikt
en deze staat behoorlijk hoog.
Schilderen op hoogte, maar wel met
een ver uitzicht én, gelukkig, mooi
weer.

Winkelcentrum Ophelialaan
deelt weer uit

Ingrid Burgers en Linda Molenaar in hun modewinkel L!nk Fashion in de
Marktstraat. Foto: Studio Enjoy, Ingrid van Heteren.

Gezellige drukte tijdens
L!NK Fashion en Beauty Day
Aalsmeer - Om het nieuwe wintermode seizoen eens goed te beginnen organiseerden de dames van
L!nk Fashion afgelopen vrijdag 10
oktober een speciale dag: De L!nk
Fashion en Beauty Day. Van 14.00
tot 21.00 uur was er voor de dames
de gelegenheid om zichzelf in de
winkel te laten opmaken door twee
professionele visagisten, Ze maakten hierbij gebruik van de nieuwste
trends en kleuren. Ook kleurenanaliste Mirjam Bach van Kleurkeuze
Amsterdam was aanwezig. Met behulp van kleurkaarten en kleurensjaals gaf zij een seizoensanalyse,
gericht op de kleuren en mode van
dit winterseizoen. Tevens presenteerde L!NK Fashion vol trots hun
nieuwe najaarscollectie. Deze is dit
seizoen uitgebreid met twee nieuwe merken: Pzazz en Isla Ibiza Bo-

nita. Het derde nieuwe merk Shore zal vanaf november in de winkel hangen. De merken gaan vanaf
maat 34 tot en met maat 44. Tijdens
de L!NK Fashion en Beauty Day kon
men ook kans maken op een gratis
accesoiresset bestaande uit een tas,
ketting, armband en sjaal.De dames
moesten raden wat de totale verkoopprijs van deze set was. Inmiddels is een winnares bekend: Liesbeth Groeneveld. Op slechts 20 euro cent na had ze de verkoopprijs
goed! Tijdens deze druk bezochte
dag werden ook nog lekkere hapjes
en drankjes geserveerd. ‘s avonds
was Ingrid van Heteren van Fotostudio Enjoy ook aanwezig om nog een
paar mooie foto’s te maken. Kortom,
het was een gezellige en geslaagde dag bij L!nk Fashion in de Marktstraat.

dens zijn speech bij de uitreiking
van de cheque dat er voor de Westeinder Adviesgroep en Drieplushypotheken een dubbel belang is geweest om deel te nemen aan de
Dam tot Damloop. Ernest Nobel:
“Sport is gezond en we vinden het
belangrijk dat onze mensen goede prestaties leveren. Sport helpt
daarbij. Een groot aantal van onze medewerkers heeft aan de Dam
tot Damloop meegedaan, op zich
al een hele prestatie. De 36 lopers
hebben elkaar door dik en dun gesteund en zo bijgedra¬gen aan een
hechte teamgeest. Wij vinden dat
belangrijk. Onze maatschappe¬lijke
verantwoordelijk¬heid wilden we
tot uit¬drukking brengen door een
goed doel te steunen en dat vonden we snel in ThamerThuis.” Artsen, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en een geestelijke leveren 24
uur per dag zorg aan de gasten in

ThamerThuis, een huis voor mensen in hun laatste levensfase. Als
thuis sterven niet tot de mogelijkheden behoort, is ThamerThuis als
een bijna-thuis-huis een goed alternatief. Voor de financiering is ThamerThuis afhankelijk van giften en
de inzet van veel vrijwilligers. Met
het sponsorbedrag kunnen de inmiddels tien jaar oude bedden vervangen worden door nieuwe, ergonomisch verantwoorde bedden. De
cheque van 13.675 euro aan ThamerThuis is mogelijk gemaakt door
giften van ABN AMRO, De Amersfoortse, ARAG, Avéro, Allianz, Delta Lloyd, DSV, Fortis ASR, Generali,
De Goudse, Aegon, Knipmeijer Expertises, REAAL, UNIT4AGRESSO,
HDS Groep, Unigarant en Nationale Nederlanden. De fantastische sportprestatie is mogelijk gemaakt door de Westeinder Adviesgroep en Drieplushypotheken die
de lopers professioneel heeft ondersteund, niet alleen met kleding
en met - door een orthope¬disch
schoenmaker aangemeten - schoeisel, maar ook door de aanstelling
van Tim Verlaan en René Noorbergen als atletiektrainers. Over een
periode van negen maanden is onder deskundige begeleiding minimaal één keer per week getraind en
velen hebben hierop zelf nog met
een individueel schema een aanvullende training gevolgd. De medische begelei¬ding was in handen
van René Vreken, fysiotherapeut en
Zilla Fokke, sportarts, beiden verbonden aan het Paramedische Adviescentrum Aalsmeer (PACA). Mede dankzij de goede voorbereiding
en begeleiding hebben alle 36 lopers de Dam tot Damloop uitgelopen, onderweg aangemoedigd door
onder meer collega’s, familie en vrijwilligers van ThamerThuis.
De Westeinder Adviesgroep en
Drieplushypotheken bestaat uit
ruim 45 medewerkers die de particuliere en zakelijke relaties van de
Westeinder Adviesgroep op het gebied van verzekeringen, pensioenen
en inkomensverzekeringen adviseren. De hypotheekadvisering vindt
plaats onder de naam Drieplushypotheken.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag vond de altijd zo succesvolle
maandactie van de Ophelia-winkeliers weer plaats.
De Ophelia-ondernemers willen
door middel van deze actie een
waarderend gebaar maken naar het
winkelend publiek. De Ophelia-winkeliers delen iedere maand weer
presentjes uit om het winkelend publiek te laten weten dat zij het zeer
waarderen dat de mensen in winkelcentrum Ophelialaan hun boodschappen komen doen. Om beurten verzorgt een winkelier de presentjes en dit keer was het de beurt
aan de firma de Haas om namens
alle winkeliers te trakteren. De familie Bootsman werd verrast met een
presentje, wat ze goed konden gebruiken. In het presentje zat namelijk een megablister van 12 batterijen. De familie Bootsman bleek erg
verrast met dit gebaar en konden
het cadeau bijzonder waarderen.
Immers het was een speciale dag
voor hen: Dit was namelijk de allereerste keer dat hun jongste zoontje
buiten kwam voor een wandelingetje in de buitenlucht.
Net geboren en dan gelijk al uit het
winkelend publiek te worden geselecteerd om een cadeautje in ontvangst te nemen, dat gebeurt niet
iedereen. De familie Bootsman is

erg blij met de Ophelialaan. Zij wonen op loopafstand en ze zijn zeer
tevreden over de goede samenstelling van de diverse winkels en specialistische zaken. Alles vult elkaar
goed aan. “Eigenlijk kan je voor alle dagelijkse levensbehoeften altijd
goed terecht in de Ophelialaan”, aldus de kersverse en trotse ouders.
Ze bezoeken eigenlijk alle winkels
regelmatig, juist ook omdat ze elkaar zo goed aanvullen in hun assortiment. Ze vinden het een prettig winkelcentrum. En de megablister met batterijen: wellicht worden
de batterijen in de nabije toekomst
wel gebruikt voor de babyfoon, of
voor elektronisch speelgoed van
hun oudste zoon die met een mooie
pet op de foto poseert. De jongste
aanwinst van dit gezinnetje lag echter heerlijk te slapen, dus die is helaas niet te zien op de foto. Hij ligt
onder het kapje tegen de zon.
De Ophelia-winkeliers wensen de
familie Bootsman en vele anderen
die ditzelfde cadeau in ontvangst
namen veel plezier met de inhoud
ervan.
De volgende Maandactie vindt
plaats op zaterdag 8 november en
welke winkelier deze actie gaat verzorgen, blijft nog eventjes geheim,
maar het belooft iets moois te worden!

Nominatie Euronics Hartelust als
klimaatspecialist van het jaar
Aalsmeer - Zibro, het merk voor
klimaatbeheersingproducten voor
thuis, bestaat 25 jaar. Voor de verkooppunten, 1200 in Nederland,
heeft Zibro een wedstrijd uitgeschreven voor de titel: ‘Klimaatspecialist van het jaar’. Om de klanten
goed te informeren over alle aspecten van klimaatbeheersing nemen
de verkopers regelmatig deel aan de
Zibro academy. Door de klimaatverandering en de belangstelling om
energie te besparen is een goede
voorlichting van groot belang. Hoewel presentatie één van de criteria
is waar Zibro iedereen op beoor-

deelt, wordt het beslis geen beauty
contest. Vakkennis, inzet en ondernemerszin zijn minstens zo belangrijk. Van elke winkelketen en van de
zelfstandigen zijn per rayon de besten genomineerd. Per rayon zal medio oktober 2008 de klimaatspecialist van het jaar bekend gemaakt
worden. Het team van Euronics Hartelust aan de Oosteinderweg is trots
op de nominatie en gaat voor de titel ‘Klimaatspecialist van het jaar’.
Het complete assortiment klimaatbeheersing bestaat uit: verwarming,
airconditioning, luchtontvochtigers,
luchtbevochtigers en luchtreinigers.

Aalsmeer - Het Centrum is volop in
ontwikkeling. Na jaren van stilstand
wordt er momenteel weer hard gewerkt om het winkelgebied en de
omgeving nieuw leven in te blazen. Nabij het Praamplein komt een
nieuwe Albert Heijn met winkels, in
de Zijdstraat worden panden vernieuwd en ook diverse wegen krijgen een opknapbeurt.
Wie op dit moment in het centrum
komt, kan duidelijk zien dat er wordt
gewerkt. In de Marktstraat is gestart
met een reconstructie en op de Van
Cleeffkade wordt een brug aangelegd. Helaas brengen deze werkzaamheden ook verkeershinder met
zich mee.
De winkeliersvereniging vindt het
dan ook erg jammer dat de gemeente heeft besloten om deze wegwerkzaamheden juist in de voor winkeliers drukste maanden van het jaar
uit te voeren.
Gelukkig is het centrum voor klanten nog steeds goed bereikbaar. Via
de Uiterweg en de nieuwe Grundelweg is het parkeerterrein op het
Praamplein eenvoudig en zonder
overlast te bereiken.
Parkeren is natuurlijk ook mogelijk
op het Raadhuisplein en het Drie
Kolommenplein. Hoewel de Marktstraat tijdelijk is afgesloten, zijn de

winkels en horecazaken in deze
straat gewoon bereikbaar. Langs de
werkzaamheden wordt een pad vrijgehouden voor voetgangers en fietsers.
Lekkere traktatie
Vanaf aanstaande vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober is het extra de
moeite waard om de ondernemers
in Aalsmeer Centrum te bezoeken.
De winkeliersvereniging houdt namelijk de actie ‘Wij zitten met de
brokken!’
De naam van deze actie is een grappige verwijzing naar de ‘brokken’
door de wegopbrekingen. Maar de
brokken waar het om gaat zijn lekkere speculaasbrokken, die gratis
aan klanten worden uitgedeeld bij
alle winkels en bedrijven die lid zijn
van de winkeliersvereniging. Bakkerij Vooges en Banketbakkerij Ab
Müller maken deze actie mede mogelijk en zorgen voor heerlijke speculaas.
Zo krijgt u als klant alvast een voorproefje van de sfeer die hoort bij de
laatste maanden van het jaar met
Sinterklaas en Kerst. Voor meer informatie over de winkels en activiteiten in Aalsmeer Centrum kunt
u ook terecht op internet: www.
aalsmeercentrum.nl.
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Flora Holland op één in
Hillenraad 100-lijst
Aalsmeer - Flora Holland is de
nieuwe lijstaanvoerder van de Hillenraad 100. Die verrassende uitkomst maakte Willem Vermeend,
voorzitter van het expertcomité, vrijdag 10 oktober bekend tijdens het
Hortigala van het Jaar, in de Schiecentrale in Rotterdam.
De Dutch Flower Group, drie jaar
lang nummer één, doet daarmee
een stap terug. Elf bedrijven maken
hun entree in de lijst van de honderd meest toonaangevende bedrijven in de glastuinbouwsector. Het
gala werd opgeluisterd met onder
meer optredens van stand-up comedian Howard Komproe en Frans
Bauer die werden aangekondigd
door tv-presentatrice Susan Blokhuis.
Directeur Timo Huges van Flora Holland kon in het eerste jaar na de fusie meteen al een opsteker noteren:
het expertcomité beloonde de resultaten van de nieuwe veiling met de
hoogste notering.
“De fusie is feitelijk afgerond, het
opgewaaide stof is neergedaald en
dan blijkt dat het eerste halfjaar van
2008 gewoon uitstekend is verlopen”, concludeert het comité, dat
waardering uitspreekt voor de plannen van Flora Holland om zich als
mondiale facilitaire dienstverlener te
positioneren.
Daarmee heeft de lijst na drie jaar
een andere aanvoerder. Die wisseling van de wacht is opmerkelijk,
omdat voormalig nummer één de
Dutch Flower Group eerder dit jaar
nog werd onderscheiden met de
Tuinbouw Ondernemersprijs.
Opvallende stijger in de ‘hitlijst’ van
de Nederlandse glastuinbouw is
Rijk Zwaan. Het bedrijf uit De Lier
ging van acht naar vier.
Ook de Metz Groep boekte in de bovenste regionen forse winst: van tien
naar zeven. Waterdrinker Aalsmeer
belandde met een sprong van zeven
plaatsen voor het eerst bij de bovenste tien.
Bij de grootste stijgers staan Koppert Biological Systems (van 50 naar
31), Red Star Trading (van 58 naar

Internationalisering
In de verantwoording voor de lijst
constateert Hillenraad een belangrijke trend in de Nederlandse glastuinbouw, die van de internationalisering.
Nederlandse handelsbedrijven nemen meer en meer een mondiale positie in, andere bedrijven verplaatsen de teelt en de productie
naar het buitenland, toeleveranciers
zijn vaker internationaal actief. Die
internationalisering komt ook tot uiting in een aantal spraakmakende
overnames.
Het topjaar 2008 zal worden gevolgd door een jaar waarin de tuinbouw zich moet buigen over grote
problemen: van de stijgende energieprijzen en de ongunstige wisselkoers van de dollar en het Engelse
pond tot en met de recente financiële crisis.
Ook De Hillenraad 100 bevat de
crème de la crème van de Nederlandse glastuinbouw. Voor het samenstellen beoordeelt een expertcomité onder leiding van voormalig
staatssecretaris en minister Willem
Vermeend de resultaten van tienduizend ondernemingen.
De top tien van 2008 is:
1 (2) Flora Holland
2 (1) Dutch Flower Group
3 (3) Univeg Benelux/Bocchi
4 (8) Rijk Zwaan
5 (4) The Greenery
6 (6) Fleura Aalsmeer
7 (10 Metz Groep
8 (9) Haluco Holding
9 (16) Waterdrinker Aalsmeer
10 (14) Enza Zaden

Nagelstudio Leonie’s Beauty Nails
Nagelstyliste Leonie Donker. Foto:
www.shaneris.nl.

