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Geen luisterend oor meer in het gemeentehuis

‘Gevecht’ voor behoud van
keramiekschuur Stokkeland
Aalsmeer - Ze is met haar rug tegen de muur gezet, heeft in het gemeentehuis geen contactpersoon
meer, maar is absoluut voornemens
door te vechten voor haar plekkie:
De keramiekschuur op het Stokkeland. Keramiste Carla Huson weet
zich in deze gesteund door veel
Aalsmeerders. Haar handtekeningenactie tijdens de kunstroute leverde gelijk al 300 handtekeningen op
en nog regelmatig komen inwoners
even ‘buurten’ om ook een krabbel
te zetten. Het verhaal: Sinds 2002
huurt Carla de schuur op het Stokkeland van de gemeente. De voormalige bloemenschuur stond op dat
moment al vijftien jaar leeg, alle ruiten waren ingegooid en faciliteiten
als water en elektriciteit ontbraken.
Het huren van de schuur bleek mogelijk, maar de enige keus die de
gemeente gaf was een contract tekenen waarin werd overeen gekomen dat Carla zelf voor het achterstallig onderhoud zou gaan zorgen.

En dat heeft zij gedaan. Samen met
vriend Peter heeft zij alle 32 ramen
ingezet, dakpannen vervangen, dakgoten aangepakt, een vloer gelegd,
geschilderd en de schuur van degelijk hang- en sluitwerk voorzien. Op
eigen kosten heeft zij ook stroom laten aanleggen. De schuur werd een
prachtig atelier en heel vaak krijgt
Carla complimenten over haar karakteristieke onderkomen.
Renoveren
Echter, de schuur is oud en gaat
mankementen vertonen, constructief onderhoud is vereist. Carla heeft
aan de bel getrokken bij haar huurbaas, de gemeente. De ambtenaren
en de wethouders lijken echter absoluut geen trek te hebben in het
opknappen van dit historisch waardevolle pand. De huur is opgezegd
per 2012 en het college heeft besloten nieuw te gaan bouwen. Carla
heeft als huurster het recht om terug te keren in het pand, maar ui-

teraard hangt daar dan wel een ander huurprijsje aan. Geen huur van
130 euro per maand, maar tussen
de 800 en 900 euro per maand. “Dat
kan ik niet betalen”, zegt Carla eerlijk. En ze vervolgt: “Maar waarom slopen en nieuw bouwen wat
123.000 euro gaat kosten. Ik heb
vijf aannemers benaderd en offerte aangevraagd. Rigoureus opknappen, praktisch nieuw bouwen, kan al
voor 25.000 euro en met de garantie
dat de schuur dan weer gemakkelijk
honderd jaar mee kan. Om nieuw te
gaan bouwen moet het college nog
wel goedkeuring van de raad krijgen. Ik ben er van overtuigd dat de
gemeenteraad in deze tijd van bezuinigen geen 100.000 euro teveel
wil betalen voor het in stand houden van deze schuur.” Carla zegt de
gemeente een slechte huurbaas te
vinden. “Ik betaal huur, maar waarvoor? De schuur komt op geen enkele lijst van de gemeente voor. Ik kan
niet verantwoordelijk zijn voor het in
stand houden van een historisch en
beeldbepalend pand. De gemeente
moet gewoon doen wat iedere huisbaas moet doen, constructief onderhoud plegen.” En strijdvaardig:
“Handen af van de schuur. Het zou
de status monument moeten krijgen. Ik heb ook heel provocerend de
Aalsmeerse vlag in de vorm van een
monumentenschildje op de schuur
gemaakt. Het liefst wil ik leuk werken, zonder zorgen, maar hier geeft
de gemeente mij geen kans voor.”
Jac Takschool
Het behouden van de 85 jaar oude
schuur ter herinnering aan vroeger
kwekerij Maarse op het Stokkeland

is overigens niet het enige waar
Carla Huson strijd voor voert. “Sinds
1985 ben ik keramiste in Aalsmeer
en heb op verschillende locaties
mijn atelier gehad. Toen ik in 1988
moest vertrekken uit mijn tijdelijke
atelier in de voormalige busgarage
van Maarse & Kroon, mocht ik van
de gemeente tijdelijk de Jac. Takschool in de Weteringstraat gebruiken. Het pand stond op de lijst om
gesloopt te worden en was in slechte staat. Ik heb de school twee jaar
gehuurd. Toch heeft de gemeente
mij achteraf vijf maanden extra huur
van 550 gulden in rekening gebracht. Belachelijk toch en dat terwijl ik de ruimte mocht gebruiken
om m’n oven en draaischijf te laten
staan tijdens het opknappen van de
schuur op het Stokkeland. Ik vind
het schandalig. De gemeente moet
zich echt schamen.”
Brug naar Van Cleeffkade
En afgelopen maand is nog een derde actiepunt het leven van de keramiste binnen geslopen. De gemeente heeft vergunning van Rijnland om
een voetgangersbrug te maken van
het Stokkeland naar de Van Cleeffkade. De brug is gepland tussen het
keramiekatelier en de woning op
het Stokkeland. Carla: “Leuk voor
m’n deur, maar waarom is dit niet
bekend bij omwonenden? Volgens
de wethouder wordt het een brug
met treden om brommers te weren.
Voor moeders met kinderwagens
en invaliden wordt de brug dan ook
onbegaanbaar. En wat zegt de wethouder: Die lopen maar om. Schei
uit, zeg. Je kan duidelijk merken dat
het merendeel van de ambtenaren
niet woonachtig in Aalsmeer is. Ze
luisteren niet en willen hun plannetjes doordrukken, maar dan kennen ze mij nog niet. Handtekeningen zetten tegen de brug kan ook
bij mij.” Tot slot: “Ik voel me af en
toe meer een activist dan een keramist, maar ik ga door. De gemeente
is nog niet van mij af.”
Tekst: Jacqueline Kristelijn

Project ‘Groep 6 On the Move’

Beachvolleyballen met
wethouder Overbeek!

De keramiekschuur op het Stokkeland, voor en na de opknapbeurt
door Carla Huson.
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Aalsmeer - Gisteren, woensdag 14
oktober, is in The Beach het startsein gegeven voor het GGD project
‘Groep 6 On the Move’. Ruim 120 kinderen van de basisscholen De Zuidooster, De Oosteinder, De Hoeksteen, De Brug en Samen Een werden aan het sporten gezet. Beachvolleybal stond op het programma,
evenals streetdance en een activiteit met betrekking tot gezonde voeding. Het startschot werd gegeven
door wethouder Jaap Overbeek, die

voor de gelegenheid zijn pak verruild had voor een sportieve outfit.
Groep 6 On the Move is een project
ter preventie van overgewicht bij
kinderen uit groep 6 van het basisonderwijs. De nadruk bij dit project
ligt op bewustwording van de leuke
kanten van bewegen en het lekkere van gezond eten. Gezien het enthousiasme van de jongens en meiden is het een sportieve ochtend
geworden. Heel wat anders in ieder
geval dan in de klas stil zitten!
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Echtpaar Van Veen 60 jaar getrouwd:

“Een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd!”
Aalsmeer - Er viel lang niet altijd
wat te lachen in het leven van de
heer en mevrouw Van Veen-Verweij.
Maar ze deden het wel en zie: gisteren, woensdag 14 oktober vierden
ze de dag dat ze 60 jaar geleden in
het huwelijksbootje zijn gestapt. Ze
kunnen het nog meemaken en zijn
daar zeer dankbaar voor. Na diverse tegenslagen wat gezondheid betreft, kan de jubilaris nog steeds lachen. Het paar leerde elkaar kennen
‘in de polder’ bij Waverveen. Daar
zat mevrouw Van Veen op school en
vlakbij die school zat huidige echtenoot ondergedoken. “Het was mijn
eerste liefde”, vertelt de van huis
uit Mijdrechtenaar. En er werd getrouwd, zowel in Vinkeveen als in
Waverveen. In Aalsmeer kwam het
stel te wonen. Toen de heer Van
Veen nog maar net aan zijn carrière bij Maarse & Kroon als buschauffeur was begonnen, werd hij
aan één oog blind. Tijdens werkzaamheden met ijzer in zijn vrije tijd,
kreeg hij een stukje van het metaal in zijn oog. Een jammerlijk ongeluk met grote gevolgen voor zijn
beroep. Zijn echtgenote, nu 83 jaar
herinnert het zich nog goed: “Het
was in ‘59, net voordat ik zou bevallen van mijn oudste zoon. Ik liep in
de laatste maand.” Het zag er niet

goed uit, het rijden op de bus vereist immers twee goede ogen. Gelukkig had de nu 86-jarige Van Veen
aan de heer Maarse een heel goede
baas. “Hij zei: we zoeken wat anders
voor je. Ik ben toen gaan omscholen om daarna stoelen en banken
te gaan bekleden.” En vervolgens
werkte Van Veen nog tientallen jaren met veel plezier bij de Aalsmeerse firma. Hij en zijn vrouw wonen 50
jaar in Aalsmeer, waarvan 46 jaar
in de Anjerlaan in ‘Zuid’. Nu is het
echtpaar alweer enige jaren gelukkig in een aanleunwoning bij Zorgcentrum Aelsmeer. Gelijkvloers, dat
is ook beter voor de bruidegom, die
slechte longen heeft. Toen de diagnose darmkanker bij hem werd vastgesteld moest hij onder het mes. Tijdens de operatie ging er wat goed
mis: de darmwand werd beschadigd. “Het was een zware operatie
en mijn man zei of ik kom thuis, of
ik ga naar boven.” Flink wat moeilijke tijden dus, heeft het paar doorgemaakt. “Maar we slaan ons er doorheen”, zegt de bruid. En ze voegt er
aan toe: ”Want, een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.”
Burgemeester Litjens kwam het
paar gisteren feliciteren met een
grote bos bloemen. Ook was er een
gelukstelegram van de koningin.