Voor eventuele vragen en/of voor
het maken van een afspraak kan telefonisch contact opgenomen worden met Leonie via 06-16810077.

Schaatsen voor Mozambique
te koop in kringloopwinkel
Aalsmeer - De Dorcas kringloopwinkel heeft circa 50 paar schaatsen op voorraad voor zowel kinderen als volwassenen. Leuk om uit te
gaan proberen tijdens de herfstvakantie. De kunstijsbanen zijn weer
open! Met de opbrengst van de verkoop van schaatsen en tevens van
tweedehands boeken, lp’s, cd’s,
gezelschapspellen, meubels, curiosa, speelgoed, audio, etc. ondersteunt de stichting Dorcas Winkel
thans een project in Mozambique.
Door hevige regenval in zuidelijk
Afrika is een aantal rivieren, waaronder de Zambezi, buiten zijn oevers getreden. Volgens de nationale overheid zijn ruim 95.000 mensen
geëvacueerd en tijdelijk gehuisvest
in opvangcentra. Mensen hebben
hun huis, bezittingen, vee en landbouwgrond verloren. Bijna 60 procent van de plattelandsbevolking,
circa 9 miljoen mensen, heeft geen
toegang tot schoon drinkwater. Uit

Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen
en hebben twintig cadeaubonnen
uitgedeeld aan spaarders in oktober. De gelukkigen zijn: A. Bartels,
Rietwijkeroordweg 13; D. v. Beek,
Julianalaan 122; Mirella Biesheuvel,
Rozenhof 34; Bianca v.d. Burg, Citroenvlinderstraat 37; G. ClemensKooy, Cyclamenstraat 53; Anita van
Dam, Kamperfoeliestraat 33; N.J. Ekkerman, Schweitzerstraat 45; W. de

39), Harting-Vollebregt/Zijtwende (van 60 naar 42), Nieuwkoop De
Kwakel (van 78 naar 60) en Koppert
Cress (van 95 naar 74).
De lijst bevat elf nieuwe namen.
Hoogste binnenkomer is Olympic
Fruit, op de 69ste plaats. Ook DLV
Plant (71) en Incotec Group (73) debuteren op een hoge positie. BiJo
is op nummer 100 de elfde nieuwe
naam.

Van links naar rechts: De heer M. Penning van Hillenraad, de heer T. Huges van
Flora Holland, de heer Jonker van BiJo, de heer W. Vermeend van het expertcomité en de presentatrice Suzan Blokhuis.

Aalsmeer - Sinds september 2007
is Leonie Donker uit Aalsmeer gecertificeerd nagelstyliste, met als
specialiteit acrylnagels.
Zij heeft haar opleiding gevolgd bij
Nails Unlimited in Nieuw-Vennep.
Haar nagelstudio Leonie´s Beauty Nails is gevestigd aan de Stommeerkade 75.
In deze vernieuwde studio hoopt Leonie vele klanten te mogen ontvangen.
In de maand november heeft Leonie
een speciale aanbieding voor nieuwe klanten.

Traktatie Bloemenzegelwinkeliers

pure noodzaak drinken veel mensen
water, dat absoluut niet geschikt is
voor consumptie. Het gevolg is allerlei ziektes, vooral diarree, en een
hoge kindersterfte. Dorcas wil verandering in deze situatie brengen
door waterputten te boren, pompen
te installeren en latrines te bouwen.
De gezinnen krijgen ook training in
herbebossing, afvalverwerking en in
het gebruik van energiebesparende
ovens. Daarnaast zullen de gezinnen dit jaar 2.000 bomen planten in
hun dorpen. Dorcas wil voorkomen
dat mensen sterven aan verwaarlozing en ondervoeding. De stichting ontvangst tevens financiële ondersteuning van OSA, Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer. Vanaf 20 oktober kan de sint overigens
heel goed slagen voor cadeaus in
de winkel aan de Aalsmeerderweg
173a. Open op dinsdag, donderdag
en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00
uur.

Haan, Cyclamenstraat 17; M. Hoogmoed, Kas 99; G. Kalf, Linnaeuslaan
28; Mw. Klein, Ophelialaan 187; R.
Kragtwijk, Marsstraat 4; Mw. Meijer, Begoniastraat 55; J. Piet, Waterhoenstraat 48; Pols, Rijnlanderweg 712; M.L. Smit, 2e J.C. Mensinglaan 47; Lies van Velzen, Kamperfoeliestraat 27; W.J.F. Vriend, Kudelstaartseweg 154; Tilly de Vries,
Kam. Onnesweg 77; A. van Wees,
Bennebroekerweg 63.

Chopra International opent
in Aalsmeer haar deuren
Aalsmeer - Vanaf 15 oktober heeft
Aalsmeer er een nieuw groothandelscentrum bij; ‘Chopra International’. Chopra biedt op meer dan
3000m2 vloeroppervlakte echte exclusieve trendy tuin- en woonaccessoires die worden geproduceerd in
eigen fabrieken en aantrekkelijk geprijsd zijn.
De vestiging van Chopra Aalsmeer
bevindt zich op een steenworp afst and van de bloemenveiling
Aalsmeer op het industrieterrein
aan de Lakenblekerstraat. Chopra is
alleen voor vakbezoek toegankelijk,
zoals detaillisten uit de home, gift en
garden branche.
Daarnaast is de horeca projectinrichting van harte welkom. Chopra
Aalsmeer is gebaseerd op het Cash
& Carry principe.
Klanten kunnen hun inkopen direct

meenemen voor verkoop in de eigen winkel.
“Door de productie van ons assortiment in onze eigen buitenlandse fabrieken te laten plaatsvinden worden bepaalde schakels in de distributieketen overgeslagen. Door onze
eigen productie kunnen we sneller
inspelen op marktvragen. Daarnaast
kunnen detaillisten via ons internet
bestelsysteem eenvoudig en snel
artikelen (na)bestellen. Op deze
manier houden detaillisten meer tijd
over voor verkoop . Chopra International heeft inmiddels vestigingen
in Geesteren Overijssel (7500m2) en
in Gildehaus/Bad Bentheim Duitsland (6000m2). We verwachten dat
dit initiatief ook in Aalsmeer inspeelt op een grote behoefte”, aldus Robert-Jan Wesselius, directeur
Chopra Aalsmeer.

Sjaak en Jopie kunnen het niet laten

Verhoef Pakkettenservice
hult zich in kerstsfeer
Aalsmeerderbrug - Sjaak en Jopie
Pakkettenservice houdt van tradities
en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit juist in deze periode in
aanloop naar de feestdagen terug te
zien is in de showroom.
Het is weer kerstpakkettentijd en zo
langzamerhand is dit tot het cultureel erfgoed in ons land gaan behoren. Nederland is daar uniek in binnen Europa en daar mogen we best
trots op zijn.
Het is niet voor niets dat de symbolische kracht van dit sympathieke gebaar door relaties en werknemers
als blijk van waardering zeer op prijs
wordt gesteld.
Door de jaren heen is gebleken dat
de relatief kleine investering niet in
verhouding staat tot de goodwill die
met een weloverwogen en goed gekozen pakket wordt bereikt. En laat
het nu zo zijn dat Sjaak en Jopie Verhoef u bij een juiste keuze kunnen
helpen. Dat hebben zij in de achterliggende periode jaar na jaar dubbel
en dwars bewezen.
Thema’s
Het kerstpakket staat symbool voor
warmte, gezelligheid, dankbaarheid en saamhorigheid. In deze tijd
van vervlakking en individualisering
een bewijs dat het ook anders kan.
Sjaak en Jopie Verhoef hebben dit
jaar weer diverse beurzen bezocht
en dat betekent dat het assortiment
ook nu weer zeer uitgebreid is.
Om een pakket een mooie harmonieuze uitstraling te geven kan het
worden samengesteld op basis vaan
een bepaald thema. De thema’s van
dit jaar zijn Dreams, Gouden Eeuw,
Puur-Melk-Wit, PartyTime, Our Planet, Kadootjes en Oosterse Keuken
mar de topper van dit jaar is het musicalthema.
Bij ieder pakket waarin zes artikelen
uit het musicalthema worden gekozen ontvangt u een waardecheque
die recht geeft op een leuke korting van 25 euro op uw reservering
per 2 kaarten op een musical van
Joop van den Ende Theaterproducties. Deze korting kan oplopen tot

maximaal honderd euro per waardecheque.
Genieten van een adembenemende
voorstelling met spectaculaire dans,
zang, muziek en een intrigerend
verhaal zorgen voor een heerlijke
avond uit voor u en uw gezelschap.
Talloze merkartikelen uit de foodsector en non-food sector hebben
ook dit jaar weer onderdak gevonden in de showroom en naast smakelijk wordt ook aandacht geschonken aan smaakvol en dit laatste geldt
de verpakking. Bonbons, fonteintjes
van chocolade maar ook leuke kleine pannetjes om in te wokken lijken
dit jaar bijzonder hoge ogen te gooien. Grote of kleine pakketten, wijn
in een houtenkistje, een mand met
lekkernijen, puur Hollandse producten, niets is onmogelijk.
Het zou te ver voeren in dit artikel
een opsomming van alle mogelijkheden te geven. Het is dan ook veel
verstandiger zelf een kijkje in de
showroom te gaan nemen, waarbij
Sjaak en Jopie graag bereid zijn om
u terzijde te staan bij de samenstelling. Een goed advies is daarbij hun
devies. Vanaf begin december wordt
alle aandacht geschonken aan het
inpakken en verzendklaar maken
van de pakketten en dat vindt plaats
in de werkruimte achter de showroom.
Afspraak maken
Het is nu de tijd om een afspraak te
maken met Sjaak en Jopie Verhoef,
want de keuzemogelijkheid is juist
nu nog het grootst.
De showroom is te vinden op het
terrein van Verhoef Aluminium
Scheepsbouwindustrie BV aan de
Molenweg 125 in Aalsmeerderbrug/
Schiphol-Rijk. Bij uw afspraak zullen Sjaak en Jopie u graag uitleggen
wat de meest gemakkelijke route is
om op het beveiligde terrein te komen. Maak vrijblijvend een afspaak,
telefoon 020-6534232 en het kopje koffie of thee staat voor u klaar
bij Sjaak en Jopie Pakkettenservice.
Kijk ook eens op www.sjaakverhoef.
nl en

Burgemeester Pieter Litjens tapt het eerste glas Pramenbok.

Nieuw bij Scone Bierbrouwerij

Burgemeester tapt eerste
glas pramenbok 2008
Aalsmeer - Scone Bierbrouwerij
heeft wederom een eigen gemaakt
bokbier op de markt gebracht: Pramenbok 2008. De van oorsprong
Kudelstaartse bierbrouwers Eric
van Wieringen en Leonard van Rijn,
die nu gevestigd zijn aan de Helling
in het centrum, presenteerden het
nieuwe bier woensdag 8 oktober in
Groot Café De Zotte Wilg aan de Uiterweg.
Burgemeester Pieter Litjens smaakte het genoegen om de eerste glazen Pramenbokbier te tappen en dat
ging hem uitstekend af. Eric en Leonard hadden hun Pramenbok al eerder ontwikkeld en het speciaalbier
is wederom verkrijgbaar in de slijterijen en horeca in Aalsmeer en Kudelstaart. De Scone bierbrouwers
hebben voor de naam Pramenbok
gekozen vanwege de bekendheid
van de praam als transportmiddel
in Aalsmeer. Dit platboom vaartuig
werd in vroeger jaren veelal in de
seringenteelt gebruikt.

Tegenwoordig geniet de praam lokaal voornamelijk bekendheid door
de jaarlijkse Pramenrace, een evenement waarbij de pramen vooral
bier vervoeren. Aan de pramenrace
doen behalve pramen ook bokken
mee, een scheepstype dat familie is
van de praam. Dit verklaart de dubbele betekenis van de naam Pramenbok. Scone Pramenbok is een
aanvulling op het Sconedorpsch,
een type weisenbier met een frisse
en fruitige smaak met een alcoholpercentage van 6 procent en Scone
Blond, een bier met een karakteristieke smaak van koriander en vanille, met een alcoholpercentage van
6,9 procent.
De bieren komen het beste tot hun
recht in een origineel Scone glas.
De Scone bieren worden gebotteld
in diverse soorten flessen of voor de
horeca in fusten.
Kijk voor meer informatie over de
Scone Bierbrouwerij op www.sconebierbrouwerij.n.

Burgemeester Pieter Litjens temidden van Eric van Wieringen (links) en Leonard van Rijn.