Krant nog steeds anders!
Aalsmeer - Nog steeds zijn er ernstige softwareproblemen aan de
drukpers bij onze huidige krantendrukker. Opnieuw zijn gelukkig RODI Druk uit Broek op Langendijk en
Dijkman te Diemen bereid gevon-

den onze elf krantentitels nogmaals
te drukken. Voor het ongemak biedt
de directie haar excuses aan. Hopelijk kan volgende week de Nieuwe
Meerbode weer op haar vertrouwde
maat verspreid worden!

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

ACTIEBANDEN

Onze website
is vernieuwd!

www.bosse-elektro.nl
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
www.profiletyrecenter.nl

Is het warmer in huis
dan buitenshuis?
Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

01-AA-BB
Mail uw kenteken naar

actiebanden@profile.nl

en ontvang vrijblijvend een scherpe offerte voor nieuwe banden.

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

A.s. zaterdag 17 oktober
van 09.00 tot 18.00 uur:

sUper sATUrdAy
20% korTing op heT
gehele AssorTimenT!
Wiegerbruinlaan 77 • 1422 CB Uithoorn
Tel.: 0297 - 564100
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de 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.

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

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
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.

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

Ikg
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.

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn
kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is
1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij
heet “Sammy”.
- Vlinderweg in Aalsmeer, zwarte poes met wit tussen achterpoten.
Ze heet “Noxie”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet
“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint.
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwarte kater van 1 jaar. Zijn naam is
“Catsie”.
Gevonden:
- Calveslo in Kudelstaart, cyperse kat lichtrood met witte bef en witte pootjes. Schuw maar wel lief.
- .C. van Hattumweg in Aalsmeer, zwarte flinke kater met een paar
witte haartjes onder de kin.
- Parkeerterrein Beethovenlaan in Aalsmeer. Zwart-wit vrouwtjes
konijn. Heeft één oog. Een oog is eerder operatief verwijderd.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, twee witte konijnen. Groot van postuur.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige kater van 6
jaar.
- Twee zwarte katten (broer en zus) tussen 7/9 jaar oud. Beide zijn
gesteriliseerd.
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud. Liefst alleen geplaatst.

Oliebollen op de bazaar
Aalsmeer - De geur van oliebollen kwam de bezoekers aan de bazaar in ‘t Kloosterhof tegemoet. Buiten voor de deur van het ouderentehuis kon genoten worden van deze overheerlijke ‘december’-lekkernij en menigeen ging na afloop met
een zak oliebollen naar huis. Binnen in het tehuis was het gelukkig
druk met kraampjes met handwerk
creaties van de bewoners, natuur-

lijk koffie of thee met wat lekkers en
met het rad van fortuin waren mooie
prijzen te winnen.
Voor de jeugdige bezoekers was
een springkussen gehuurd en ondanks het regenachtige weer werd
hier dankbaar gebruik van gemaakt.
Met de opbrengsten van de bazaar
gaan spulletjes gekocht worden om
de bewoners ‘aan het werk’ te houden!

VERlOskuNDIgEN

Weer Oost-Inn
op woensdag

Aalsmeer - Zaterdag 17 oktober
staat in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3 een kinderkleding vanaf maat 176, dames- en herenkledingbeurs op het programma.
Kleding inbrengen, maximaal vijftien
stuks, kan tussen 9.30 en 10.00 uur.
Uiteraard dient de kleding schoon,
heel en modieus te zijn. De verkoop
vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur.
Voor een inschrijfnummer kan tussen 13.00 en 21.00 uur gebeld worden naar Rina Tas, tel. 322994 of
Thea van Aalst, tel. 327541. Niet
verkochte kleding wordt geschonken aan een goed doel.

Aalsmeer - Vanaf deze week is elke woensdagochtend een ontmoetingsochtend in Oost-Inn. Woensdag 21 oktober is er ’s morgens
tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee en om 12.00
uur wordt een heerlijke lunch geserveerd. ’s Avonds gaan de aanwezigen vanaf 19.30 uur iets creatiefs
uit gips hakken. Iedereen die in de
gelegenheid is om ’s morgens of ’s
avonds langs te komen, is hartelijk
welkom! Een bord aan de Catharina
Amalialaan wijst naar de ingang van
Oost-Inn. Inlichtingen: 0297-325636
of 0297-345413.

KWF-collecte: 17.479,92!
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk
toenemen. De strijd tegen kanker
is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten is nog
een lange weg te gaan, want helaas
overlijden er nog jaarlijks 38.000
mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog
steeds heel hard nodig. De KWFafdeling Aalsmeer en Kudelstaart
dankt daarom iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan deze collecte.

Calvijn-lezing in ‘t Baken
Aalsmeer - Het kan niemand ontgaan zijn: dit jaar is het 500 jaar geleden dat Johannes Calvijn geboren werd. Er bestaan allerlei ideeën
over wat Calvinisme is, maar in de
regel is weinig over Kalvijn bekend.
Daarom organiseert de commissie
Vorming en Toerusting een avond
om meer over Calvijn te ontdekken. Wilken Veen (1953) uit Amersfoort zal de avond verzorgen. Hij is
sinds 1982 predikant van de Protestantse Gemeente van Amsterdam.
Hij studeerde theologie in Utrecht

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

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

Kledingbeurs in
de Hornmeer

Aalsmeer - De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Aalsmeer en
Kudelstaart heeft 17.479,92 euro opgebracht. Wie de collectant heeft
gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van
KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF
Kankerbestrijding zich inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven. Dat
doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.

Is uw huisdier
zoek?

en Amsterdam en promoveerde in
1991 op een proefschrift over de
Duitse Kerkstrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef een
aantal boeken over kerkgeschiedenis en bijbelse theologie en is docent kerkgeschiedenis aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden, waarvan sommige in Aalsmeer
hem kennen. De avond is op donderdag 22 oktober vanaf 20.00 uur
in ’t Baken aan de Sportlaan, achterkant Open Hof Kerk. U bent van
harte uitgenodigd.

KERKDIENSTEN
Zondag
18 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno
Post, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dienst met Sven Leeuwenstein.
Speciaal programma voor kinderen
en tieners.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.
(Geen opgave ontvangen)
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met br.
Jan Broere sr. Extra collecte: Jeugdfonds. Zondagsschool en oppas
voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. A.B Stier, Harmelen.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
mevrouw A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harderwijk.
Oost: 10u. C. Vermeulen, Valkenburg (N.H.)
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. H.
Visser, Barneveld. 18.30u. kand. L.M.
Aangeenbrug, Woerden.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Samenkomsten om 10u.

Speelavond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Heeft u zin in een gezellige kaart- of sjoelavond op
maandag 19 oktober, dan bent u
van harte welkom bij BV De Pomp
in de Sportlaan in ’t Baken. Er wordt
gestart met drie rondes om 20.00
uur en tussendoor wordt nog een
geweldige verloting gehouden met
prima prijzen. Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel. 344107. Leden en nietleden zijn bij deze uitgenodigd.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Creatieve ochtenden bij
Rode Kruis weer begonnen!
Aalsmeer - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseert het
Rode Kruis afdeling Aalsmeer een
‘creatieve ochtend’ waaraan zowel
vrouwen als mannen van alle nationaliteiten en culturen kunnen deelnemen.
Tijdens de eerste bijeenkomst vorige
week hebben de gasten zijden sjaal
kunnen beschilderen en dat resulteerde in de prachtigste patronen en
kleurcombinaties. Voor de volgende creatieve ochtend, op 5 november aanstaande. Dan staat het maken van kralenkettingen van speciaal geprepareerde stukjes zeep op
het programma. Stukjes zeep worden op een bepaalde manier behandeld en daarvan worden heel mooie
kralenkettingen gemaakt.
Men hoeft echt niet creatief te zijn
om aan deze bijeenkomsten deel te
nemen want alles wordt prima uitgelegd en voorgedaan door de begeleidster van deze activiteit Coby
Nagtegaal.
De bijeenkomsten die, van oktober
tot en met april, op iedere eerste
donderdagochtend van de maand
worden georganiseerd, zijn vooral bedoeld voor alleenstaanden, alleenstaande moeders, nieuwe Nederlanders en ieder ander die behoefte heeft aan sociale contacten,
die hij of zij nu missen. Het is een
belangrijke doelstelling van het Rode Kruis om mensen, die behoefte
hebben aan sociale contacten, samen te brengen en juist bij dit soort

ongedwongen bijeenkomsten komt
dat tot zijn recht.
Workshop textiel beschilderen
Het beschilderen van zijden sjaals
vorige week was zo’n enorm succes dat Coby daarvoor een speciale workshop gaat organiseren en
wel op 5 november van 19.30 tot
21.30 uur in het Rode Kruis gebouw
aan de Spoorlaan 5a. Er zijn zijden
sjaals aangeschaft van 45x45cm en
45x190 cm om die met een speciale textielverf zodanig te behandelen dat er hele mooie kleurcombinaties en patronen ontstaan. Alle deelnemers hebben dan een eigengemaakt, uniek en exclusief exemplaar
dat een prima cadeau zou kunnen
zijn voor sinterklaas of kerst. Omdat er voor elke bijeenkomst speciale materialen moeten worden aangeschaft, zijn er voor deelname wel
minimale kosten aan verbonden. De
kosten per ochtend zijn 5 euro per
persoon, maar tijdens de workshop
kosten de zijden sjaals 5 of 10 euro, afhankelijk van de grootte van de
sjaal. De kosten kunnen zo laag blijven, omdat de organisatie in handen is van vrijwilligers van het Rode Kruis. De ‘creatieve ochtenden’ in
2009-2010 worden op iedere eerste
donderdagmorgen van de maand,
van 9.30 tot 11.30 uur gehouden
in het Rode Kruis gebouw aan de
Spoorlaan 5a. Wilt u meer weten of
wilt u zich opgeven belt u dan naar
Coby Nagtegaal, tel.340689.