LTO en DPA in overleg over
afzetproblemen in tuinbouw
Aalsmeer - De afzetproblematiek
in de glastuinbouw vraagt om structurele oplossingen en een lange termijnvisie in het marktdenken. Het
gaat hierbij om zowel een horizontale aanpak op telersniveau als verticaal in de afzetketens. Deze gezamenlijke conclusie hebben LTO
Glaskracht en de DPA getrokken na
overleg vandaag in Barendrecht. Ze
willen binnenkort enkele richtingen
aangeven, waarlangs oplossingen
dichterbij moeten komen.
Op uitnodiging van Albert Jan Maat,
voorzitter van LTO Nederland, hebben LTO Glaskracht en Dutch Produce Association om de tafel gezeten voor beraad over de afzetproblemen in de (glas)tuinbouw. In
de DPA-delegatie zaten ook vertegenwoordigers van veilingcoöperaties en telersverenigingen. Voorzitter Theo Tijssen van DPA is met LTO
Glaskracht van mening dat actie genomen moet worden omdat de financiële druk op bedrijven steeds
groter wordt. Tientallen bedrijven
hebben de poorten al moeten sluiten. Naast de sterk gestegen energieprijzen hebben de telers te maken met bijzonder lage opbrengstprijzen en stagnatie in de afzet. Hoewel vraag en aanbod en dus ook afzet en prijs primair de verantwoor-

delijkheid is van marktpartijen, hebben LTO Glaskracht en DPA aangekondigd om op korte termijn verder
te overleggen. Daarin zal het gemeenschappelijk belang van telers
enerzijds en de afzetpartijen anderzijds centraal staan en worden uitgewerkt in ’concrete oplossingsrichtingen’.
Beide organisaties verwachten overigens niet dat oplossingen voor de
ontstane problemen op korte termijn bereikt kunnen worden. Eerst
dient een eenduidige visie geformuleerd te worden op de marktbenadering en organisatie van afzetkanalen (veilingcoöperaties, telerverenigingen en handelshuizen). LTO
Glaskracht en DPA zijn ervan overtuigd, dat alleen een verdergaande samenwerking op de diverse niveaus soelaas kan bieden mede als
antwoord op de schaalvergroting
aan retail- en groothandelszijde.
Tijssen heeft aangegeven dat de leden van DPA in tussentijd niet stil
zitten. Achter de schermen zijn de
afzetorganisaties intensief bezig om
partijen die hiervoor openstaan en
in visie en strategie dicht bij elkaar
staan te (ver)binden om versnippering in de afzet tegen te gaan en
marktkracht te bundelen onder het
motto ’samen sterker’.
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Afrikaanse klanken tijdens
presentatieavond OSA
Aalsmeer - Erg veel belangstelling
was er voor de Presentatieavond van
de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer OSA op woensdagavond 8 oktober jongstleden. Bij
binnenkomst kwamen de klanken
uit Afrika je tegemoet en de kleuren
en soms de geuren uit andere werelddelen maakten dat je zintuigen
geprikkeld werden. Mm 20.00 uur
begon de avond met een welkom
door Gerard Nijland, bestuurslid
van OSA. Hij vertelde dat hij zelf gewerkt had in Afrika en was dan ook
zeer content met dit thema dat dit
jaar door het bestuur was gekozen.
Hij benoemde de projecten waarvan deze avond presentaties gegeven zouden worden en haalde nog
aan dat OSA dit jaar 25 jaar bestaat.
Ook vertelde hij dat de scheidende voorzitter, Theo te Winkel, al 25
jaar deze belangrijke functie op zich
had genomen en daar onlangs een
Koninklijke Onderscheiding voor
had ontvangen. Daarna gaf hij het
woord aan wethouder Jaap Overbeek die, zoals hij de laatste twee
jaren al had gedaan, opnieuw uitleg gaf over het subsidiebeleid van
de gemeente met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking en de
rol van OSA daarbij. De gemeente
stelt namelijk ieder jaar 1 euro per
inwoner beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten en omdat de gemeente groeit aan inwoners, groeit
ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De wethouder feliciteerde daarna alle bestuursleden
van OSA met hun jubileumjaar en
riep ze naar voren om hen namens
het gemeentebestuur een presentje
te overhandigen. Het was een grote verrassing voor de bestuursleden
van OSA om zo in het zonnetje gezet te worden voor de hele zaal.
Gambia en eerlijke chocola
De eerste presentatie deze avond
was van de Stichting Foundation
Mission House of the Gambia. De
heer Stef Holling vertelde van zijn
vakantiereis naar Gambia, waarna
hij in contact kwam met een echt-

paar dat werkt op een missiepost in
het uiterste oosten van Gambia. Gevolg was dat hij vernam dat er nogal
wat problemen waren om een betaalbare en goede lokatie te verkrijgen om onderwijs te geven. En omdat Stef Holling zelf 41 jaar in het
basisonderwijs had gewerkt trok
hem dat erg aan en werd de stichting opgericht om geld in te zamelen om onder andere een nieuwe
school te kunnen bouwen in Gambia. Inmiddels is hij weer teruggeweest om zelf les te kunnen gaan
geven, wat een hele ervaring voor
hem was, en de bouw van de school
mee te maken. De school is inmiddels klaar dankzij vele sponsors en
hulp van diverse instanties waaronder de Jozefschool, Stichting Rommelmarkt Kudelstaart en OSA, dus
de gemeente Aalsmeer. De heer
Holling is van plan om volgend jaar
opnieuw naar Gambia te gaan om
computerles te gaan geven. Daarna
was het tijd voor ontspanning waarbij de muziekgroep AFRIKA 2000 uit
Gambia enthousiast de klanken uit
Afrika de zaal in bracht. Vervolgens
was het tijd voor een pauze met koffie een Afrikaans hapje en een ronde langs de stands van de diverse
mooie projecten die eveneens subsidie hadden ontvangen via OSA.
Er waren veel projecten van diverse organisaties, zoals de Doopsgezinde gemeente met projecten uit
Honduras en Somalië, Stichting De
Brug met een project in Minsk, Wit
Rusland, Stichting Handreiking over
Oceanen met hun project in Brazilië, Medical Checks for children met
een project in Nepal, de Nederlandse Hervormde kerk Aalsmeer met
een project in Mexico, Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer met hun
project in Uganda, de Dorcaswinkel Aalsmeer met diverse projecten en hun nieuwe project in Mozambique, Stichting Rommelmarkt
Kudelstaart met informatie over diverse projecten en uiteraard hun
nieuwe project in Kenia.Tevens was
er een stand van de Wereldwinkel
Aalsmeer met chocolade repen van

Tony’s Chocolonely. De Wereldwinkel deelde reepjes van deze chocola
met het Max Havelaar keurmerk (op
weg naar 100% slaafvrije chocolade) uit aan alle aanwezigen. De cacao van deze repen komt uit Ivoorkust, Ghana en Kameroen en de
plukkers krijgen een faire prijs voor
hun werkzaamheden.
Somalië en Tanzania
Na de pauze kwam de presentatie
van een project dat in 2007 via de
bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer geld had ontvangen. De Stichting SADO in Hoofddorp had de Doopsgezinde gemeente benaderd voor hun project, het renoveren van twee scholen in Somalië. De heer Abdi Ahmed
van de Stichting SADO gaf veel informatie over de stichting en hun
werkwijze. Vooral Somalische vluchtelingen zijn vertegenwoordigd binnen de stichting en zijn heel actief in

Hoofddorp nu vooral op het gebied
van gespreksgroepen over meisjesbesnijdenis. Hij deed dan ook een
oproep om aan Somalische inwoners van Aalsmeer mee te delen dat
deze werkgroepen er zijn en dat zij
welkom zijn om daaraan deel te nemen. Daarna gaf Abdi aan hoe zij
al het geld voor het project, de renovatie van de twee scholen in Somalië, met veel inzet bijeen hadden vergaard. Hij vertoonde beelden van voor de renovatie en daarna. Wat was alles verwaarloosd en
is het nu mooi geworden. Ook beelden van alle geleverde apparatuur
zoals computers, kopieerapparaten,
generatoren e.d. werden getoond.
De derde presentatie van de avond
betrof een project in Tanzania van
Malaika Kids. De heer Ben Nijssen
en zijn vrouw Clair uit Kudelstaart
hebben zich daar erg voor ingezet
de afgelopen jaren. Ben begon met
het vertalen van het woord ‘malaika’ dat betekent ‘engel’. Het project
gaat dus over de opvang van kinderen, aidswezen in Tanzania. Als
het mogelijk is worden de kinderen
eerst bij familie en als dat niet kan
in gezinnen in een groepshuis opgevangen. De bedoeling is dat er
een heel dorp met meerdere huisjes
komt op de plek die Malaika Kids
heeft in Tanzania waar deze gezinnen kunnen wonen. De eerste huisjes zijn inmiddels klaar, mede door
het subsidie geld van de gemeente
via OSA. De heer en mevrouw Nijssen hebben beiden ook meegeholpen bij onder andere het graven van
de geulen voor de leidingen. Het is
een groot project dat nog wel enige tijd zal duren voor het allemaal af
is. Moe maar voldaan sloot Gerard
Nijland, bestuurslid van OSA, die
alles uitstekend aan elkaar praatte, de avond af met een dankwoord.
Mocht u meer informatie willen van
OSA dan kunt u kijken op hun website: osa-aalsmeer.nl of bellen met
de secretaris Betty Kooij, telefoon
0297-321509.
Tweemaal dezelfde plek. 1. De verbinding met de Haarlemmermeer werd tot
1934 gevormd door deze brug die uitkwam op het Kegelpad (tegenwoordig
Kanaalstraat). 2. Na de ingebruikneming van de Burgemeester Kasteleijnweg
in 1934 voer er op de plek van de oude brug nog een pontje dat in 1962 uit de
vaart werd genomen. Op dit schilderij is duidelijk te zien dat een deel van de
huidige Kanaalstraat uit een vaartje bestond dat een aanlegplaats bood voor
de schepen van de firma Pannekoek. Van beide werken zijn de vervaardigers
onbekend. In kleur bieden ze een hele nieuwe historische dimensie.

Voorintekenen kan tot en met zaterdag

Al 300 gegadigden voor boek
‘Een schilderachtig dorp’

Rommelmarkt Kudelstaart
levert ruim 4300 euro op

Schrijf je nog snel in!

Binding op wintersport
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren organiseert De Binding weer
een wintersportreis voor jongeren.
Je kunt nog mee. Opgeven kan tot
20 oktober. De groep vertrekt op
vrijdagavond 20 februari en de wintersportvakantie duurt tot zondagavond 1 maart.
De reis, per Royal Class-bus, gaat
naar Leogang in Oostenrijk. Leogang maakt deel uit van skicircus,
het skigebied met onder andere de
Saalbach-Hinterglemm. Dit grote
skigebied omvat ongeveer 200 kilometer piste. De pistes liggen tussen
840 en 2200 meter hoog en worden ontsloten door 54 liften. Voor
de snowboarders zijn er twee funparks. De reis is voor iedereen die
op 1 januari 17 jaar is en ouder. Je
hoeft niet op zomerkamp geweest
te zijn met de Binding of op een andere manier bekend met de Bin-

ding te zijn. Als je wilt weten wat
een wintersport met de Binding inhoudt, kijk dan eens op www.bindingwintersport.nl. Hier staan foto’s
van de afgelopen jaren. Wintersporten met de Binding is wintersporten
met een grote groep. Er is altijd wel
iemand van jouw niveau die in dezelfde skiklas komt of waarmee je
tochten kunt maken. Skiën en boarden is het belangrijkste dus staan
de deelnemers iedere morgen vroeg
op de piste. In het huis wordt er voor
ge groep gekookt en ook het ontbijt
wordt verzorgt. De 4 tot 6 persoonskamers hebben allemaal een eigen
douche en toilet.
Geïnteresseerd?. Kijk eens op de
website van de Binding, www.debinding.nl, of neem contact op via
tel: 0297-326326 of mail: info@debinding.nl. De inschrijving loopt tot
20 oktober.

Kudelstaart - Wanneer de vrijwilligers zich rond half zeven op 7 oktober, via de zij-ingang naar het
Dorpshuis begeven, staan er aan de
Kudelsaartseweg al veel nieuwsgierige kopers te wachten.
Binnen wordt de laatste hand gelegd aan het sorteren van de goederen op de kramen door de verkopers, en kan om zeven uur het koopgeweld losbarsten. Traditiegetrouw
komen de verzamelaars van aardeen koperwerk graag naar dit soort
markten.
Bij de boeken arriveren kopers in
spé met grote boodschappentassen, die in een mum van tijd gevuld
worden.
Ondertussen worden door enthousiaste jongedames van de basisschool lootjes aan de man/vrouw
gebracht, een setje van tien stuks
kopen is het slimste, want dat is altijd prijs!
Ook kan geraden worden naar het
gewicht van en reusachtige pompoen. Wanneer de ergste drukte
over het hoogtepunt heen is, gaan
de blauwe zakken in de verkoop:
Deze mogen volgeladen worden
met alles wat men van zijn/haar gading kan vinden.
Na verloop van tijd begint in de grote zaal de veiling van de geselecteerde artikelen, afgewisseld met
een pondje Kudelstaartse paling van
de Kudelstaartse visser Rekelhof.
De vis wordt met verve aangeprezen door de, voor een avond, Kudelstaartse burgemeester Litjens,
die dit jaar spontaan de helpende
hand biedt aan veilingmeester Gert
Ubink.
Vanuit de zaal wordt driftig geboden en ook vanachter de bar gaat
menigmaal de hand omhoog: weer
5 euro erbij.
De organisatie blij is met de op-

brengst van de markt en veiling,
ruim 4300 euro bruto.
Daarnaast is een subsidie toegezegd van de OSA ter grootte van
1875 euro.
De rommelmarkt is mogelijk gemaakt door de inzet van een veertigtal vrijwilligers en de goederen en
waardebonnen aangeboden door
de Kudelstaartse middenstanders.
Namens de kinderen in het Keniaanse dorp Thika, hartelijk dank
voor uw inbreng, aan-wezigheid en
kooplust.

‘Wandelen’ met
de PCOB
Aalsmeer - Het gezegde ‘wie verre
reizen doet kan veel verhalen’ bleek
meer dan waar tijdens de eerste bijeenkomst van de PCOB.
Prachtige beelden en vele boeiende ervaringen tijdens reizen in Afrika deden de middag voorbij vliegen.
Zonder enige afbreuk te willen doen
aan het gezegde blijkt dat ook in eigen land en in de nabije omgeving,
bij wijze van spreken ‘om de hoek
van de deur’, mooie beelden te maken zijn.
Donderdag 23 oktober is er de gelegenheid om comfortabel zittend
in een makkelijke stoel samen met
mevrouw Olivier een fotografische
wandeling te maken in de buurt van
de Kromme Mijdrecht.
U mag uw wandelschoenen aantrekken. Echt nodig is het niet! De
bijeenkomst van de PCOB begint
om 15.00 uur en is in de grote zaal
van zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad.