Aalsmeer - Op dinsdag 20 oktober
houdt buurtvereniging Ons Genoegen de volgende speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op
het programma. Er wordt gekaart in
de vestiging van OTT in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond
is gewonnen door de heer N. Bekkers met 5274 punten. Op twee en
drie zijn de dames D. Luyten en J. de
Jonge met 5225 en 5164 punten. De
hoogste eer bij het rummicuppen is
behaald door mevrouw Brandt met
81 punten, gevolged door mevrouw
Wiebes met 88 punten.

Sjoelen in het
Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 22 oktober staat de volgende competitieavond van Sjoelclub Aalsmeer op
de agenda van het Dorpshuis in Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur.
Het sjoelen op 8 oktober is in de
hoofdklasse gewonnen door DirkJan Baardse, in de klasse A door
Thomas van Braker, in de klasse
B door Gert Lanser, in de klasse C
door Annie ‘t Zelfde en in de klasse
D door Anja Koster.

PCOB en AlleDag-Kerk
Aalsmeer - Op de bijeenkomst
op donderdag 22 oktober is dominee Wielsma gast bij de PCOB afdeling Aalsmeer. De kans is groot,
dat u wel eens heeft geluisterd naar
de radio uitzendingen van de AlleDag-Kerk uit de Engels Hervormde
kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. Dit bijzondere plekje van rust
midden in de hectiek van de wereldstad vormt het onderwerp van
zijn inleiding. De middag begint om
14.30 uur en is in de grote zaal van
zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Hartelijk welkom!

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst. 16.30u. ds. E.J.
van den Bos, Zaandam.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
dienst.

Geen

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met M. van Zoelen. Rijsenhout:
19u. euch. viering met L. Seeboldt.
Mmv dames- en herenkoor Soli Deo
Gloria. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt.
Om 14.30u. Poolse dienst in Karmelkerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. van Veen. Mmv.
Kerkkoor.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. D.J. de Lange, Nijkerk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. euch. viering. Mmv
dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
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.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 19 oktober om 20u. in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: br. Peter Steffens.
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AGENDA

Soul show met dj Jacko
Hansen in Centennial
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 15 oktober, staan een gezellige soul shows op het programma
van grandcafé Centennial. Bekende
soulnummers gaan gedraaid worden door dj Jacko Hansen. Swingen
op de muziek of gewoon een biertje of wat anders drinken. Natuurlijk
bijpraten over van alles en nog wat.
Het kan allemaal in Centennial. De
aanvang van deze super gezellige
avond is 21.30 uur en natuurlijk is
de toegang voor geheel gratis. Het
soulfeest wordt donderdag 29 oktober herhaald. Komende periode vinden veel activiteiten en optredens

Rustige vrijdag
BV Hornmeer
Aalsmeer - Het zat er afgelopen
vrijdag tijdens de speelavond van
buurtvereniging Hornmeer echt niet
in. Men was te lief voor elkaar. De
kaarters gunden elkaar de punten. De verschillen waren dit keer
erg klein, zelfs de koppels vijf en zes
hadden een gelijk aantal punten. De
winst ging naar Wil Piet en Is Huykman met 5193 punten. Op twee zijn
Rijk van Egdom en Nico Besselsen
geëindigd met 5189 punten, op drie

in het grandcafé aan de Oosteinderweg 243 plaats. Zanger en gitarist
Hein Meijer en de bands De Klught
en King Pelican zullen hun opwachting de komende maanden maken.
Centennial is gevestigd naast Hotel
Chariot op de Oosteinderweg 243,
tel. 0297-388144. Bezoek voor meer
informatie de website: www.centennial.nu. Kom op de fiets of zet de
auto op het oude terrein van garage Colijn Machineweg. Ook kunt u
zich melden bij de ingang van Centennial en dan wordt u auto geparkeerd en bij weggaan weer opgehaald.
Kees Kuggelijn en Floor van Engelen met 5183 punten, op vier Mia
Hiykman en Jaap Combee met 4833
punten, op vijf Joost Tameres en
Plony Hogenboom met 4739 punten
en op zes Plony de Langen en Wil
ter Horst met 4739 punten. De poedelprijs was voor het gouden koppel Marja Joore en Grada Groenedijk met 3874 punten.
Vrijdag 16 oktober is er weer klaverjassen tijdens de wekelijkse speelavond van de buurtvereniging in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.

Amina Figarova Sextet
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Het eerste KCA-jazzconcert van dit seizoen aanstaande
zaterdag 17 oktober belooft meteen
een absoluut hoogtepunt te worden.
Het is de internationaal befaamde
pianiste Amina Figarova die weer
bereid is gevonden om het intieme
jazzpodium van Bacchus te betreden. Als het lukt, komt ze ditmaal
met de volledige bezetting van haar
all-star sextet bestaande uit Amina
Figarova op piano, Bart Platteau op
fluiten, Ernie Hammes op trompet,
Kurt van Herck op tenorsax, Jeroen
Vierdag op bas en Chris Strik achter de drums. Er zijn maar weinig pianisten in Nederland als Amina Figarova. De in Azerbeidzjan geboren,
maar tegenwoordig in Rotterdam
woonachtige muzikante, weet bijna

elk jaar te verrassen met een spannende, nieuwe cd. Ze treedt veelvuldig op en dat gebeurt vaker op
buitenlandse, prestigieuze festivals
dan in Nederland. Haar spel, dat beinvloed is door mensen zoals Herbie Hancock, McCoy Tyner en Wayne Shorter, is van een ongekende lyrische schoonheid. Figarova maakte
haar cd-debuut als solist in 1994 en
bouwde daarna razendsnel een carrière op. Haar laatste album Above The Clouds is van uitzonderlijke klasse. Hierop is ook haar sextet te horen waarmee ze dit jaar op
het North Sea Jazz Festival optrad
en waarmee ze naar Aalsmeer komt!
Het concert zaterdag in Bacchus in
de Gerberastraat begint om 21.30
uur en de toegang is: uw gift.

Ook optreden Better left buried

Metalcore van So Called
Celeste vrijdag in N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 16
oktober staan weer twee uitstekende bands op het N201 podium: So
called celeste en Better left buried.
Beide bands spelen superstrakke
metalcore met zijsprongetjes naar
metal, hardcore, emo, mathmetal,
soms ingetogen, soms hard. Bij beide bands spat de energie en het enthousiasme luidkeels van het podium af! So called celeste speelt over
twee weken in de halve finales van
de Amsterdamse popprijs en terecht,
want het is beslist een van de betere metalcore bands van dit moment.
Check de bands alvast op myspace,
maar wees er ook vooral bij komen-

de vrijdag, want beide bands zullen
het ver schoppen en moet je gezien
hebben! De zaal van de N201 aan
de Zwarteweg gaat open om 21.00
uur en de entree is gratis.
Zaterdag Basic Night
Aanstaande zaterdag 17 oktober is
er weer Basic Night! Vanaf 21.00 uur
is iedereen vanaf 14 jaar welkom in
de N201 aan de Zwarteweg 90 en
je hebt dit seizoen geen pasje meer
nodig! Neem wel je identiteitskaart
mee. Voor drie euro heb je gegarandeerd een supergezellige avond!
De Basic Night wordt voortaan elke
twee weken georganiseerd.

Gezellig optreden Peter Beense
Aalsmeer - Veel publiek mocht de café Praam afgelopen zaterdag 10 oktober begroeten en deze mensen kwamen natuurlijk voor het altijd leuke en
gezellige optreden van Peter Beense. De Amsterdamse zanger wist het publiek te boeien, hen mee te laten zingen en aan het dansen te krijgen! Volop
is genoten van de Nederlandstalige nummers en Peter Beense? Die had het
ook reuze naar zijn zin. Hij verzorgde een optreden van zeker een uur!

Bijzonder reünieconcert

Fruitcake and friends
zondag in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zondag 18
oktober vindt het eenmalige reünieconcert van de eighties Band Fruitcake plaats in The Beach. Afgelopen weken heeft initiatiefnemer Rob
Taekema de oud bandleden van de
populaire eighties band bij elkaar
gekregen. Naast het ophalen van
oude anekdotes is er hard gerepeteerd om hits weer onder de knie te
krijgen en is de band er klaar voor.
Tijdens de zoektocht om de oude
bandleden weer bij elkaar te krijgen hebben vele bevriende artiesten te kennen gegeven dat ook zij
een bijdrage willen leveren aan het
reünieconcert. Dit resulteerde dat
niet alleen Fruitcake het podium in
The Beach zal betreden, maar dat
ruim twintig muzikanten op 18 oktober acte het présence geven en een
muzikaal feest zullen neerzetten.
Het laatste project van Rob Taekema
heet ‘Taek!’. Dit project is ontstaan
na een aantal inspirerend concerten
met drie getalenteerde, net afgestudeerde strijkers van het conservatorium. Het resultaat: popnummers
met een jazzy feel met akoestische
gitaar, cello, viool en altviool. Met
een nummer van het nieuwe album
dat in de maak is zal Teak 2010 om
16.00 uur het spits afbijten tijdens
het reünieconcert van Fruitcake.

Om 17.00 uur is het tijd voor Fruitcake! De funk band Fruitcake had in
de jaren tachtig top 10-hits met “My
feet won’t move” en “I like the way”.
De band was behalve in Nederland
ook razend populair in Japan. Met
de originele bezetting met onder
andere Rob Taekema (zang, gitaar,
tenorsax), Benny Baan (keys), Bart
Adrichem (drums), Jan Paul Driessen (bas), Caroline Windt, Beverly
Panka, Mildred Douglas (zang) en
Shana Noya (percussie) zullen oude
tijden herleven!
Om 18.00 uur is het podium vervolgens voor Rob Taekema & Friends.
Meer dan twintig muzikanten waaronder Lillian Day Jackson (Spargo),
Humphrey Campbell, Denise Jannah, Lucretia van der Vloot, Shirma
Rouse en Janice Williams, zullen
voor een spetterend slot zorgen van
dit bijzondere concert. Gezamenlijk met de bandleden van Fruitcake
zullen zij de pannen van het dak van
The Beach aan de Oosteinderweg
247a spelen. Kaarten zijn nog te
koop en kunnen in de voorverkoop
gekocht worden bij The Beach en
ticketservice.nl. Op de dag zelf kunnen ook kaarten aan de deur gekocht worden. Surf voor meer informatie naar www.beach.nl of www.
taek.nl.

Fruittentoonstelling op
de Historische Tuin

Aalsmeer - Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober vindt op de Historische Tuin een provinciale fruittentoonstelling plaats. In samenwerking met de Pomologische vereniging Noord-Holland zullen ruim 200
oude appel- en perenrassen geshowd worden. Aangezien de teelt
van fruitbomen de bakermat van de
Aalsmeerse tuinbouw is, past deze tentoonstelling goed in het tuinbouwmuseum. Bovendien stonden
er in de omgeving van Aalsmeer en
in de Haarlemmermeer vroeger ook
veel boomgaarden. In Hoofddorp
was zelfs een onderzoeksbedrijf
gevestigd. In ieder geval zullen het
Zoete Veentje en het Succes peertje geshowd worden. Beide zijn typische Aalsmeerse fruitrassen.
Mensen die een onbekend fruitras
in de tuin hebben staan, kunnen
deze door deskundigen laten determineren, om zo achter de juiste
naam te komen. Wel circa 5 vruchten meebrengen.
Verder wordt er voorlichting gege-

ven over fruitbomen en er is voorlichting over subsidiemogelijkheden
voor de aanplant van fruitbomen in
landelijke gebieden. De Historische
Tuin heeft een kleine tentoonstelling
met oude boeken en catalogi over
de fruitteelt en het sortiment appels
en peren van de Aalsmeerse kwekers in het bijzonder.
Een verzamelaar laat zijn collectie
van etiketten van strooppotten zien.
Verder zullen er fruitbomen te koop
of te bestellen zijn.
Dit is tevens het sluitingsweekend
van de Historische Tuin. Op zaterdag
zullen er bij goed weer nog demonstraties plaatsvinden van buxusknippen. Tevens start de verkoop
van heesters en bomen en oude rozenrassen. De entree is dit weekend gratis en de tentoonstelling is
open van 10.00 tot 16.00 uur. De ingang van de Historische tuin is via
het Praamplein in het centrum.
Voor informatie zie: www.htaalsmeer.
org, mail naar htaalsmeer@planet.nl
of bel 0297-322562.

Muziek/Toneel/Film
Donderdag 15 oktober:
* Soul show met dj Jacko Hansen
in Centennial, Oosteinderweg 243
vanaf 21.30u. Ook op 29 oktober.
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 20u.
Vrijdag 16 oktober:
* Metalbands So Called Celeste en
Better left Buried live in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 17 oktober:
* Laatste voorstelling klucht ‘Alstublieft geen sex’ door toneelver. Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
* Zanger en gitarist Danny Schmidt
uit Texas in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
* Quintet Amina Figarova in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Basic Night voor iedereen vanaf
14jr. in N201, Zwarteweg v/a 21u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 18 oktober:
* Reünieconcert Fruitcake in Beach,
Oosteinderweg 247a. 16-20u.
* Live muziek in Blizz, Marktstraat
vanaf 16u.
* Disco-avond in café de Praam,
Zijdstraat van 18 tot 22u. met dj.
Vrijdag 23 oktober:
* Kindermatinee met film Kikkerdril voor jeugd in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* De Klught live in Centennial, Oosteinderweg 243 vanaf 21u.
Zaterdag 24 oktober:
* Oktoberfest in Dorpshuis Kudelstaart met dj Alex en band Die
Tolle Leute vanaf 20u.
* Film Angels & Demons met Tom
Hanks in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zondag 25 oktober:
* Keltische middag in Parochiehuis,
Gerberastraat met live-muziek en
danspresentaties vanaf 14u.
Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 15 november:
* Schilderijen van Graham Dean en
objecten van Albert Geertjes in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
* Expositie met schilderijen, beelden
en glaskunst in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open iedere zaterdag en
zondag 13-17u.
Zaterdag 17 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
17 en 18 oktober:
* Fruitweekend in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Zaterdag en
zondag van 10 tot 16u.

Diversen
Donderdag 15 oktober:
* Thema-middag OVAK met wethouder over seniorenwoningen in
Parochiehuis, Gerberastraat, 14u.
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273 vanaf 19.30u.
* Dia-lezing Groei & Bloei over natuur in MBO Wellant, Linnaeuslaan
vanaf 20u.
Vrijdag 16 oktober:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. Les 19u. Competitie 20u.
* Kaartavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 17 oktober:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Kinderkienmiddag Supportersver.
in Dorpshuis Kudelstaart, 14-17u.
* Verkoop dames- en herenkleding
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan van 10.30 tot 12u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 10u.
Maandag 19 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in
Proosdijhal, 9.30-12u. Ook op donderdag 22 oktober. In zwembad De
Waterlelie extra vrijzwemmen.
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Dia-lezing bij Viva Aquaria in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Videowerkavond Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 20 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Kindermiddag Westhill bij Binding
Boven, Zijdstraat, 13-16u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 21 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Cath.
Amalialaan vanaf 9u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingomiddag De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 22 oktober:
* Ds. Wielsma te gast bij PCOB in
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u..
Vergaderingen
Donderdag 15 oktober:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Donderdag 29 oktober:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
HErInG “VInTAGE”
%26,90
HArP

GrOTE COllECTIE
MOndHArMOnICA’S

Van links naar rechts: Judith Bouwknecht, Marian Kaaijk, Graham Dean, burgemeester Pieter Litjens, voor het schilderij ‘Birdboat’ van Graham Dean.

HErInG “frEE blUES”

drUMSTOkkEn

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

%13,90

VAnAf

%6,80

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Nieuw: Open Mic voor zangtalent

Van alles te doen in Blitzz
Aalsmeer - Een nieuwe activiteit
presenteert Blitzz deze week. Elke woensdag staat ‘Open Mic’ op
het programma en is bedoeld voor
de mensen die kunnen zingen. Het
enige wat ze mee moeten nemen is
een md of cd met hun muziek. Om
het voor iedereen leuk te houden
mogen de zangers en zangeressen
maximaal vier nummers per persoon
ten gehore brengen, tenzij ‘we want
more’ klinkt in de zaal.
Elke donderdag wordt de, overigens
goed bezochte, Blitzz piano’s gehouden. Het publiek mag een num-

mer aanvragen en de jongens spelen dit. Ze spelen bijna alles. Vrijdag
16 oktober aanstaande gaat Blitzz
terug in de tijd van Club It met Sydney dress code club.
Ook is er elke zondag live muziek
vanaf 1600 uur. Aankomende zondag presenteert Blitzz Koen Raadt
goes Vegas met nummers van onder andere Elvis Presley. Check de
website voor optredens en specials.
Iedereen vanaf 21 jaar is welkom in
Blitzz in de Marktstraat. Dresscode is casual

Verrassende blik op werk
Britse kunstenaar Dean
Aalsmeer - Stichting KCA heeft
een dynamisch expositieprogramma dit jaar. Naast overzichtstentoonstellingen van kunstenaars uit
de eigen plaats, stonden de spotlights afgelopen zaterdagmiddag
op de Britse Graham Dean die daarvoor speciaal uit Brighton was overgekomen. Wijzend op de veelzijdigheid in onderwerpen van Dean, wierp Burgemeester Pieter Litjens in zijn openingstoespraak een
verrassende blik op de techniek van
de kunstenaar. Via de waterverf van
zijn zoon en de aquarellen van zijn
schoonmoeder sloeg hij een mooie
brug naar de inktzwarte pigmenten
en meer experimentele kant van de
Engelse meester van de waterverf.
Dean is een bekende naam in hedendaagse kunstscène in Engeland.
Jaarlijks exposeert hij in topgaleries

in Londen, de grote musea verzamelen zijn werk en een film over
zijn werk is in de maak. De manier
waarop Graham Dean verf en water gebruikt, gelaagd en provocerend, spreekt enorm tot de verbeelding en wordt als zeer eigentijds bestempeld. Ruim zestig van zijn werken zijn tot en met 15 november in
het Oude Raadhuis van Aalsmeer
in de Dorpsstraat te zien. Het Oude
Raadhuis is iedere donderdag tot en
met zondag gratis te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.
Workshop voor kinderen
Op woensdagmiddag 28 oktober is
er een workshop waterverf voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 14.00 tot
15.30 uur. Kosten: 7.50 euro per persoon inclusief materiaal. Opgeven
bij: kcainfo@kpnplanet.nl

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 15 oktober 2009

15 oktober 2009

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 27 oktober en 10 november
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de 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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de 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: 0297-381738.