Aalsmeer - De voorintekening van
het kleurrijke en kloeke boek ‘Een
schilderachtig dorp, Oud Aalsmeer
in onbekende werken’ kende een
vliegende start. Binnen twee weken waren al 300 boeken vooraf besteld door voorintekening. Bij voorintekening krijgt men het boek dat
vanaf eind november in de winkel
49,50 euro gaat kosten, voor 45 euro. Voorintekening kan nog tot en
met aanstaande zaterdag 17 oktober. Inmiddels is de indeling van
het boek gereed en degenen die
de aangekondigde 200 werken verwachten, zullen blij verrast worden.
Jan Willem de Wijn en Jan Ran hebben maar liefst 278 werken voor het
boek geselecteerd, op een enkele
na nooit eerder gepubliceerd. ‘Een
schilderachtig dorp’ wordt uitgevoerd met een harde kaft en toont
een ontzettend breed scala aan delen van Aalsmeer, Kudelstaart en
Calslagen. De olieverfschilderijen,
gouaches, aquarellen, acryl, pastel,
potlood- en pentekeningen, alsook
wandkleden en beschilderde berkenstammetjes zijn in eigendom van
ruim honderd mensen of instanties,
de meesten uit de gemeente. Bijzonder is ook dat de werken van de
hand van ruim honderd verschillende makers zijn. Dat maakt het boek
heel erg divers

Historische context
Het koffietafelboek bestaat uit verschillende lagen. Naast de 278 afbeeldingen die, behalve de zwartwit prenten, alle in full colour worden afgedrukt, worden tal van afbeeldingen vergezeld van een tekst
die ingaat op de historie van wat de
kunstenaar in beeld heeft gebracht.
Veel historische locaties die we alleen nog maar van zwart-wit foto’s
kenden, krijgen nu letterlijk kleur.
Een derde laag in het boek wordt
gevormd door interviews met niet
minder dan achttien Aalsmeerse en
Kudelstaartse kunstenaars. Bij elk
interview staat een afbeelding van
een locatie die door een kunstenaar
is vastgelegd met daarnaast een foto van die kunstenaar voor de locatie van zijn of haar werk. Daarmee
is het boek tevens een tijdopname
van mensen die zich in de gemeente als amateur of professional met
het maken van schilderijen of tekeningen bezighouden. Het bestuur
van de stichting Oud Aalsmeer wijst
Aalsmeerders en Kudelstaartsers op
de laatste kans om zo’n vijf euro te
besparen door vooraf in te tekenen
via de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. Voorintekenaars horen
begin november via de lokale media
waar en wanneer de bestelde boeken kunnen worden afgehaald.

ingezonden
Met dank aan het zorgcentrum
Op zoek naar een goede biljartlocatie, kwamen we eindelijk na veel
zoeken, terecht in het gastvrije zorgcentrum van Aalsmeer. “Natuurlijk
mag u gebruik maken van het biljart”, zei het vriendelijke meisje bij
de receptie. Alhoewel dit per hoge
uitzondering werd toegestaan, gingen voor mijn biljartvrienden en mij
zelf onverwachts vele deuren open,
ook letterlijk. We konden nadat we
zes keer op de zondagmiddag een
balletje hadden gestoten, niet bevroeden dat het zo veel teweeg zou
brengen, bij ons en de bewoners
en zeker bij onze trouwe supporter rondom het biljart de heer Hendricus M. In ons enthousiasme over
de gastvrijheid van het zorgcentrum,
smeden wij spontaan het plan om
wat terug te doen, uit dankbaarheid
voor de toplocatie die we hadden
gevonden voor onze biljartmiddag:
“We moeten iets organiseren voor
de bewoners!” Het plan werd al snel
voorgelegd aan leidster Ria en tot
onze verbazing kregen we toen een
onverwacht als wel een heel verras-

send antwoord terug: “Jullie aanwezigheid op de zondagmiddag en
de lol en de reuring er om heen, is
al voldoende voor de oudere mensen.” En inderdaad, rondom het biljart zondags ontstaat al een soort
hangplek voor ouderen. De deuren
van de kamers gaan massaal steeds
meer open. Er wordt gepraat, gelachen en af en toe ook nog wel een
bal geraakt! Zo zie je maar. hoe simpel en eenvoudig je iemand kan plezieren. Wij met onze verkregen toplocatie (bij grote uitzondering) en de
bewoners met onze levendige aanwezigheid. Terwijl wereldwijd de financiële markt instort, omvalt en
failliet gaat en aandelen niets meer
waard blijken te zijn, geloof ik nog
maar in een ding: Zolang we gemeende aandacht houden voor elkaar en dit niet verloren laten gaan
in hebzucht en steeds meer en meer,
dan zal het menselijke aandeel nooit
omvallen en failliet gaan.
Gerard Zelen en zijn Biljartvrienden, Marsstraat 8.
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Weer drie NK limieten
voor zwemmers Oceanus

Voetbalcompetitie

Hillegomse Bollenboeren
gepeld door RKDES
Kudelstaart - RKDES heeft zich
van zijn goede kant laten zien in en
tegen Hillegom. De wedstrijd die
zondag gespeeld werd in een heerlijk nazomer zonnetje was de moeite waard om te bekijken. RKDES
startte nog zonder de van een blessure terugkomende Bart-Jan van
de Jagt zijn plaats werd in genomen door de verdienstelijk spelende Robin Spaargaren terwijl Mark
Pothuizen naar de rechter kant was
gedirigeerd, zodat er op links ruimte
vrij kwam voor Maurice Bartels. De
Afas/vBerkel combinatie startte als
door een wesp gestoken alleen al
in de eerste 10 minuten werden er
al vier kansen geteld, die van Roald
Pothuizen kwam het dichts bij het
doel, maar de bal hobbelde langs
de verkeerde kant van de paal. Ook
schoten van broer Mark waren gevaarlijk en een kopbal van Robin vd
Steeg ging over. Toch nam RKDES
de leiding, bij een ingooi kwam de
bal ineens voor de voeten van Ibra
El Ahmadi en zijn schot bleek onhoudbaar. 0-1
Halverwege de eerste helft vond Hillegom blijkbaar wat tegengif voor die
wesp, want zij kwamen steeds meer
aan voetballen toe. Dit mede omdat
Des er gewoon niet meer boven op
zat, er werd in die fase gespeeld of
de buit al binnen was en dat is bij 01 echt wat te vroeg. Hillegom creëerde zich ook kansjes, maar de grootste kans werd vakkundig uit de onderhoek gehaald door Des doelman
Colin van Velsen. Eigenlijk zat in deze fase de 1-1 er meer in dan de 02, maar de 0-2 kwam wel. Ibra ging
er over rechts van door en zijn harde
lage voorzet werd knap door Roald
Pothuizen met zijn teen verlengd en
de bal plofte in de verre hoek. Lang
werd er niet genoten van deze voorsprong, want vlak voor rust mocht
Hillegom een vrije trap nemen die
fraai werd binnen gekopt. 1-2 wat
ook de ruststand was. Na een mi-

nuut of tien mocht een speler van
Hillegom gaan douchen van zijn
coach. En hier was hij het blijkbaar
niet mee eens, want de flesjes vlogen in het rond. Maar dat is natuurlijk Des hun probleem niet, maar het
was toch even een beschamende
vertoning.
Gezien de eerste helft kon de wedstrijd nog alle kanten op. Des begon
echter de tweede helft weer furieus.
In de 47 minuut mocht Eddy Jansen
even buiten de punt van het zestien
meter gebied aanleggen voor een
vrije trap en hij krulde hem werkelijk
prachtig in de bovenhoek 1-3. Vlak
daarna ging de keeper van Hillegom
enorm in de fout door over of onder
een terug speelbal te trappen en de
bal rolde beetje lullig voor hem in
de goal: 1-4, wedstrijd gespeeld. De
broertjes Pothuizen lieten nog even
zien hoe simpel voetbal kan zijn, een
dubbele een/tweetje en plop het
was 1-5 door Mark. Het werd zelfs
nog erger voor Hillegom. Natuurlijk
was de vlam allang gedoofd bij deze ploeg, maar Des bleef ook rustig
combineren zodat Roald weer eens
richting goal onderuit werd gelopen.
Ja, wie gaat dan de vrije bal nemen?
RKDES heeft er zo langzamerhand
een paar specialisten in.
Belangrijk blijft dat er onderling
goed gekeken word waar het gaatje zit en ditmaal zag Jeffrey Stravers het goed. Hij liet de bal onder
in de rechter beneden hoek ploffen, 1-6. Zo floot de goedleidende
scheidsrechter de Heer Nolting met
geen enkele gele of rode kaart(het
kan wel) de wedstrijd na 90 minuten af en kon Des de punten in de
tas stoppen.
Komende week speelt DES tegen
koploper Sporting Maroc. Deze inhaal wedstrijd is thuis op sportpark
Calslagen en begint om 14.00 uur.
U/jij bent van harte uitgenodigd.
Eppo

Thierry Siecker op dreef bij Schaakclub Aalsmeer.

Thierry Siecker dé verrassing
van het seizoen bij Schaakclub
Aalsmeer - Terwijl buiten de eerste blaadjes van de bomen vallen,
is het goed toeven in ‘t Stommeerkwartier. Afgelopen vrijdag werd er
weer fel om de punten geschaakt,
waarbij slecht twee partijen onbeslist eindigden.
Een daarvan was toch wel opmerkelijk, want van Joran Donkers, die
het eerste bord bezet van het eerste team, worden dit jaar grootse
dingen verwacht. Cees Verburg had
daar echter, zoals gebruikelijk, maling aan en deed gewoonweg goede zetten. Joran probeerde nog van
alles, maar Cees liet zich niet in de
luren leggen en pakte verdiend het
halve punt.
Ook Koen Beentjes heeft doorgaans
maling aan de reputatie van zijn tegenstander en speelt gewoon zijn
eigen partij. Tegen Rik Könst deed
hij dat alleraardigst en leek Koen
wel op Kasparov in zijn jonge jaren.
Rik is echter niet voor de poes en
wist via de achterdeur de muis toch
te vangen. Gerrit Harting had na zijn
zomerkampioenschap wat opstartproblemen, maar is ondertussen alweer volledig op stoom.
Dat ondervond ook Jan van Willigen
die een stiekeme dubbele aanval
over het hoofd zag. Gerrit maakte

het fraai af met een overweldigende
aanval met een fantastische beslissende combinatie. Hans Pot staat in
de wijde omgeving bekend om zijn
zorgvuldige aanpak. Bedenktijd is
om te gebruiken is zijn motto. Omstanders waren dan ook schier verbaasd dat tegenstander Jos Bakker
juist degene was die de meeste tijd
had verbruikt. Het was echter een
impulsieve zet die net verkeerd uitpakte en het evenwicht deed kantelen. Thierry Siecker is dé verrassing
van deze seizoensstart. Hij verloor
nog geen partij en staat pardoes
op de derde stek. Clemens Koster zakte tegen Thierry finaal door
het ijs, maar ja, het is ook nog geen
schaatsweer hè.
Uitslagen vierde ronde clubcompetitie
Rob van Haaften-Ron Klinkhamer
Ron Klinkhamer-Elham Wasei
Elham Wazei-Rob van Haaften
Thierry Siecker-Clemens Koster
Erik Korenwinder-Arie Spaargaren
Koen Beentjes-Rik Könst
Cees Verburg-Joran Donkers
Jan van Willigen-Gerrit Harting
Jan van der Laarse-Abdul Wasei
Jos Bakker-Hans Pot
Tom van der Zee-Marco Hutters
Bart Auée-Ahmadshah Ebadi

Aalsmeer - Het was een druk
weekeind voor de Oceanus zwemmers, ouders en begeleiders. Al op
zaterdagochtend, terwijl de ouderen
aan het trainen waren in Aalsmeer,
waren de jongsten in Hoofddorp
voor hun wedstrijdje. Zij zwommen
verschillende afstanden schoolslag
en rugslag.
Daarbij was er een overwinning voor
Simone Huisman op de 50 rug, voor
Corné Hobo op de 50 school en voor
Martijn Pruissen op de 100 school.
Anouk Stevens werd tweede op de
schoolslag en derde op de rugslag,
Fabienne Vork werd ook tweede op
de schoolslag en derde plaatsen
waren er voor Corné Hobo, Daniel
Krymchansky en Tess Pagano Mirani op de rugslag en Judith Pruissen
op de schoolslag.

sneller dan ooit en dook ruim onder de NK limiet (2.12.60) en het oude clubrecord (2.13.53 van Vincent
Moolhuijsen uit 2007). Tamara Grove
zwom ruim 5 seconden van haar tijd
af en was met 2.23.60 ook ruim sneller dan de limiet (2.28.90). Opvallende vooruitgang was er voor Thomas
Verouden op de 200 vrij (ruim 17 seconden), Eva van der Born (16 seconden) en Martijn de Mercado (12
seconden).

Sneller dan ooit
Op zondag was het de beurt aan
nog meer Speedo kinderen, die in
Aalsmeer hun eerste voorronde
wedstrijd zwommen. Hier stonden
de wat moeilijkere nummers op het
programma, zoals de 50 vlinder en
de wisselslag.
Ook hier weer wat eerste plaatsen:
Ruben Griffioen op de 100 vrij, Lotte
Zwolsman op de 100 school, Anouk
van Noord op de 50 vlinder en Lianne Bouwmeester op de 100 wissel. Niet in de prijzen, maar toch opvallend goed gezwommen werd er
door Dennis Weening op de rugslag
en vrijeslag en door Suzanne Hobo en Aicha Croes op de 200 wissel.
Bij de juniorennummers, 200 vrij en
200 school, werden twee fraaie NK
limieten gehaald. Jeffrey Reijnders
was met 2.09.80 ruim 8 seconden

Goud in Leiden
In Leiden kwam een groep wat oudere zwemmers aan de start bij de
Hutspottrofee. Maar de meeste aandacht ging naar neo-juniore Maxime van den Heuvel, die niet alleen
als enige een gouden medaille mee
naar huis mocht nemen, maar ook
een fantastische tijd van 1.07.88
zwom op de 100 vrij. Daarmee haalde zij haar eerste NK limiet en verbeterde ze het oude clubrecord van
Iris van Leeuwen uit 1992 (1.09.49).
Maxime won ook nog zilver op de
50 school.
Zilver was er ook voor Rick de Mercado, die de 100 vrij aflegde in
1.10.82, een dik pr. Brons was er
voor Nils Mollema op de 100 wissel
en Isabelle Grootes op de 100 vrij.
Oceanus werd 4e in de totaaltelling.
Komend weekeinde staat in het teken van de lange afstanden.
Zaterdag gaat een groep zwemmers naar Barneveld voor de 400
vrij, zondag wordt in Aalsmeer gezwommen.
Op het programma staan dan de
200 vrij voor de allerjongsten tot en
met de 1500 vrij voor de heren senioren.