meDisCHe keUrinG riJBewiJs C/D VerPliCHt
Veel automobilisten met een rijbewijs voor vrachtwagen (C) of bus
(D) komen er pas op het gemeentehuis achter: om hun rijbewijs
te verlengen moeten ze tegenwoordig ook medisch gekeurd worden.
Vroeger gold de eis van een medische keuring alleen voor automobilisten van zeventig jaar en ouder, maar tegenwoordig moeten ook automobilisten met een C of D rijbewijs eraan geloven. Voor wie pas op
het gemeentehuis merkt dat hij gekeurd moet worden, kan het soms
te laat zijn. De totale procedure kan namelijk weken en soms zelfs
maanden in beslag nemen. Bijtijds informeren en actie ondernemen
is dus belangrijk. Ook loont het de moeite de prijzen van instanties
die medische keuringen uitvoeren, te vergelijken. Op de site van Regelzorg (www.regelzorg.nl) is te zien waar de goedkoopste keuringen
plaatsvinden (voor bedragen tussen de 35 en 50 euro).
DefinitieVe BesCHikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Hornweg 241, 1 den en 1 blauwspar.
Datum verzending vergunning: 15 oktober 2009.
• A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus Hippocastanum.
Datum verzending vergunning: 20 oktober 2009.
Uitwegvergunningen
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Willem-Alexanderstraat 35, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 14 oktober 2009.
Verkeersbesluit
Vanwege de verkeersveiligheid en het behoud van de Herenweg
heeft het college besloten om de Herenweg gesloten te verklaren
voor vrachtwagens, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voor
uitvoering van dit besluit worden verkeersborden C7 en OB108 geplaatst uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Catharina-Amalialaan 66, het plaatsen van objecten
aan de gevel;
• Citroenvlinderstraat 123, het plaatsen van een dakkapel;
• Willem-Alexanderstraat 52, het wijzigen van een gevel;
• Zwarteweg 7, het vergroten van een woning.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Machineweg, het bouwen van 5 woningen.

Verleende bouwvergunningen

t/m 26 okt

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. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Distelvlinderstraat 17, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Dr. J. Wasscherstraat 4, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Kudelstaartseweg 129, het vergroten van een woning;
• Lisdoddestraat 112, het plaatsen van een veranda;
• Poldermeesterplein 1, het plaatsen van gevelreclame;
• Poldermeesterplein 1, het plaatsen van condensors;
• Praamplein 4, het plaatsen van gevelreclame en raambeplakking;
• Rhijnlandsoord 5, het vergroten van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 oktober 2009.
wet oP De rUimteliJke orDeninG (wro)

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969”, voor het
plaatsen van een reclamezuil, Aalsmeerderweg 283.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Middenweg 54, het slopen van een woning en een kas;
• Mijnsherenweg 197, het slopen van een school;
• Mijnsherenweg 199, het slopen van een school;
• Mr. Jac. Takkade 8, het slopen van een gedeelte van een kas.
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 oktober 2009.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 42

t/m 16 okt

t/m 18 okt

t/m 3 nov
t/m 6 nov

t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 13 nov

t/m 16 nov
t/m 18 nov
t/m 24 nov

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

t/m 15 okt
t/m 16 okt

t/m 2 nov

Exploitatievergunning: De Blitzz, Marktstraat 22;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
Verkeersbesluit: de Zijdstraat, de Schoolstraat,
de Marktstraat en de Dorpstraat en gedeeltelijk
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van
07.00-21.00 uur;
Uitwegvergunning: Kastanjelaan 3, Aalsmeer;

t/m 25 nov
t/m 26 nov
t/m 27 nov
t/m 2 dec

Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg
tussen de Ophelialaan en de 1e J.;C. Mensinglaan
voor 14 september 2009 van 10.00 – 15:00 uur;
Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer;
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen;
Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia;
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend,
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
Uitwegvergunning: Hornweg 316;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;
Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een
parkeerverbodzone;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49, 1 artlant
ceder;
Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje;
Begoniastraat 35, 1 berk;
Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar;
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395,
1 kastanje;
Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35,
Aalsmeer;
Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1 blauwspar;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus
Hippocastanum.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen
van een voet-/fietsbrug
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, het plaatsen van een
schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik van het
terrein voor fustageopslag;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil.

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.
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Nota Sportief Aalsmeer - Sportnota 2010-2014

Navigatiesysteem
uit auto weg

Extra onderzoek ligt zwaar
bij merendeel van fracties
Aalsmeer - De behandeling gericht op het vaststellen van de nota
“Sportief Aalsmeer - Sportnota 2010
- 2014” en het incidenteel ophogen
van het programma Vrije Tijd en het
programma Opgroeien in Aalsmeer
uit de algemene vrije reserve beleefde tijdens het Beraad op donderdag 8 oktober de tweede termijn.
Voorafgaande aan de behandeling
maakte Maarten Weijers, voorzitter
van SV Omnia 2000, gebruik van de
mogelijkheid om in te spreken, mede namens de verenigingen FIQAS
Aalsmeer, RKDES en VZOD (korfbal). Hij noemde het niet motiverend
om in de eerste termijn uit de mond
van de AB-fractie te vernemen dat
er sprake was van “broddelwerk”.
Namens de klankbordgroep geeft
hij aan achter de nota te staan en
wat hem betreft kan het nu verder.
Stilstand is achteruitgang en verder
wijst hij er op dat het aanstellen van
een combinatiefunctionaris niet aan
de orde als de nota niet wordt vastgesteld voor 1 november van dit jaar
en er een intentieverklaring wordt
afgegeven voor dezelfde datum. De
behandeling van de eerste termijn
is uitgebreid aan bod gekomen in
de editie van 1 oktober en vandaar
dat de redactie zich nu beperkt tot
de meest in oog lopende knelpunten die bij de fracties nog leven. Rode draad hierbij is een gevraagd extra onderzoek, kosten dertigduizend
euro. Naar de mening van de VVDfractie is dit onderzoek niet nodig

omdat er voldoende expertise is te
halen bij de verenigingen en verder
vraagt de fractie naar de gevolgen
van de combinatiefunctie na 2012.
De AB-fractie geeft aan dat de opmerking over “broddelwerk” niet gericht is aan het adres van de verenigingen maar naar het College. De
vertaalslag is wat de fractie betreft
een visieloos stuk geworden. Ook
deze fractie vraagt zich af of een extra onderzoek echt nodig is. De verenigingen weten goed wat ze willen
en zij beschikken inderdaad over
heel veel expertise. De CDA-fractie
is voorstander van het extra onderzoek en wijst op de inbreng van The
Beach. Praten kan geen kwaad. Bij
de Pactfractie ligt het extra onderzoek ook zwaar op de maag en laat
de sportverenigingen komen met
hun behoefte in een gezamenlijk
gedragen plan. Een duidelijk beeld
ontbreekt nog bij deze fractie.

“broddelwerk” niet en bij de sportverenigingen wordt dit ook niet als
zodanig ervaren. Bij de verenigingen is veel kennis aanwezig maar
niet op het gebied van projectontwikkelingen en daarom is het extra
onderzoek dringend gewenst. Verder merkt de wethouder op dat het
voorzieningenniveau op sportgebied
in Aalsmeer stevig is in vergelijking
met de omringende gemeenten. Een
goede sportinfrastructuur met heel
veel vrijwilligers en met The Beach
is inmiddels een afspraak gemaakt
om te komen praten. Een combifunctie biedt tal van mogelijkheden
en bij de sportverenigingen liggen
nog heel veel goed ideeën en de
klankbordfunctie werkt al goed. Tot
zover de hoofdpunten uit de tweede
termijn. De derde termijn komt op
donderdag 29 oktober aan bod in
het Beraad en later op de avond kan
dan besluitvorming plaatsvinden.

Wethouder Jaap Overbeek
In een warm pleidooi dringt wethouder Jaap Overbeek er op aan
het budget van dertigduizend euro voor een extra onderzoek toch
vrij te maken, zodat haalbaarheid
en locatie van een eventuele vierde sporthal in kaart kan worden gebracht. Verder wijst hij er op dat de
intentieverklaring voor een combifunctie school en sport voor 1 november moet worden ingediend. Hij
deelt de mening van de AB-fractie
met betrekking tot de opmerking

Tas met inhoud
gevonden
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober is
in de omgeving van de Dorpsstraat
een gestolen brommer aangetroffen. Daarop werd tevens een blauwe boodschappentas gevonden
met de opdruk ‘Eemhaven Amersfoort’. Inlichtingen bij de politie, telefoon 0900-8844.

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 oktober is ingebroken bij een in de Karperstraat
geparkeerde auto. Hieruit is het navigatiesysteem gestolen. De diefstal
vond tussen zes uur ‘s avonds en
acht uur ‘s ochtends plaats.

Fiets uit schuur

Praamplein krijgt al ‘smoel’
Aalsmeer - Het opnieuw inrichten
van het Praamplein in het centrum
vordert. Het gedeelte bij het Molenpad is reeds voorzien van een betegelde laag en momenteel werkt de
aannemer aan de nieuwe verharding in de Punterstraat.

Het Praamplein is bereikbaar via de
Uiterweg en de Grundelweg en via
de Dorpsstraat en het Molenpad.
De werkzaamheden gaan nog zeker een week duren. Maar het kan
wel al gezegd: Het Praamplein krijgt
al ‘smoel’.