- Jeffrey Reijnders

- Thomas Verouden.
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RKAV redt het niet in Uithoorn

Nederlandse titel voor Wevers
en Van Weeren in Veenhuizen
Aalsmeer - Imposant, zo mag de
wijze waarop Erik Wevers (Markelo)
en Jalmar van Weeren (Aalsmeer)
de Nederlandse titel 2008 binnen
hebben gehaald best omschreven
worden. Met vier zeges en een vierde plaats op zak, hadden Wevers en
van Weeren genoeg aan een derde
plaats tijdens de Veenhuizen Groep
Nederland Rally om zich te verzekeren van de titel. Het werd opnieuw
een zege, waardoor Wevers niet
meer te achterhalen is door Jasper van de Heuvel, die in Barneveld
voor het eerst met een EVO X aan
de start kwam.
De grootste concurrentie voor het
Ford koppel kwam in Barneveld verrassend genoeg uit de eigen teamgenoten. Vooraf werd de grootste
concurrentie van streekgenoot Dirk
Boers, circuitracer Jaap van Lagen
en thuisrijder Jasper van den Heuvel
verwacht. Maar in de openingsfase van de wedstrijd bleek René Kuipers met de Subaru Impreza sneller dan de Ford Focus RS WRC 06
van Wevers en Van Weeren. Vier seconden bedroeg de achterstand van
Wevers op Kuipers voordat het circus in de richting van Putten verkaste. Daar begon de victorie voor
de Ford-equipe pas echt. Op de derde proef werd de achterstand gehalveerd. Op de vierde, die geneu-

traliseerd verreden werd na de passage van Wevers en Kuipers, nam
Erik Wevers het stokje van teamgenoot René Kuipers over. De vijfde
proef die deels het parcours van de
vierde proef volgde werd helemaal
niet verreden, waarna Wevers op de
tweede passage van de proeven aan
de Barneveldse zuidkant keihard toe
sloeg. Alle daaropvolgende proeven waren een prooi voor de Markeloer en zijn Aalsmeerse navigator. “Dit is een mooi vervolg op de
titel van 2005. Bovendien hebben
we het met twee verschillende auto’s gedaan, want in Almere hebben
we met de Corolla gereden. Of dat
al eens eerder voorgekomen is weet
ik niet”, aldus een nuchtere Erik Wevers na afloop. In zijn achterhoofd
had hij op dat moment al de wedstrijd van aankomend weekeinde in
Duitsland die meetelt voor de Euro
Rally Challenge.
“We hebben maar een paar dagen
de tijd om de auto om te bouwen
naar gravel. Vanavond feesten we
heus wel een beetje hoor”, voegde
hij daar glimlachend aan toe.
“Dit moet eerst even in zinken hoor”,
lachte Jalmar van Weeren. “Je weet
dat je als navigator van Erik Wevers
goede kansen hebt, maar de manier
waarop we dit jaar gereden hebben
is wel uitzonderlijk, vind ik.”

Aalsmeer - Al enkele jaren speelt
het eerste elftal van RKAV met wisselend succes tegen de Legmeervogels. Zo ook afgelopen zondag.
De blessurelijn van afgelopen weken werd voortgezet.
Géén Arno, Dennis, Sven en uiteindelijk ook zonder Perry. Noodgedwongen moest Fabian alsnog
zijn aanvoerdersband pakken om
plaats te nemen in de basiself. De
Legmeervogels, met een compleet
nieuw elftal, liet wat beter voetbal
zien, maar om nu te zeggen, een top
elftal, dat ook weer niet. Enkel door
fouten in de RKAV verdediging belandde de bal twee keer op de paal
en werden er ook twee tegendoelpunten gemaakt.
De verdediging van de Legmeervogels liet geen kansen toe, op enkele vrije trappen na wat nog enig
gevaar bracht. Ondanks de toch in
het veld sportieve wedstrijd, vond
de scheidsrechter het nodig enkele
kaarten te trekken. Enkele bestuursleden en de trainer van de Legmeervogels vroegen er wel erg duidelijk
om.
In de rust bleef Fabian achter. De
jarige Dave was zijn vervanger. De
tweede helft een gedrevener RKAV.
Er werd meer de aanval gezocht.

Géén makkelijke kansen voor Robert en Edwin, maar wel om te laten
zien, dat Aalsmeer het wel kan. Dat
het maar 3-0 werd is zeker ook door
de enorme werklust op het middenveld van Eric, Alex en Tommas.
Ron als waardig vervanger van Arno
schuwde geen duel en met steun
van Timo konden de aanvallen gepareerd worden.
Barry, de nieuwe centrum spits,
werd erg kort gehouden en Richard
liet toch wel eens zijn directe tegenstander de hielen zien. En dan Stefan. Hij keepte goed, maar moest
toch 10 seconden voor tijd het veld
ruimen na hard inkomen van een
spits van de Legmeervogels. Zijn
vervanger, nummer 20, heeft welgeteld één keer de bal verkeerd geraakt en de wedstrijd was afgelopen. Het werd uiteindelijk 3-0 voor
de Legmeervogels.
Als er met dezelfde instelling een
wedstrijd in gegaan wordt, zoals er
ook getraind wordt, komen de punten, maar op zondag middag zal
lef, bluf, overtuiging zeker aangescherpt moeten worden. Het komend weekend rust, wat vele spelers nodig hebben, om te herstellen van de huidige blessures, en
krachtinspanningen.

Midgetgolfclub Aalsmeer

Marrie Bonhof zegeviert
tijdens 26ste afvaltoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober speelden leden van de midgetgolfclub voor de 26ste maal een afvaltoernooi.
Stonden vorig jaar tijdens editie 25
slechts 13 deelnemers aan de start,
in 2008 maar liefst 19. Om 10.00 uur
begon dit spektakel onder vochtige en heiige omstandigheden. Dat
was wel te merken aan de scores tijdens ronde één. Niemand sloeg een
‘groene’ scoren (een omloop onder
de 30 slagen). Later op de dag zou
dat zeker anders worden. Zelfs vier
keer een ronde van 27 kon worden
genoteerd.
Over totaal 9 omlopen strijden de
laatst overgeblevenen voor de ereplaatsen met ballonnenbonnen als
prijzen, en een replica voor de toernooiwinnaar met een notitie op de
wisseltrofee.
Vorig jaar won Marrie Bonhof met
257 slagen. Zo’n lage totaalscore zat
er dit jaar niet in. Het liep allemaal
wat stroef. Na 3 ronden vindt de eerste schifting plaats. De ondersten in
de tussenstand vallen af en zijn uitgespeeld. Gelijk geëindigden gaan

evenwel ook nog door naar de volgende serie van twee omlopen, alvorens wederom enige deelnemers
zijn uitgespeeld.
In de finale (ronde 8 en 9) strijden
nog vijf deelnemers voor de prijzen.
Na 7 ronden waren dat resp. Marrie
Bonhof en Hans Broodbakker met
216, Remon Verveer met 219, Henk
Buskermolen met 222 en als vijfde
Monique Bonhof met 224 slaggen.
Scores van 30 en 27 brachten Marrie Bonhof op 273 en de eindoverwinning, op één slag gevolgd door
Broodbakker met 274, dankzij 29
en 29 in ronde 8 en 9. Verveer werd
derde met 30 en 31 als ronde scores en 280 in totaal. Buskermolen en
Monique Bonhof 284 en 288, gingen niet met lege handen naar huis,
want zij ontvingen nog een leuke
plantenmand.
Ondanks het mooie weer wordt het
steevast laat tijdens dit evenement.
Ruim na zessen was het pas afgelopen. Een spannend en plezierig toernooi kan weer in de analen worden
bijgetekend, mede door het werkelijk schitterende nazomerweer.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 18 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 2 – RKAVIC 2
Aalsmeer 5 – TABA 2
DVVA 11 - Aalsmeer 6
Aalsmeer 7 – Amstelveen 5
Aalsmeer 8 – HSV’69 2
Aalsmeer Vet.1 – HBC Vet.2

12.00 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Argon A2
WSV’30 A2 - Aalsmeer A2
Aalsmeer C1 – Haarlem C1
RKAV C3 - Aalsmeer C2

12.00 u
12.00 u
11.30 u
13.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – P en T DA.1

14.00 u

R.K.A.V.
WV-HEDW 10 - RKAV 2
RKAV Vet.1 – Zwanenburg Vet.1
RKAV Vet.2 – DCG Vet.2

14.30 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Hoofddorp C4 - RKAV C2
RKAV C3 – Aalsmeer C2

11.30 u
13.00 u

Meisjes
CSW MC.1 - RKAV MC.1
R.K.D.E.S.
Pupillen
Alkmania F4 - RKDES F6
SCW F4 - RKDES F7
RKDES F8 – Alphia F5

13.15 u

10.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
CSW DA.2 - RKDES DA.1
12.15 u
KFC MA.1 - RKDES MA.1
14.30 u
RKDES MB.1 – VSV MB.2
11.00 u
RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.1 9.30 u
RKDES MC.2 – WVHEDW MC.1
9.30 u
S.C.W.
SCW 4 – Sp.Martinus 2

HBC Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Roda’23 Vet.2
SCW Vet.3 – Breukelen Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – ZCFC A1
SCW B1 – Olympia Haarlem B 2
SCW C1 – VVC C2
SCW C2 – Bloemendaal C3

14.30 u
10.15 u
10.30 u
10.00 u

Meisjes
Alliance’22 MB.1 - SCW MB.1

14.30 u

Zondag 19 oktober
R.K.A.V.
RKAV 2 – Sp. Martinus 2
RKAV 3 – VVA/Spartaan 3
RKAV 4 – AFC 6
RKAV 6 – Ouderkerk 4

12.00 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
NFC/Brommer A1 - RKAV A1
Kon.HFC A5 - RKAV A2
Castricum B2 - RKAV B1

11.30 u
11.30 u
11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Sloterdijk DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Sp. Maroc 1
RKDES 2 – Zeeburgia 2
Sp.Martinus 3 - RKDES 3
RAP 3 - RKDES 4
RKDES 5 – Ouderkerk 3
RKDES 6 – ABN AMRO 4
RKDES 7 – Roda’23 6
Batavia ’90 5 - RKDES 8

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
10.00 u

Junioren
Pancratius A5 - RKDES A1
Kon.HFC B1 - RKDES B1
Pancratius B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Zeeburgia C3
RKDES C2 – Pancratius C3

14.00 u
12.00 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u

12.30 u

ZABO ronde 3 in Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 18 oktober voortgezet met de derde speelronde van dit seizoen. Er wordt komend weekend gezaalvoetbald in
de Proosdijhal aan de Edinsonstraat
6 in Kudelstaart. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is gratis. Het
programma luidt als volgt: Om 18.35
uur DGL tegen Easy Beveiliging. Om
19.20 uur LEMO tegen De Jet Set
BV. Om 20.05 uur Mantel Makelaars

tegen Accon en om 20.50 uur tenslotte Piller Sport tegen Sportcafé
de MiDi’s. Het team van LEMO Gaat
Los is vrij vooor speelronde 3.
Stand na ronde 2: Sportcafé de MiDi’s 2-6, Accon 2-4, De Jet Set BV 13, Mantel Makelaars 1-3, Easy Beveiliging 2-3, LEMO 2-3, DGL 2-1,
LEMO Gaat Los 2-0, Piller Sport 20. Meer info op de website van de
ZABO: www.zaalvoetbalverenigingzabo.nl.
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Wisselende resultaten voor
waterpoloërs van Oceanus

Voetbal zaterdag

Aalsmeer op de goede weg:
0–5 winst op Wartburgia

Aalsmeer - VV Aalsmeer speelde
afgelopen zaterdag tegen Wartburgia in dezelfde opstelling als een
week geleden met alleen achterin
een nieuweling. Keeper René Jonker
maakte zijn entree. De rust die er van
hem uitgaat, is waarneembaar in het
veld. Met achterin weer een voortreffelijk spelende Tomas Harte was
er voor Wartburgia weinig te behalen. Het was aan de spitsen om de
uitslag te bepalen. Al na 30 seconden mocht Aalsmeer een vrije trap
nemen net buiten het strafschopgebied. Salih Yildiz schoot dit buitenkansje huizenhoog over. Wartburgia
bleek een stugge ploeg te zijn die
met grote inzet de nul probeerde te
houden en hoopte op die ene kans
die er altijd wel een keertje komt. Dit
is niet de stijl van voetballen waar
Aalsmeer van houdt. Er werd hard
gewerkt aan beide kanten. Er waren
kansen genoeg aan Aalsmeer kant,
maar als je op de doellijn nog een
mannetje wilt passeren dan zit er altijd wel weer een voet tussen. De
Wartburgia keeper verdiende een
pluim in de eerste helft voor de manier waarop hij zijn doel verdedigde.
Wartburgia kreeg in de 35e minuut
zijn eerste en laatste kans in de eerste helft. Keeper René Jonker blijkt
een goede sluitpost te zijn.
Voor de rust kreeg Ruud de Hooglander nog een goede kans, maar
weer loste de keeper het goed op.
Zo ging Aalsmeer met een ontevreden gevoel de rust in.
Het gesprek in de pauze had een

goede uitwerking op het verloop
van de wedstrijd. Een aanval opgezet door Ali Keles in de 46e minuut
werd door Salih Yildiz ingeschoten
en via een speler ging hij onder de
keeper door, 0–1.
Met Milton Cooman in de spits
en Salih Yildiz achter de voorhoede ging de machine eindelijk draaien. Aalsmeer hield Wartburgia onder zware druk. Het was spitsuur
voor het doel. Uit een ingeschoten
bal in de 50e minuut van Ilker Yildiz
op de lat, kopte Milton Cooman in
de rebound vervolgens de 0–2 binnen. Wartburgia moest wel komen
en Aalsmeer wachtte rustig op de
kansen. In de 60e minuut wissel Dion Bogaard voor Jordy v.d. Sluis. De
solide spelende Sergio Pregers zette Ruud den Hooglander in de 65e
minuut aan het werk. Die passeerde alles en iedereen en schoof de
bal in de uiterste hoek, 0–3. Ruud
den Hooglander speelde zich in de
68e minuut goed vrij maar zijn schot
trof de paal. In de 73e minuut wissel
Timo Rijsterborgh voor Stefan v.d.
Dussen. In de 75e minuut maakte
Salih Yildiz uit een voorzet van Ilker
Yildiz de aanval knap af en schoof
de 0–4 tegen het net. Op aangeven
van Ruud den Hooglander scoorde
ook Ilker Yildiz zijn doelpuntje, 0–5.
Komende zaterdag is een vrij weekend. Aalsmeer speelt zaterdag 24
oktober thuis tegen Jos/Watergr.
Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Ouderensoos bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 23 oktober houdt buurtvereniging Oostend
weer een speelmiddag voor ouderen. Klaverjassen en rummicuppen
staan op het programma. Plaats van
samenkomst is buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat en de
aanvang is 14.00 uur. Koffie en thee
staan vanaf 13.30 uur klaar. Het klaverjassen op 9 oktober is gewonnen
door mevrouw van de Made met
5252 punten.
Op twee is de heer W. van der Stelt

geëindigd met 5168 punten, op drie
mevrouw van Andel met 5044 punten, op vier mevrouw Agtersloot met
4882 punten en op vijf de heer Roubos met 4827 punten. De poedelprijs mocht mevrouw van der Stelt
in ontvangst nemen. Bij het rummicuppen behaalde mevrouw Kriebel de hoogste eer, plaats twee was
voor mevrouw Kuin. Alle activiteiten
van de buurtvereniging staan tevens op http://www.bvoostend.come2me.nl.