Fietsdief in kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 7 oktober rond negen uur in de avond zag
een getuige twee jongens uit de bus
aan de Aalsmeerderweg, hoek Julianalaan, stappen en vervolgens
een fiets stelen. Het tweetal forceerde het slot en ging richting Christinastraat. Op het speelplein is de
fiets vervolgens weer achter gelaten. Een van de jongens werd vervolgens opgehaald met een auto.
Via het kenteken van de wagen is
een van de fietsdieven getraceerd

en later op de avond aangehouden.
Het gaat om een 15 jarige jongen uit
Ouderkerk. De fiets staat overigens
op het politiebureau. Er is nog geen
aangifte gedaan. De fiets is van het
merk Gazelle, is bruin van kleur, type
Grand Tourist. De eigenaar kan zich
melden bij het bureau aan de Dreef.
Op de binnenplaats staan nog veel
meer fietsen op hun rechtmatige eigenaar te wachten. Wie weet kan
het vertrouwde ‘stalen ros’ weer in
de eigen schuur gestald worden!

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 oktober is uit
een schuur in het Maarse & Kroonhof een fiets gestolen. Het rijwiel
is van het merk Union, zwart van
kleur en is voorzien van een zwarte mand en een kinderzitje van het
merk GMC. De politie raadt aan om
niet alleen de schuur goed te sluiten, maar de hier staande fietsen
ook op slot te zetten.

Zakkenroller
slaat slag

Aalsmeer - Op donderdag 8 oktober heeft rond kwart voor zes in de
middag een zakkenroller zijn slag
geslagen in een zaak in de Ophelialaan. Een portemonnee met bankbescheiden is uit de broekzak van
een winkelstraatbezoeker gestolen.

12 Bekeuringen

Aalsmeer - Op dinsdag 13 oktober is door de politie een controle gehouden in de Geraniumstraat.
Twaalf personen hebben een bekeuring gekregen voor het negeren van de gesloten verklaring van
de weg.
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recensie

Cursus zelfverdediging voor
meiden van start in N201
Aalsmeer - Ben je op school, op
straat of in de disco wel eens bang?
Wil je leren wat je kunt doen als je
lastig gevallen wordt? Houd je niet
echt van vechten, maar wil je wel
slim en weerbaar zijn? Kom dan
naar de cursus zelfverdediging voor
meiden! In deze cursus leer je verdedigingstechnieken uit verschillende vechtsporten in stressvolle situaties.
Van eenvoudige bevrijdingen uit
grepen en pakkingen tot een stevige klap uitdelen.
Tijdens de training wordt ook ruim
aandacht besteed aan mentale training en het omgaan met gevaarlijke
situaties op straat.
Er wordt ook tijdens één les van een
acteur gebruik gemaakt om de training levensecht te maken. Tot slot
krijg je antwoord op de vraag: “wan-

Zinderend begin klassieke
KCA concerten

neer mag ik mezelf eigenlijk verdedigen?” De lessen worden door gespecialiseerde docenten op een leuke en spannende manier gegeven.
De cursus is bedoeld voor meiden
uit groep 8 en de eerste klassen van
de middelbare school, dus 11 tot en
met 13 jaar.
Bij voldoende belangstelling wordt
ook een cursus gestart voor meiden
vanaf 14 jaar. Vanaf woensdag 5 november start de eerste cursus zelfverdediging voor meiden van dit seizoen.
De cursus word gegeven in de grote zaal van de N201 aan de Zwarteweg op woensdagavond van 19.00
tot 20.30 uur en bestaat totaal uit
6 lessen van 1,5 uur. Deelname
kost 40 euro per persoon. Als je wilt
meedoen; geef je dan snel op via info@n201.nl

Zaterdag laatste voorstellling!

TV Kudelstaart speelt klucht Presentatie door Aalsmeerse schrijvers
‘Alstublieft, geen sex’
Talk of Town met Henny
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag en
zaterdag is opnieuw door een volle
zaal genoten van de voorstellingen
van toneelvereniging Kudelstaart
met de titel ‘Alstublieft, geen sex’.
De klucht ‘Alstublieft, geen sex’ is
van Anthony Marriot en Alistair
Foot en gaat over het pas getrouwde stel, Peter en Frances, die boven
een gerenommeerde bank wonen,
waar Peter en vriend Brian werken.
Plotseling ontvangt het stel vreemde pakketjes, deze zendingen lijken
niet te stoppen en het stel zit met de
handen in het haar. Als ook de moe-

der van Peter, zijn baas en nog een
paar vreemde figuren verschijnen
is de verwarring compleet. Natuurlijk levert dit vele hilarische momenten op. Aanstaande zaterdag 17 oktober is alweer de laatste voorstelling. De toegang bedraagt 10 euro
per stuk en kaarten zijn telefonisch
te bestellen bij Lia Bon, tel. 0297360042 of 06-22410451 en te koop
bij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart. De voorstelling wordt gespeeld in het Dorpshuis Kudelstaart,
zaal open 19.00 uur, aanvang voorstelling 20.00 uur.

F&VA houdt videowerkavond
Aalsmeer - Maandagavond 19 oktober wordt door de F&VA een videowerkavond georganiseerd. Het
is de bedoeling dat naar aanleiding
van de vorige clubavond video opnamen gemaakt gaan worden. Herman Ottink heeft toen uitgebreid
verteld over een belangrijk onderdeel van een goede filmopname
maken, namelijk het belichten en
uitlichten van het te filmen onderwerp. Het bestuur verwacht dat een
aantal leden hun camera en belichtingapparatuur mee zal nemen zodat hetgeen verteld is in praktijk gebracht kan worden.

Tevens zal deze avond een opzet
besproken worden voor de komende clubopdracht. Voorlopige informatie is dat drie groepen clubleden
een opdracht krijgen een film te maken. Deze filmopdracht zal dan begin volgend jaar klaar moeten zijn.
Wilt u eens een clubavond bijwonen? U bent van harte welkom. De
clubavond wordt gehouden in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en begint om 20.00 uur.
Informatie over de Film- en Videoclub Aalsmeer via tel. 0297–326344
of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Tweede prijs Connie Fransen in
Groene Hart Kunstcompetitie
Aalsmeer - ‘Rapsodie in Groen’
luidde het thema dat de deelnemers aan de Groene Hart Kunstprijs
2009 kunstcompetitie meekregen
als uitgangspunt voor hun kunstwerk. Als briefing voegde de organisatie daaraan toe dat ‘groen’ natuurlijk voor meer staat dan groen
geschilderd canvas en geoxideerd
brons. Bijvoorbeeld ook voor de te
verdedigen puurheid van het open,
groene landschap.
Of voor het nieuwe groene denken.
Voor groen in de zin van het onbevangen debuut. Groen in al zijn (of
haar?) nuances. Of, wat groen kan
doen met het licht. Vincent van
Gogh temperde zijn zonnestralen
immers vaak met… groen. Op vrijdagavond 9 oktober zijn de winnaars van de Groene Hart Kunstprijs 2009 bekendgemaakt: Aref
Damee uit Arnhem bij de professionals met het olieverfschilderij ‘Evenwicht’, goed voor de hoofdprijs van
2.000 euro. Bij de amateurs, met als
hoofdprijs 1.000 euro, is gekozen
voor Kato Vervark uit Alphen aan
den Rijn met het olieverfschilderij ‘t
Groene Hart’. In de categorie Kunststudenten is geen prijs uitgereikt,
vanwege onvoldoende deelnemers.
De tweede prijswinnaars bij de professionals is gewonnen dooor Marije Mommers uit Roelofarendsveen
met het olieverfschilderij ‘Kasland 3’
en bij de amateurs is de tweede prijs
gewonnen door Connie Fransen uit
Aalsmeer met een acrylschilderij,

zonder titel. Deze winnaars worden
beloond met een inspirerende masterclass van beeldend kunstenaar
Joop Rubens. Datzelfde geldt ook
voor kunststudent Willemien van der
Helm uit Poeldijk, met haar tweeluik
‘Parel’ (gemengde techniek). Voor
de Rabo Publieksprijs van 500 euro kan het publiek de komende drie
weken nog meestemmen. De jury
bestond dit keer uit kunsthistoricus/
criticus Frans Duister (tevens voorzitter), beeldend kunstenaar Joop
Rubens, galeriehouder/kunstkenner
Loekie Rijlaarsdam en kunstpromotor/creative director Jan Bloeming.
Fascinerende rapsodie
Hoe ‘niet-saai’ groen dus kan zijn
valt te ontdekken tijdens de expositie van de werken van de kunstenaars die hebben meegestreden om
de Groene Hart Kunstprijs 2009. Tijdens de drukbezochte prijsuitreiking gaf juryvoorzitter Frans Duister
al aan hoe marginaal soms het niveauverschil is tussen de professionals en de betere amateurs. Het is
een fascinerende rapsodie geworden van 167 kunstwerken, te bewonderen in galerie en beeldentuin
Hoeve Rijlaarsdam aan de Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop. Het
publiekheeft zijn eigen stem. Tot 31
oktober kan de bezoeker van de expositie zijn/haar stem geven aan een
favoriet kunstwerk. Op zondagmiddag 1 november om 16.00 uur wordt
de Rabo Publieksprijs uitgereikt.

Weima en Jaap Overbeek

Aalsmeer - Vanaf zondag 25 oktober zal De Oude Veiling, na een succesvol winterseizoen, de komende maanden opnieuw een zevental praatshows organiseren van Talk
of the Town. De eerste gasten die
het spits zullen afbijten zijn kunstenares Henny Weima en wethouder
Jaap Overbeek. Het ligt in de bedoeling om op elke laatste zondag van
de maand een contrastrijk programma aan te bieden met twee gasten, waarvan één een prominente
Aalsmeerder en de ander een gast
zal zijn uit de wereld vankunsten,
wetenschappen, media of actualiteit. Ook wordt er naar gestreefd om
voor elk interview zowel een man als
een vrouw uit te nodigen, die echter
onafhankelijk van elkaar aan de gesprekstafel zullen plaatsnemen. Een
kleine wijziging in dit concept is de
presentatie, die beurtelings in handen zal zijn van Theodore van Houten (auteur van Dmitri Sjostakovitsj
- een leven in angst) en de schrijfster Marianne Knecht (De lijfeigenen). Aangezien beide Aalsmeer-

se auteurs momenteel aan hun volgende boek werken dat, naar zij hopen, in de loop van het komende
jaar zal verschijnen, kan geen van
tweeën het zich permitteren de volledige presentatie op zich te nemen.
Leo van Erp, eigenaar van grandcafé De Oude Veiling en in die zin
gastheer van Talk of the Town, verklaart: “De soepele gesprekken met
de genodigden, in een geanimeerde sfeer, zijn wel het gevolg van een
grondige voorbereiding. Vanuit het
enthousiasme; om het publiek een
interessant matinee voor te schotelen, kiezen we tevens voor een bepaalde mate van kwaliteit. En dat
vergt domweg de nodige tijd.” Over
de nieuwe bezetting zegt Van Erp:
“In Talk of the Town staat diversiteit voorop. Dus een andere insteek
zal prima aansluiten op het gehele
plaatje.” Talk of the Town vindt plaats
op zondagmiddag 25 oktober in de
bovenzaal van De Oude Veiling in de
Markstraat. Aanvang 15.30 uur. De
zaal is open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Zondag 11 oktober viel
het eerste klassieke KCA concert
van het seizoen 2009-2010 in de Oude Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg te beluisteren. Wat een sterk
zinderend begin. “Nog nooit hoorde
ik eerder zo een mooi concert hier”,
was de mening van Tilly Keessen,
zelf concert pianiste. Meer aanwezigen met een conservatorium opleiding lieten zich in dezelfde bewoording uit. De jonge cellist Sietse-Jan
Weijenberg en pianist Yun Yang Lee
lieten de loftuitingen met een verlegen glimlach over zich heen komen. ’s Morgens waren zij per TGV
uit Parijs gekomen om er dezelfde
avond weer naar terug te keren. Zo
kan het leven van een musicus zijn.
Reizen, spelen, optreden en studeren. Pas 24 en 25 jaar oud en al zoveel prijzen in de wacht gesleept,
dat het teveel is om op te noemen.
Wat een talent wist KCA toch weer
naar Aalsmeer te halen. De musici
zelf waren lyrisch over de locatie en
beloofden terug te komen. Het antwoord is heel graag! De middag begon met sonate nummer 4 in C gr.t.
opus 120/1 van Ludwig van Beethoven (1770-1827). Dat het publiek deze middag te maken had met twee
virtuozen werd al onmiddellijk duidelijk maar toch, sommigen misten
een bepaalde warmte. Was het omdat de musici elkaar niet goed kende en niet voldoende op elkaar waren ingespeeld? Kwam het omdat zij
zo jong zijn en de combinatie van
techniek en emotie nog moeten sublimeren? Of zou het kunnen dat je
technisch zo knap bent en daarmee
de emotie overstijgt? Over deze vragen werd druk gespeculeerd. Bij het
volgende stuk van Claude Debussy (1862-1918) Sonate in d kl.t. leek

het wel of er duivelkunstenaars aan
het werk waren. Het spel grensde
aan het onmogelijke. En bij het laatste stuk voor de pauze Le grand tango van Astor Piazzolla (1921-1992)
was het maar goed dat de kerk goed
op zijn fundamenten staat, want anders! In de pauze werden de vragen van de leken beantwoord door
de professionals. “Ongekend knap,
ik heb nog nooit zoveel emotie gevoeld.” Een ander verzuchtte: “Dit is
nu romantiek. Een Fries die zijn cello laat zingen.” En nog een andere
mening van een kenner luidde: “Een
Fries en een Japanner, die muziek
spelen van een Duitser, een Fransman, een Zuid Amerikaan en een
Rus. Ach, muziek is zo universeel. Ik
ging altijd naar het concertgebouw,
maar wat ik hier hoor doet er absoluut niet voor onder. Wat een klasse!” Na de pauze speelden SietseJan Weijenberg en Yun Yang Lee de
sonate in d. kl.t. opus 40 van Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) en alles leek op zijn plek te vallen, werkelijk briljant spel. En terwijl hemelse klanken uit de cello werden getoverd keek de cellist op een stoïcijnse
manier naar boven.
De spanning die de spelers wisten
op te bouwen en de zeggingskracht
die daaruit voortvloeide zorgden ervoor dat iedere liefhebber van klassieke muziek een geweldige middag
werd bezorgd.
Janna van Zon
Het volgende KCA concert is te beluisteren op zondag 8 november,
aanvang 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. Kaarten en programma
zijn te verkrijgen bij Nico de Groot,
telefoon 0297 324160.

Alsmar Popkoor in De Meerse
Aalsmeer - Het Alsmar Popkoor
is weer druk aan het voorbereiden
voor een concert op 15 november
aanstaande. Het concert heeft als
titel ‘Grenzeloos’.
Het koor zal bij een aantal nummers
muzikaal ondersteund worden door
The One Night Band en de showgroep van SV Omnia 2000. Het koor,
onder leiding van dirigent Bram

Landzaat, zal verschillende Nederlands- en Engelstalige nummers
ten gehore brengen. Van mooie ballads tot echte popsongs. Het concert op zondag 15 november begint om 20.00 uur en is in de Meerse
te Hoofddorp. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop bij het Boekhuis in
de Zijdstraat of te reserveren via via
www.demeerse.com.

De Klught in Centennial
Aalsmeer - Op vrijdagavond 23 oktober verzorgt de band De Klught
een optreden in grand café Centennial aan de Oosteinderweg 243.
Vanaf 21.00 uur ‘vallen’ de eerste
noten. De Klught is een no-nonsense coverband met een voorkeur voor de zestiger jaren. Dat is
niet verwonderlijk want de meeste bandleden hebben in die periode de basis gelegd voor hun muzikale carrière. Ook hun roots hebben
ze gemeen. Allen zijn geboren in het
Farregat, ofwel Aalsmeer Oost. Zanger Gerard van den Broek en sologitarist Dick Offerman en iets later
bassist Jan Ratterman speelden hun
eerste songs in de bloemenschuur
bij Gerard thuis. Onder de naam The
Sounds werd veelvuldig opgetreden
in Aalsmeer en Amstelveen. In diezelfde periode ontstond ook de band
Daytimes, met een wat ruiger imago. Daarin ook drummer Wim van
Tol. In deze roerige sixties wisselde de Sounds vaak van samenstelling en ook nog van naam. Onder de
naam Denigration en met een ijverige manager werden veel podia in
de provincie aangedaan. Korte tijd
maakte ook de later zo succesvolle zangeres Jody Pijper deel uit van
de band. Eind zestiger jaren was de
koek echter op en werd de stekker er uit getrokken. Dick Offerman
was al eerder gestopt. Maar het
was juist Dick die in 1997 Gerard en
Jan overhaalde om weer muziek te
gaan maken. Gerard en Dick hadden thuis nog wel eens de gitaar
opgepakt maar Jan had bijna 30
jaar geen noot gespeeld. Kort daarna sloot Wim van Tol (ex Daytimes)
zich bij de groep aan. Lekker spelen
met elkaar, maar voor publiek spelen? Nee daar hadden ze geen zin
meer in. Inmiddels is De Klught 12

jaar en ongeveer 140 optredens verder. In 1998 werd de band versterkt
met Wil Straathof. Wil had nooit eerder in een band gespeeld. Mondharmonica spelen kon hij al, maar
daar kwamen al snel keyboard en
accordeon bij. De Klught is nu een
in Aalsmeer bekende band met een
trouw eigen publiek. Het repertoire
is grotendeels vernieuwd maar de
jaren 60 zijn nog steeds favoriet bij
band en publiek. De Rolling Stones,
Chuck Berry, Elvis Presley en Van
Morrison vormen de peilers. Van
Van Morrison worden niet alleen de
oude nummers uit zijn Them periode gespeeld maar ook veel nieuwe
nummers. Daarnaast staan bij elk
optreden ook nummers van De Dijk,
Normaal en Joe Cocker op de setlist.
Het eigen nummer “Stik de Moord”
uit de tijd van de Sounds wordt alleen op verzoek gespeeld ofwel bijna altijd. De Klught bestaat uit zanger en slaggitarist Gerard van den
Broek, drummer en zanger Wim van
Tol, bassist Jan Ratterman, sologitarist Dick Offerman en Wil Straathof
op mondharmonica, keyboard, accordeon en zang.
De komende periode vinden diverse activiteiten en optredens plaats
in Centennial. Hein Meijer en onder andere King Pelican zullen hun
opwachting de komende maanden maken. Centennial is gevestigd
naast Hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243, tel. 0297-388144. Bezoek voor meer informatie de website: www.centennial.nu. Vanwege
krappe parkeermogelijkheden worden bezoekers verzocht zoveel mogelijk per fiets te komen. Wie toch
de auto pakt, kan deze parkeren op
het voormalige terrein van garage
Colijn aan de Machineweg.

Con Amore op eenzame hoogte
Aalsmeer - Op verzoek van de dirigent Theo van der Hoorn was
Aalsmeers mannenkoor Con Amore zaterdag op bezoek in de watertoren van Aalsmeer. Met ongeveer
vijftig zangers werd, na eerst ingezongen te zijn, de honderd vijf en
negentig treden naar boven overwonnen. Het koor nam plaats rond
het grote lege bassin en onder leiding van de dirigent onderging men
de ervaring wat je met akoestiek en
je stem kan doen. Van dubbel piano naar forte en dat opeens stil zijn,
dan hoor je het koor nog eens. De

nummers die gezongen werden waren speciaal uitgezocht, langzaam
en gedragen. Muziekwerkjes van
Tjebo Pojem, Veni Jesu, My Lord en
onder andere What a morning werden gezongen. Het kippenvel loopt
over je lichaam, maar de ervaring
is de tocht naar boven dubbel en
dwars waard “Je merkt hoe mooi de
klankkleur kan zijn in een dergelijke geweldige ruimte, waar vroeger
het drinkwater werd opgeslagen. Elke stem komt mooi uit, van de laagste bassen tot de hoogste tenor”, aldus de koorleden.