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje

Verzoek Armando afgewezen
Kudelstaart - Iedere schaker
heeft zo zijn minder favoriete stukken, maar het verzoek van Armando v/d Hoorn om zonder lopers
te spelen ging toch net iets te ver.
Navraag leerde dat Armando sinds
zijn werk bij Balk rijwielen steeds
meer een hekel krijgt aan alles wat
met lopen te maken heeft. Doordat zijn verzoek niet werd ingewilligd begint Armando zijn partij steevast met het afruilen van de lopers.
Zo ook afgelopen donderdag tegen
Paul. Echter zijn aanval die daarop
volgde liep spaak zodat hij genoegen moest nemen met remise.
Ook de partij tussen Jurgen en Gerard van Beek eindigde in remise, en
Jurgen v/d Zwaard lijkt dit seizoen
de nieuwe remise-koning te worden
met nu al 3 remises in vijf partijen.

Wie niet met remise genoegen nam
was Marco Hogenboom, die knap
van Richard Piller won,de kampioen
van de laatste 3 jaar. Marco blijft
hiermee Peter Verschueren op de
hielen zitten, die bij winst vanavond
de eerste periode binnenhaalt.
De uitslagen van 9 oktober -6e ronde:
Gerard Verlaan - Peter Verschueren
0-1
Richard Piller - Marco Hogenboom
0-1
Henk Raadschelders - Peter de Jong 0-1
Fred Klijn - Mladen Cicek
0-1
Joep van der Geest - Theo Baars
1-0
Jurgen v.d. Zwaard - Gerard v. Beek ½-½
Armando v.d. Hoorn - Paul den Haan ½-½
Jaap van der Bergen - Martijn Baars
0-1
Bert Lammers - Fred Buskermolen
1-0
Adri Meijhuis - Jaap van Staaveren
0-1
Kees van der Weijden - Wim de Hertog 0-1
Leo Poortvliet - Wouter Wiebes
1-0

Armando van de Hoorn houdt niet van lope(rs)n...

Nieuwe ‘Keep Fit les’ bij
Gymvereniging Rijsenhout
Rijsenhout - Vanaf donderdag 30
oktober start bij Gymvereniging Rijsenhout een tweede Keep Fit les.
Omdat er voor de Keep Fit les van
maandagavond al heel lang een
wachtlijst is, heeft het bestuur van
de gymvereniging besloten om een
extra Keep Fit les aan de bieden. Net
zoals op de maandagavond wordt
deze les gegeven door Annalies. De
les begint met ongeveer 30 minuten steppen op gezellige muziek.
Als iedereen lekker warm is geworden, volgen de grondoefeningen en
dat varieert elke week. De ene week
ligt de nadruk op de buikspieren, de

volgende week zijn de benen en billen aan de beurt en worden de buikspieren wat minder getraind. Er worden ook gewichten gebruikt om de
oefeningen iets leuker te maken.
De les is voor dames en heren van
18 jaar en ouder. Iedereen kan meedoen in eigen tempo.
Nieuwsgierig geworden? Aarzel
niet en kom gewoon eens meedoen!
U kunt twee keer gratis meedoen
om te kijken of het iets voor u is.
De les wordt gegeven in de gymzaal
aan de Pampusstraat, op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur.

De mannen van FIQAS Aalsmeer in actie in Parijs. Foto: Don Ran.

Europacup handbal

Verlies FIQAS Aalsmeer in
Parijs geen schande
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben de uitwedstrijd in de Europese Cup Winners
Cup in Parijs tegen het sterke Paris Handball met 37-24 verloren. Al
met al geen schande, want het Franse, professionele team is fysiek zeer
sterk (bijna alle spelers zijn minstens 1.90 meter en een aantal zelfs
langer dan 2 meter) en heeft drie
Olympiërs in de gelederen (die in
augustus in Peking de Olympische
titel veroverden). Heel even kwamen de Aalsmeerders, die gesteund
werden door een groep enthousiaste en luidruchtige aanhangers,
op voorsprong (1-0 en 2-1) en de
eerste zeven minuten liep het spel
redelijk; tussenstand 3-2 voor Paris. Daarna werd de ploeg, die wat
nerveus aan het duel was begonnen en te weinig kansen verzilverde, met de eigen wapens bestreden. De lange Franse verdedigers
die een zeer open dekking speelden
onderschepten veelvuldig de bal bij
foute passes aan Aalsmeer-kant en
scoorden op snelheid uit de break
out. Bovendien werd er fysiek hard
verdedigd. Zo was het tien minuten
later ineens al 10-2 voor de Fransen die later in de wedstrijd zelfs
nog verder uitliepen naar een voorsprong van tien tot de uiteindelijke
dertien punten verschil. Bij rust was
het al 18-10 en in het vervolg van de
wedstrijd liepen de Aalsmeerders –
die het zonder schutter Mark Roest
moesten doen - dus constant achter de feiten aan. In de tweede helft
werd er wél een stuk beter gespeeld
en wist FIQAS Aalsmeer de Fransen,
die – letterlijk en figuurlijk – een
maatje te groot waren beter partij
te geven. Er werden nu wel kansen
gecreëerd, maar daarvan toch ook
weer een aantal gemist. Het waren
vooral de snelle en creatieve Luuk
Obbens en cirkelspeler Serge Rink
die sterk speelden in deze fase. De
Aalsmeerders wisten er dan wel
voor te zorgen dat het uiteindelijke

verschil niet veel groter kon worden,
maar toch werd het uiteindelijk 3724 voor de professionele en sterke
Franse ploeg.
Zondag thuis tegen Franse ploeg
Assistent-trainer Kees Boomhouwer
na afloop: “Dit resultaat is beslist
geen schande, de ploeg heeft driekwart van de wedstrijd hun mannetje gestaan en partij gegeven zoals ze kunnen. Deze tegenstander
is echter gewoon een klasse beter:
het is puur genieten om naar hen te
kijken. Er werden aan onze kant ook
teveel kansen gemist, misschien wel
door de druk die er op een dergelijke wedstrijd ligt. Dat is een beetje
zonde, maar het was wel een enorme ervaring voor deze jonge ploeg
en we gaan dan ook zeker proberen om aanstaande zondag bij de
thuiswedstrijd een mooie partij neer
te zetten, want dat kán wel.” Deze
thuiswedstrijd is in De Bloemhof
aan de Hornweg en begint om 16.30
uur. Publiek is uiteraard van harte
welkom.
Op donderdag 23 oktober wacht
dan alweer de volgende wedstrijd
voor de heren van FIQAS. Ook dit is
een thuiswedstrijd, die aanvangt om
20.30 uur. Tegenstander is Hellas.
De dames van de handbal hebben
dit weekend weekend. De eerstvolgende wedstrijd is thuis in De
Bloemhof aan de Hornweg op zaterdag 25 oktober om 18.45 uur tegen Westsite.
Bekerwedstrijd Aalsmeer 3
De mannen van FIQAS Aalsmeer 3
spelen aanstaande dinsdag 21 oktober een wedstrijd in de voorronde van het NHV bekertoernooi. Ze
komen hierin uit tegen Havas en
de wedstrijd, in sporthal Indische
Buurt in Almere, begint om 20.30
uur. FIQAS Aalsmeer 2 is vrijgeloot voor deze bekerronde en FIQAS Aalsmeer 1 stroomt pas in bij
de achtste finales.

Voetbalcompetitie

VVA 1 raakt verder achterop!
Aalsmeer - In Hoorn was het afgelopen zaterdag even slikken voor
de Aalsmeerse jeugdploeg, die met
maar liefst 4-0 huiswaarts werd gestuurd door Zwaluwen ‘30/ Henver
A1. Net als vorige week tegen FC
Almere kon de A1 van VV Aalsmeer
na een slechte openingsfase de
wedstrijd niet meer doen kantelen.
Zwaluwen pakte de voorsprong na
een inschattingsfout van één van
de centrale verdedigers en lobte de
bal eenvoudig over de uitkomende Ruud Koningen. Niet veel later
kreeg VVA de volgende tegenslag te
verwerken, aanvoerder Jurgen Besuijen moest namelijk met een hamstringblessure het veld verlaten. Nadat Zwaluwen een open kans op 2-0
tegen de paal had geschoten kreeg
Lennart vd Dussen de kans om zijn
team terug in de wedstrijd te bren-

gen, maar de keeper van Zwaluwen
wist zijn schot nog te keren. Na rust
ging de Aalsmeerse ploeg vol overgave en met veel risico op zoek naar
de gelijkmaker, maar het doelpunt
viel aan de andere kant, waar Zwaluwen veel ruimte kreeg. Er waren
tevens voldoende kansen voor VV
Aalsmeer, maar Calvin Koster, Lennart Eberharter en Paul Verburg
hadden het vizier niet op scherp
staan zaterdag jl. Zwaluwen wist
wel nog twee keer doel te treffen en
boekte zo een ruime overwinning.
De Aalsmeerse formatie krijgt komende zaterdag thuis om 12.00 uur
in de derby tegen Argon de kans om
zich te plaatsen voor de volgende
ronde van de beker, maar dan zal
er ongetwijfeld beter moeten worden gespeeld dan in Hoorn het geval was.

9 Nieuwe scheidsrechters
bij de Sport- en Judoclub
Aalsmeer - Ook de judoka’s van
de Sport & Judoclub (S&J) willen
graag aan wedstrijden meedoen en
dus organiseren zij vier interne toernooien per jaar en wordt regelmatig
deelgenomen aan landelijk georganiseerde wedstrijden. De S&J heeft
binnen haar gelederen drie gediplomeerde scheidsrechters die het ook
nog eens leuk vinden om de judoka’s te begeleiden die graag willen
arbitreren tijdens de interne toernooien. Onlangs plaatste de Judo
Bond Nederland (JBN) een oproep
om deel te nemen aan de scheidsrechters cursus C. Voeg daarnaast
de landelijke actie die probeert
meer sporters te motiveren om ook
scheidsrechter te worden en binnen
de gelederen van de S&J werd het
idee geboren aan de opleiding mee

te gaan doen. Elf sporters schreven
zich in voor de cursus.
Afgelopen zaterdag slaagden negen van de elf voor het diploma,
voor zover bekend het hoogste aantal scheidsrechters lid van dezelfde
sportschool die tegelijkertijd slaagt!
Voor Sean Seijsener was het die dag
dubbel feest, hij was namelijk jarig en in ieder geval op deze dag de
jongste scheidsrechter van Nederland binnen de JBN. Je moet namelijk onder andere 16 jaar en minimaal bruine band judo zijn om aan
de cursus deel te kunnen nemen.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Wil je meer informatie over de
scheidsrechter-judo-cursussen, kijk
dan op de website www.jbn.nl. Judo
iets voor jou/u? Surf dan eens naar
www.sport-judoclub.nl.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
kwamen weer diverse teams van
waterpolo vereniging Oceanus in
actie. Daarbij werden een aantal
fraaie overwinning geboekt. Voor de
mannen van Heren 1, die vorig seizoen naar een hogere klasse zijn gepromoveerd, was er een 9 -9 gelijkspel. In de eerste twee partjes ging
het gelijk op en in het derde partje wist Oceanus zelf een minimale voorsprong te nemen. In het afsluitende partje kwam tegenstander
S.G IJmond echter weer langszij en
kwam de eindstand op het scorebord. De Oceanus doelpunten kwamen van Tim Mandjes, met zes treffers topscoorder, Erik Bras en Maickel Rietvelt. Het team van Heren 2
speelde ook tegen S.G Ijmond en
won met 8-2 afgetekend. De doelpunten kwamen hier van Brinio
Hond, Bart Schouten, Arjen van den
Burgt, Leo Reeuwijk en Don Rietvelt. De mannen van Heren 3 verloren helaas hun partij. Heren 4 daarentegen kwam wel als winnaar uit
het water. Zij wonnen met de duidelijke cijfers van 9-0 van De Meeuwen. De treffers kwamen op naam
van Menno de Boer, Jeroen Vink, Erwin Tenhagen en Rowdy Batenburg.
De vrouwen van het tweede dames
team konden dit weekend helaas
niet winnen van De Snippen.
Jeugd
Van de jeugdteams wist het team
Gemengd onder 11 jaar het mooiste
resultaat te behalen. Met 19-6 wonnen zij hun wedstrijd van De Dolfijn.
Bart Sommeling scoorde zes maal,
Yves-Maurice Vork vijf maal en Annabel Hendriks en Mike v Weerdenburg wisten beide drie maal doel te
treffen. Kevin Peters en Kay Houdijk maakten de 19 vol. Ook de altijd
sterke Jongens onder 19 wonnen

hun wedstrijd. Met 11-3 werd De
Amer opgerold. De treffers waren
van de handen van Dennis Reijnders (4x), Jos Vergeer (3x), Rowdy
Batenburg, Rick van Weerdenburg,
Quintus Spruijt en Davy Nab. De
teams Gemengd onder 13, Jongens
onder 15 en Jongens onder 17 wisten helaas niet te winnen. Waarbij
aangetekend moet worden dat deze
laatste ploeg met te weinig spelers
in het veld lag en daardoor geen enkele kans had.		
Kom eens meedoen
Voor de Jeugd zijn er bij Oceanus
teams met spelers van onder 19, 17,
15 13 en 11 jaar. Voor de aller jongste kinderen van tussen de 6 en 9
jaar is er ook nog het minipolo. Al
jaren is Oceanus één van de beste
waterpoloverenigingen bij de jeugd.
Elk jaar wordt er wel door één van
deze teams het NK behaald. In alle genoemde leeftijdscategorieën
heeft Oceanus teams spelen, maar
nieuwe leden zijn natuurlijk meer
dan welkom. Waterpolo is een sport
waar je veel dingen combineert, die
je hele lichaam sterker maken. Vind
jij zwemmen, balspelen en teamsport
leuk, kom dan zeker een keer meedoen, want waterpolo combineert al
deze sportieve en gezellige elementen. Ben je jonger dan 13 jaar kom
dan eens meedoen op donderdagavond van 18.00 tot 18.45 uur. Ben je
jonger dan 17 jaar, maar ouder dan
13 jaar, dan ben je welkom om mee
te doen op vrijdagavond van 19.30
tot 20.30 uur. En de 18 en 19-jarigen
kunnen langskomen op donderdagavond van 18.45 tot 19.30 uur. Als
je langskomt, neem dan je zwembroek of badpak mee. Dan kun je
ervaren hoe leuk waterpolo is. Kijk
voor meer informatie op www.zscoceanus.nl.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 23
oktober is de volgende competitie-avond van Sjoelclub Rijsenhout. Gespeeld wordt er in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
en de aanvang is 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Het sjoelen op 9 oktober is in de hoofdklasse gewonnen door Jan Joore met
1946 punten, op twee Jan Willem
Vermeer met 1817 punten. In de Aklasse was Nel Joore de beste sjoe-

ler met 1712 punten, op twee Alie
van Tol met 1693 punten. In de Bklasse was de hoogste eer voor Wil
Schimmel met 1634 punten, op twee
Thomas van Brakel met 1607 punten. In de C-klasse was Astrid Overbeek met 1566 punten onverslaanbaar, op twee Rina Korewinder met
1532 punten. In de D-klasse tot slot
was plaats één voor Stien Piet met
1412 punten, op twee Ria van Oudheusden met 1404 punten.

Veel persoonlijke records
bij Florimex Baanloop
Aalsmeer - Met grote voorsprong
pakte Frans Woerden op 8 oktober
de winst bij de maandelijkse Florimex Baanloop. Frans legde de 5
kilometer af in 17:10 minuten en noteerde hiermee zijn snelste tijd van
het afgelopen jaar. In zijn kielzog finishte Miriam van Reijen in 17:12
minuten. De atlete van Atletiekvereniging Phanos uit Amsterdam had
in Frans Woerden een prima haas
gevonden en verbeterde haar persoonlijke record met bijna een halve minuut. Het gat wat beiden hadden geslagen met de rest van de 56
deelnemers was groot, getuige de
tijd van de als nummer drie gefinshte Dave Hoogwout. Dave legde de
12,5 ronden af in de nog altijd mooie
tijd van 19:14 minuten.
De omstandigheden waren blijkbaar
goed, want ook Mirjam Colijn, Marcel van Iterson en Reinier van Oene wisten hun persoonlijke records
flink aan te scherpen.
De volgende baanloop wordt gehouden op woensdag 12 november,
Aanvang 20.00 uur aan de atletiekbaan in de Sportlaan.
Meer informatie is te vinden op de
website van de atletiekvereniging www.avaalsmeer.nl
De volledige uitslag:
Frans Woerden
17:10
Miriam van Reijen
17:12
Dave Hoogwout
19:14
Olchert Spoelder
19:33
Michel Haspel
19:34
Ron Wijnands
19:38
Harry Schoordijk
20:02
Theo Noij
20:05
Julitta Boschman
20:10
John ‘t Hoen
20:10
Gerard Albers
20:23
John Celie
20:33
Marcel van Iterson PR
20:40
Dhr de Moor
20:42
Kees Hoek
20:52
Arjan Koopstra
20:54
Jan Dirk Ferdinandusse
21:01
Pieter van Leeuwen
21:04
Mirjam Colijn PR
21:05
René Spitteler
21:12
Reinier van Oene PR
21:17
Albert van Lange
21:22
Arnold van Velthoven
21:38
Göstav Roorda
22:04
Jos Snel
22:07
Suzanne Wiertsema
22:08
Alwin Kooistra
22:29
Niels Reurings
22:30
Fred den Hartog
22:39
Jos van ‘t Schip
22:40
Marcel Zonneveld
22:45
Jos Cornelisse
22:51

Cedar Spaargaren
Roland Schippers
Herman van ‘t Schip
Anton Schuurman
Remco van Eftrik
Nancy Eelzak
Sonja van Zeelt
Arnold Moes
Rick Solman
Sepp Nick
Wim Roozendaal
Rob Steyger
Piet de Boer
Jurrien Krol
Wim Zandvliet
Thijs Honing
Nico Mallee
Teun de Vries
Chris Woerden
Piet van Leeuwen
Laura van Wingerden
Gerrit van der Steeg

23:07
23:09
23:18
23:31
23:49
24:06
24:12
24:12
24:49
24:50
24:50
24:52
25:13
25:14
25:19
25:57
28:08
28:48
29:07
31:07
31:46
31:56

Bridgen in het
Dorpshuis
Kudelstaart - De belangstelling
voor de bridgedrive op woensdagmiddag in het Dorpshuis is groeiende! Afgelopen week is het paar Coby van Dongen /Ingrid Smit op één
geëindigd en was er een gedeelde
tweede en derde plaats voor Wim
Noom met Han Honselaar en Marianne van Mouwerik met Bert de
Bresser.
Het paar Noom en Honselaar ging
met de wijn naar huis. Ook u/jij bent
welkom.
Het bridgen start op woensdag om
13.00 uur. Inschrijven kan vanaf
12.30 uur.

Rinus wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdagmiddag in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is 8 oktober gewonnen door Rinus Buskermolen met 5526 punten.
Op twee is Dirk Tromp geëindigd
met 5293 punten
Op drie Cor Verhaar met 5195 punten en op vier Griet Maarsen met
5126 punten.
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Zaalvoetbalcompetitie

Tafeltenniscompetitie

Renault nu al op kampioenskoers?
Kudelstaart - De zaalvoetballers
van Renault Nieuwendijk hebben
de smaak te pakken. Het kampioenschap van vorig jaar lijkt geen incident. Ondanks het feit dat de KNVB
de 35+ competitie flink door elkaar
heeft gehusseld en de op papier
sterkste teams bij elkaar heeft ingedeeld is de geel/zwarte Renault
machine op volle toeren begonnen.
De eerste drie wedstrijden werden
overtuigend gewonnen, de poulefase van de beker is ook met een
overwinning gestart en afgelopen
dinsdagavond werd de taaie tegenstander Hillegom met groot gemak
aan de kant geschoven. De in het
verleden moeilijke opponent werd
overrompeld door een gedreven
Renault Nieuwendijk dat, ondanks
afwezigheid van Mark van Leeuwen en de nog revaliderende Kees
Eveleens een snelle 0–1 voorsprong
nam na een mooie combinatie tussen Co van de Jagt en Richard Jaspers, waarbij de laatste het de verre
hoek wist te vinden.
Hillegom, niet gewend aan een
achterstand, probeerde aan te vallen maar de Kudelstaartse bezoekers hielden de tegenstanders ver
van het doel en keeper Fred Maarse had dan ook niet veel moeite de

nul te houden. Het geduldig aanvallende Renault Nieuwendijk kreeg
steeds meer overwicht en een oplopende score was dan ook het logisch gevolg van het wedstrijdbeeld.
Rohald van Dijk maakte na al eerder de lat geraakt te hebben de 0–2,
Rob Maarse dook weer eens op als
een duiveltje uit het bekende doosje en toen Mark Maarsen driemaal
met scherp geschoten had was de
stand al 0–6.
Topscorer Co van de Jagt hield zijn
kruit droog deze keer. Veelal aan de
basis staand van mooie aanvallen
en de goede momenten kiezend om
een ploeggenoot vrij voor het Hillegomse doel te zetten, bewees hij
zijn waarde toch wel. Ook het laatste Kudelstaartse doelpunt kwam
mede op het conto van Co. Achterin goed ingrijpend ging hij de een
één-twee aan met Jeroen Maarse
en vond de weer ouderwets balvaste Richard Jaspers die overtuigend
de 0–7 op het bord zette, wat tevens
de eindstand betekende. Een vierde
overwinning dus in deze nog jonge competitie, die voor dit heerlijk
voetballende team nog veel leuks
kan gaan bieden met aan het einde
van de rit misschien wel weer een
hoofdprijs.

Schaakcompetitie

AAS 2 wint eerste wedstrijd

Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS is er (net als het
eerste team twee weken geleden)
erin geslaagd de eerste wedstrijd
van het seizoen in de promotieklasse van de Leidse schaakbond te winnen. De tegenstander was het eerste team van SV Leithen, op papier
al gelijk een kraker in deze klasse.
De uiteindelijke 5-3 was de terechte
uitslag, echter tijdens de wedstrijd
was er volop spanning. De score
werd geopend door een solide remise van nieuwste aanwinst Tobi Kooiman. Na een solide opening werden alle stukken afgeruild en met
een symmetrische pionnenstructuur bleef er niets anders over dan
tot remise te besluiten. Jan Bosman
zette de Azen op voorsprong. Middels een stukoffer werd de zwarte
koning het hele bord overgestuurd.
Om niet mat te gaan moest zwart
het stuk teruggeven en aangezien
Jan daardoor vier pionnen meer had
was het een kwestie van de 35e zet
halen. Toen hij daarnaartoe op weg
ook nog een stuk meepakte streek
zijn tegenstander de wapens. De
stand werd weer gelijk doordat Rene Jungen over de open lijnen op
de damevleugel onder de voet werd
gelopen. De gasten kwamen vervolgens weer op voorsprong. Ben de
Leur had in het vroege eindspel zijn
tegenstander overspeeld en leek op
weg naar de overwinning. Hij won
een stuk maar had even gemist dat
het daardoor onmogelijk werd om
een vrije a-pion alsnog in te halen,
zodat zwart alsnog won. Peter Poncin bracht de stand weer in evenwicht op 2,5-2,5. Een wit paard had
zich in zijn stelling genesteld, echter alle vluchtvelden werden syste-

matisch ontnomen waarna dit enthousiaste ros kon worden ingerekend. De partij van Olaf Cliteur was
belangrijk voor het verloop van de
wedstrijd. Vrij snel kwam hij na een
venijnige opstoot in de problemen
waarna het geven van een kwaliteit al snel niet meer te vermijden
viel. Even later wisselde zwart zijn
kwaliteit meer om in een stuk voorsprong, zodat het resultaat niet in
twijfel leek. Olaf dacht daar echter
anders over en middels een handige manoeuvre drong hij met dame en toren de vijandelijke stelling
binnen. Hierdoor raakte de Leithen
speler zo van slag dat hij zijn halve
stelling weggaf, een belangrijk punt
voor AAS. Willem Hensbergen had
scherp gezien dat zijn dame sterker
was dan de vijandige torens en via
het creëren van een vrijpion bracht
hij onverdedigbare dreigingen op
het bord. Hiermee was de wedstrijd definitief beslist, de 5-3 eindstand werd bereikt doordat Boudewijn Eijsvogel in een gunstig eindspel voor een afwikkeling koos die
zijn opponent in staat stelde nipt remise te maken. Een goed begin voor
AAS 2 in deze sterkste klasse, waarin dit team hopelijk voor de eerste
plaat kan meedoen.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in het Clubhuis van AAS
in De Binding in de Zijdstraat 53.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, de competitie
start om 20.00 uur en duurt tot 01.00
uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297324459 of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Record bij sjoelclub Aalsmeer
Kudelstaart - En weer is er een persoonlijk record gegooid tijdens de
speelavond van sjoelclub Aalsmeer
in het Dorpshuis. Sjaak Siebeling
heeft liefst 1434 punten gegooid.
Kunt u/jij dit record verbreken? Kom
het uitproberen, u/jij bent welkom.
De volgende sjoelavond is op donderdag 16 oktober en begint om
20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Het sjoelen op 2 oktober is in de
hoofdklasse gewonnen door Cock
Tukker met 2867 punten. Op twee
is Tiny Amsing geëindigd met 2829
punten.
In klasse A behaalde Sjaak Siebeling de hoogste eer met 2813 punten, Cor Franck eindigde als tweede

met 2770 punten.
In de B-klasse was de eerste plaats
voor Jacob van het Hof met 2644
punten, op twee Henk Brozius met
2568 punten.
In de C-klasse ging Jannie Vos aan
de haal met de hoogste eer met
2545 punten, op twee Mijnie van
Leeuwen met 2495 punten. In de Dklasse was plaats één voor Pim van
der Meer met 2486 punten, op twee
Jan Alderden met 2395 punten. In
de E-klasse ging de beker naar Co
Eveleens met 2263 punten, op twee
Nico Verhaar met 2259 punten. In
de F-klasse tot slot bleek Herman
Berkhout onverslaanbaar met 2022
punten, op twee Marry Bax-Joren
met 1998 punten.

Drie keer winst voor teams
van Bloemenlust

AVA-atleten lopen voor
the Hunger project
Aalsmeer - Op 5 oktober hebben de vijf lopers van het loopteam
Friends For The Hunger tijdens het
minifestival ‘Zet een streep onder
de honger’ in het Candle Theater in
Haarlem het door hen bij elkaar gelopen bedrag symbolisch overhandigd aan The Hunger Project. Gedurende één jaar hebben de vrienden
José Cubo, Marcel Kragtwijk, Erwin
de Horde, Frank de Horde en Rolf de
Horde 8.949,19 euro voor dit goede
doel bij elkaar gelopen. Drie van de
vijf lopers zijn lid van atletiekvereniging AV Aalsmeer.
In augustus 2007 besloot de vriendengroep gezamenlijk de loopschoenen aan te trekken. Om de
motivatie te verhogen, werd besloten te lopen voor een goed doel. De
doelstelling was op een sportieve
en leuke manier de conditie en de
vriendschap op peil te houden en
daarbij ook de nodige steun aan The
Hunger Project te verstrekken. Die
steun kwam van sponsors die de lopers per gelopen wedstrijdkilometer
sponsorden.
De officieuze aftrap was op zondag
23 september 2007 tijdens de Dam
tot Dam loop. Een week later liepen
de lopers de eerste officiële wedstrijdkilometers tijdens de Brandweerloop van Amstelveen. The Hunger Project is 30 jaar geleden ontstaan in New York. Hier is nog altijd
het internationaal hoofdkantoor gevestigd. De organisatie ondersteunt
mensen om op eigen kracht een toe-

komst op te bouwen zonder honger.
Dit doen ze door wereldwijd te investeren in mensen, ze weerbaar te
maken en ze te stimuleren zelf hun
eigen toekomst op te bouwen. De
medewerkers van The Hunger Project zien mensen met honger niet
als slachtoffers, maar als volwaardige individuen die in principe uitstekend in staat zijn hun eigen honger
te beëindigen.
Voorwaarde is dat ze de nodigde
capaciteiten ontwikkelen en kansen
herkennen en grijpen. Nederland is
één van de tien landen waar fondsenwerving voor The Hunger Project
plaatsvindt (THP internationaal).
Het geld uit die fondsen wordt gebruikt voor de financiering van activiteiten in de programmalanden.
The Hunger Project heeft in Nederland enkele honderden ‘investeerders’, mensen of bedrijven die geld
schenken. Circa 80 investeerders
zijn actief binnen de organisatie. Zij
verrichten vrijwilligerswerk. Dankzij
hen kan vrijwel al het geld daadwerkelijk worden besteed.
De Friends For The Hunger hebben
met plezier hun kilometers gelopen
en zijn de sponsors dankbaar voor
hun sponsoring. Ook in het nieuwe
jaar lopen de heren verder en hopen
ze weer op hun sponsors (en mogelijk ook nieuwe sponsors) te mogen rekenen.
Vorderingen van het team kunnen
gevolgd worden op: www.friendsrunforthp.web-log.nl.

ARC verspeelt punt
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van
de handbal zaalcompetitie is door
de mannen van ARC met een gelijkspel afgesloten. De tegenstanders
WeHaVe uit Weesp is geen onbekende en dit team staat meestal garant voor een venijnige wedstrijd.
Vanaf het begin zat de vaart er flink
in en speelde ARC goed. Hoekspeler Pieter zorgde voor de eerste drie
punten voor ARC en na 14 minuten spelen stonden ze op een mooie
7-3 voorsprong. In dit eerste kwartier kon WeHaVe al drie gele kaarten in de zak steken en dit zette ook
de toon voor de hele wedstrijd. De
scheidsrechters waren vrij nadrukkelijk aanwezig en beide teams kregen de nodige penalty’s en tijdstraffen voor de kiezen. In de eerste helft
bleef ARC voor en ging het team
met 13-9 de rust in.

Deze voorsprong betekende echter
niet dat de Aalsmeer RKDES Combinatie op haar lauweren kon rusten. Na vijf minuten in de tweede
helft kwam WeHaVe namelijk al terug tot 14-13.
Door geforceerd schieten van ARCspelers bleven de gasten uit Weesp
bij en kwamen tien minuten later
op gelijke hoogte met een stand
van 18-18. De rest van de wedstrijd
bleef tot op de laatste minuut spannend waarin gelijkspel en een enkele punt voorsprong elkaar afwisselden. In het slotakkoord wist WeHaVe er 24-24 van te maken en bepaalde hiermee de einduitslag.
Coach Paul vatte de wedstrijd samen: “De mannen hebben wisselend gespeeld, waarbij de slechte
momenten helaas de overhand hadden op de goede.”

Zjimmy Kusztykiewicz ongeslagen
Met een keurige 3-7 uit-zege op
AMVJ 4 handhaaft Bloemenlust 3
zich in de subtop. Zjimmy Kusztykiewicz behield zijn ongeslagen status door wederom alle drie zijn partijen winnend af te sluiten. Mees
van de Broeck voegde daar uitstekend twee winstpunten aan toe. Na

een nog verloren eerste wedstrijd,
versloeg hij zijn tweede opponent
ruimschoots. Zijn laatste partij was
er een van mythische proporties. Na
een 2-1 achterstand wist hij de vierde game met 9-11 te winnen om vervolgens in de vijfde en beslissende
game met 13-15 te zegevieren. Willem Visser begon zeer goed met een
verpletterende zege (2-11, 6-11, 611), maar moest vervolgens helaas
twee keer met klein verschil buigen.
Het dubbelspel was een prooi voor
Willem en Zjimmy.
Philippe Monnier zonder puntverlies
De nummers 2 (MEO 4) en 3 (Bloemenlust 4) van de zevende klasse
poule troffen elkaar in Aalsmeer.
Philippe Monnier startte uitstekend
met een vlotte zege en dat deed
Dirk Piet hem na in zijn eerste partij.
Maar moeilijk was het wel getuige
de gamestanden 10-12, 11-6, 13-11
en 12-10. Ook Rob Faber had voor
zijn eerste partij vier games nodig,
maar hij verloor doordat hij de laatste twee games met ruim verschil
verspeelde.
Ook het dubbel Philipppe/Dirk had
vier games nodig, met name door
onverwachts de derde game te verliezen. Toch winst doordat de vierde game weer duidelijk voor Bloemenlust was. De vierde partij op rij
in vier games ging voor Dirk verloren, waarna Philippe het vrij moeilijk kreeg in zijn tweede partij. Maar
na vijf games trok hij toch aan het
langste eind. Rob verloor daarna zijn
tweede partij van de avonden in drie
games, telkens met klein verschil.
De klapper van de avond kwam van
Dirk, die in een superspannende
wedstrijd in vijf games wist te winnen. Na twee gewonnen games leek
er geen vuiltje aan de lucht, maar
zijn tegenstander vocht zich terug.
De beslissende game was uiteindelijk met 12-10 voor Dirk. Rob voltooide zijn off-day met een derde nederlaag. Philippe stelde tot slot de 64 overwinning veilig door zijn derde
partij eenvoudig te winnen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

‘One Hundred and Eighty’
morgen voor 200ste keer?
Kudelstaart - One Hundred and
Eighty luidt de titel van dit verslag.
Bij deze score (de maximale score)
treed je toe tot de club van 180 en
krijgt je naam een prominente plaats
op het fameuze 180 bord. Ooit was
het gooien van een 180 score een
unieke prestatie.
Tegenwoordig is dat een stuk minder. Het is niet langer een uitzondering, ook niet bij de gemiddelde recreatieve darter. Er zijn bij Poel’s Eye
op dit moment 199 mensen die een
180er hebben gegooid. Op de komende speelavond gaat vrijwel zeker de 200e 180 score worden gegooid!
Dames
Bij de dames is het Ans Engel die
dit seizoen tot op heden imponeert.
Daar waar iedereen Marieke van
Zanten als topfavoriet voor de titel
in de ranking tipte, ontpopt Ans zich
tot ware titelfavoriet. Op de afgelopen speelavond deden beide dames
het uitstekend. Marieke wist achtereenvolgens Henny Taal en Paola te
verslaan en mocht in de finale aantreden tegen Ans. Zij had afgerekend met Heleen Kater en Ireen van
Graas. De finale was dit keer voor
Marieke die zo de achtervolging op
Ans heeft ingezet.

Oefening baart kunst
De afgelopen speelavond won René
Kruit nipt de finale van de winnaars
ronde van Johan Meijer. En Dennis
Meijer won de finale van de Scone
ronde van André v/d Niet. Allen zijn
zij geoefende darters die met vallen
en opstaan het spelletje onder de
knie hebben gekregen. Ooit bestond
de discussie of darten een sport was
van oefening of een kansspel. In
1908 werd een Engelse kroegbaas
voor de rechter gedaagd omdat in
zijn pub een kansspel werd bedreven, kansspelen waren destijds verboden in pubs. Om het tegendeel
te bewijzen hing de kroegbaas een
dartbord op in de rechtzaal en gooide hij drie pijlen in de 20. Aan de
rechters vroeg hij vervolgens hetzelfde te doen wat geen van hen
lukte. Hiermee had hij aangetoond
dat darts een sport is van oefening
en geen kansspel. Poel’s Eye is geen
besloten club en daarom kan iedereen vanaf 15 jaar meedoen. Ook ongeoefende spelers zijn van harte
welkom, want u ziet, oefening baart
kunst. De volgende speelavond is
morgen, vrijdag 17 oktober, in het
Dorpshuis. De inschrijving sluit om
19.45 uur en deelname kost 3 euro.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website: www.poelseye.nl

Prijzen voor Dennis Meijer en André van de Niet.

Zaalhandbalcompetitie

Aalsmeer - Na drie nederlagen en
een gelijkspel in de zware derde
klasse heeft Bloemenlust 1 de punten hard nodig. In de uitwedstrijd tegen het 6 punten hoger geklasseerde DOKO 2 hadden de Aalsmeerders een bliksemstart en liepen naar
een 0-4 voorsprong. Werd in de vorige wedstrijden nogal eens een 5setter net aan met het kleinst mogelijke verschil verloren. Deze keer
echter sleepte Johan Berk na een
2-1 achterstand alsnog in de vijfde
game de overwinning uit het vuur
(9-11, 11-7, 12-10, 8-11, 5-11). Ook
Bart Spaargaren besliste zijn eerste partij, die zo mogelijk nog spannender was, in de vijfde game in zijn
voordeel (11-13). Hervé Pantegnies
had weinig problemen met zijn eerste tegenstander en samen met Bart
werd ook het dubbelspel binnengehaald (9-11, 15-17, 13-11 en 13-15).
In zijn tweede partij had Johan weinig in te brengen, maar Bart bracht
vervolgens de stand weer op 1-5.
DOKO vond het tijd om wat terug te
doen en Hervé was kansloos in zijn
tweede wedstrijd.
Bij Bart was na twee overwinningen
in zijn derde partij de pijp leeg en
hij moest zich met 13-11 gewonnen
geven. In zijn laatste partij kwam Johan eerst 0-2 voor om vervolgens
de steeds sterker spelende tegenstander langszij te zien komen, 22 en dus weer een beslissende vijfde game. Deze ontwikkelde zich tot
een ware thriller en met 10-12 wist
Johan het winnende zesde punt
voor Bloemenlust 1 binnen te halen.
De einduitslag werd op 4-6 bepaald
met een nipte nederlaag van Hervé
in vier games.

Rick de Rijk uit Aalsmeer in actie.

Judoka’s Pijloo verdedigen
koppositie met succes
Aalsmeer - Een tikkeltje gespannen stonden de judoka’s van Pijloo
Sports en Karel Gietelink Sport vanochtend op de tatami (judomat) bij
sportacademie Nauwelaerts de Agé
in Overveen.
In de dojo heerste een nostalgisch
gezellige sfeer, aangezien deze locatie al ruim 60 jaar bestaat en idyllisch gelegen is in de bossen van
Bloemendaal. De tweede ronde van
de 4e klasse Westfriese jeugdcompetitie stond op het punt om te beginnen en de judoka’s variërend van
6 tot 14 jaar oud en van 24 kilo tot
55 kilo konden niet wachten om hun
koppositie te verdedigen. Het judoteam moest het opnemen tegen drie
teams.
Twee ervan hadden ze nog niet eerder getroffen in de eerste competitieronde. De ochtend begon met de
weging om zeker te zijn dat de wedstrijden eerlijk verlopen.
De ouders, die in groten getale waren toegestroomd, stonden klaar
met hun fotocamera en videoca-

mera en dat bleek niet voor niets.
Na de overwinning op het eerste
team, werd het tweede team verslagen met twaalf ippons op rij. En ook
het derde team kon het dit keer niet
winnen van het topteam.
De kinderen en hun ouders waren
helemaal uitgelaten en bleven maar
klappen en juichen. Freddy Pijloo,
trainer van het team, kijkt met trots
terug op deze dag. Freddy vertelt:
“Een van de jongste talentjes vroeg
of als hij won het team ook een
beetje zou winnen en dat is precies
de sfeer die er vandaag heerste binnen het team. De competitie is heel
goed voor het teamgevoel, iets dat
moeilijk te ontwikkelen is bij kinderen die aan een individuele sport te
doen. Ze merken dat ze met elkaar
zichzelf kunnen overstijgen.”
Op 14 december staat het dreamteam opnieuw op de mat voor de
volgende competitieronde in Den
Helder.
Meer informatie is te vinden op de
website www.pijloosports.nl.

Cursus Aerobic in Mikado
Aalsmeer - Op woensdag 29 oktober start Eric Spooren met een cursus aerobic voor mensen die één
keer per week lekker aan hun conditie willen werken. De lessen zullen gevarieerd zijn. Voor het conditionele gedeelte worden dansante,
hi-low impact, taebo en ski aerobic vormen gebruikt. Tijdens iedere
les wordt aandacht besteed aan de
vier b’s: buik, billen, benen en borst
spieren. De groep zal maximaal uit

16 mensen bestaan, om persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen. De lessen worden gegeven op
woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in
het speellokaal van de Brede School
De Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66 in Nieuw-Oosteinde. Ter
kennismaking kunnen geïnteresseerden geheel vrijblijvend twee
keer meetrainen. Voor inlichtingen
en aanmeldingen: Eric Spooren, tel.
06-51478920.