Zaterdagavond in De Oude Veiling

Danny Schmidt geeft aftrap
Americana roots seizoen
Aalsmeer - Het akoestische Americana roots seizoen in De Oude Veiling begint dit jaar op zaterdagavond
17 oktober. De aftrap wordt gegeven door de uit Austin, Texas woonachtige singer-songwriter Danny Schmidt. Zijn teksten worden in
de vakpers op een niveau geplaatst
met die van kunstbroeders als Leonard Cohen, Townes Van Zandt en
Dave Carter. Na het winnen van
de prestigieuze Kerrville New Folk
award in 2007 noemde de vooraanstaande roots en folk publicatie Sing Out Magazine hem “de beste liedjessmid die ze in 10 jaar hadden gehoord.” Alleen op het podium, met z’n gitaar en poëtische teksten brengt hij in een tijdloze troubadourtraditie muziek die z’n oorsprong vindt in traditionele Appalachian gospel, oud Engelse ballades,
Piedmont country blues en zestiger
jaren folky protest liedjes. Dit alles
resulteert in bijzondere liedjes ondersteund door zijn eigen unieke gitaarspel. Kortom, een mooie kickstart van het 2009-2010 seizoen. Het
concert begint 17 oktober om 20.30

uur. Reserveringen voor dit concert
kan van dinsdag tot en met zondag
van 12.00 tot 22.00 uur bij De Oude Veiling in de Markstaat 19, tel.
0297– 368378 of via info@deoudeveiling.nl.
Alvast voor de agenda, ook in de
Oude Veiling: Zondag 22 november,
aanvang 15.00 uur: Tim Grimm.
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White Party groot succes!

Back In Time in The Beach

Aalsmeer - Stichting de Binding
organiseerde vrijdagavond 9 oktober een White Party in Bon Ami
voor alle eerste, tweede en derde
jaars leerlingen van het voortgezet
onderwijs. Het werd een groot succes. Al voor 20.45 uur waren er jongeren binnen en toen de deuren om
21.30 uur dicht gingen stond de teller op maar liefst 213. Dit keer was
de dresscode White only!
De meesten hadden zich hier aan

Aalsmeer - DJ’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans organiseren aanstaande zaterdag 17 oktober
weer een nieuwe editie van ‘Back
In Time’, het Dance Classics discofeest in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Ook dit seizoen staat
de feestavond elke derde zaterdag
van de maand op de agenda. Muziek en gezelligheid staan centraal.
Bekende en minder bekende hits
uit de jaren zestig tot negentig zullen de revue weer passeren. In samenwerking met X-treme Showproductions worden ook weer videoclips vertoont. Rond 21.00 uur stappen DJ Cees en DJ Meindert achter
de exclusieve discobar, starten zij de
muziek en struinen zij door het jonge- en oude hitverleden met bekende en minder bekende dansmuziek.
Iedere bezoeker wordt tijdens de
feestavond uitgenodigd om de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart
in te vullen.
Deze kan daarna bij de dienstdoende DJ worden ingeleverd. Met deze
kaart wordt in grote mate de muziek
van de avond bepaald. Platen die je
echt al een hele tijd niet meer gehoord hebt, kunnen zomaar voorbij komen! Een andere gelegenheid
om je eigen smaak voor die avond

gehouden wat een onwijs leuk effect gaf. Kijk voor de foto’s op www.
bonbini-disco.hyves.nl. Om 23.00
uur gingen de deuren van Bon Ami
weer open, maar de jeugd danste
nog heerlijk non stop door! Pas om
00.00 uur, toen de party echt was afgelopen, ging iedereen naar huis of
werd door ouders opgehaald. Het
was een fantastische avond met
een top sfeer, dus op naar de volgende keer!

Spektakel bij concert van
zanger Jan Leliveld

Familie de Bruin wint luxe
kaasmand van Blokje Om
Kudelstaart - Vrijdag 9 en zaterdag
10 oktober vierde kaaswinkel “Een
Blokje Om” haar 1 jarig bestaan.
Het zag er feestelijk uit daar in Kudelstaart, versierd met ballonnen,
vlaggetjes en bloemen. Veel klanten
kwamen feliciteren én trakteren op
bonbons, kaarten, speculaas, gebakjes, taart, wijn en bloemen. Voor
het winnen van de luxe kaasmand

werden heel veel kassabonnen met
telefoonnummer ingeleverd en zaterdag om 16.00 uur heeft de trekking plaatsgevonden. De gelukkige
was Riëtte de Bruin die helaas verhinderd was de mand zelf in ontvangst te nemen. Op de foto ziet u
de overhandiging van de mand aan
zoon Jaap de Bruin, sterspeler bij
Rkdes 3.

Aalsmeer - Een avond waar menigeen nog vast lang over praat: Het
concert van zanger Jan Leliveld in de
tot professionele concertzaal omgetoverde sporthal in Oost. “De opening is spectaculair”, zo beloofde de
zanger in een eerder interview en dit
was niets teveel gezegd. De broers
Oscar en Renzo Kazan en Mara renden het podium op en verzorgden
een onbegrijpelijke show (hoe kan
dat nou?) met vuur-, rook- en lichteffecten en vlotte, ietwat mysterieuze muziek. Mara werd weggetoverd,
in stukken geduwd en wisselde uiteindelijk van plaats in een kist met
Jan Leliveld. Het doek werd er af getrokken, het rookgordijn vervaagde

en daar stond de Aalsmeerse zanger. Het luide applaus was voor zowel Magic Unlimited als Jan Leliveld. Het feest werd opgevoerd met
confetti terwijl de zanger zijn eerste
hit inzette. Op een avond vol meezingers, optredens van Davanti en
Glennis Grace en dansmuziek van
de dj’s werden de bezoekers getrakteerd. Vrijdag mocht Jan Leliveld
zo’n 1.000 bezoekers verwelkomen,
zaterdag ‘volle bak’ met ongeveer
1.200 bezoekers. Voor de aanwezigen was het duidelijk: Leliveld heeft
er goed aan gedaan om zijn droom
te gaan verwezenlijken en professioneel zanger te worden. U/jij gaat
zeker meer van hem horen!

Poules des doods bij Poel’s Eye!

Arnold Sluys wint de E-ronde!

om de bovengenoemde namen nu
tot de sterke spelers in de poules
des doods horen, dat blijkt wel uit
de halve finales. Eredivisie spelers
Arie van den Eijkel en Edward Stegerda treffen elkaar aan in de ene
halve finale, en in de ander staan
de DORA Eredivisie spelers Danny
Zorn en René Kruit. René en Danny die al vanaf jeugd af aan samen
darten en nu ook beide in hetzelfde team Bak B.V 1 zitten zijn onderlinge maten, maar ook rivalen in deze dartwereld. Het was deze avond
Danny Zorn die te sterk was voor
zijn teamgenoot en hij bereikt vervolgens de finale. Daar waar Arie
nog de vorige finale Danny’s tegenspeler was, werd het nu Edward die
hij tegenover zich kreeg. Voor de
tweede opeenvolgende avond was
het Danny Zorn die wederom de
speelavond won. Laat menig gezelligheid darter zich niet afschrikken
door het spektakel in de Winnaarsronde. Er zijn elke avond meerdere
rondes waarin je als speler terecht
kan komen. Iedereen kan meedoen
zolang je maar drie dartpijlen bij de
hand hebt. Komt gerust een keer
langs om te kijken of om mee te
doen. Vrijdag 16 oktober is de eerst
volgende speelavond en wie weet
ga jij er vandoor met de mooie rozen van Barnhoorn BV, een heerlijke fles Scone bier of een lekkere pot
snoep van de E-markt te Aalsmeer.
Inschrijven is mogelijk tot 19.45 uur,
deelname kost 3,50 euro en de minimum leeftijd om deel te nemen is
15 jaar. Voor meer informatie, kan
de site www.poelseye.nl met standen, verslagen en foto’s bekeken
worden. Als je nog iets kwijt wil dan
kan je terecht in het gastenboek.
Tot slot nog even een bedank(je)
aan de Supportersvereniging! Deze
vereniging zet zich in voor alle Kudelstaartse verenigingen en zij verricht al jaren fantastisch werk.
Dit jaar ontvangt Poel’s Eye een welkome bijdrage van maar liefst 750
euro voor deels gedane investeringen en deels nog te besteden. Hulde!

Kaartavond bij Supporters
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 oktober organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen.
Deze avond telt ook mee voor de
competitie die gehouden wordt ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan en waar aan het einde van
dit jaar mooie prijzen mee te winnen zijn.

Drie maal worden de kaarten geschud.
Tussen het tweede spel en het derde
spel worden de loten verkocht voor
de grote loterij waarin deze avond
volop fantastische prijzen.
Kom gerust met familie, vrienden,
clubgenoten en buren naar deze
klaverjasavond in het dorpshuis te
Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld 2 euro.

Uitbundig jubileumfeest van
‘Denk aan de Buren’ op Buurt

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Darters uit meerdere provincies van het land van jeugd
tot senioren komen tezamen op vrijdag avond naar Dorpshuis ‘Het Podium’. De één komt voor de gezelligheid, de ander gaat voor de winst,
het kan allemaal bij Poel’s Eye. Net
als alle andere sporten in de wereld
komt het voor dat de één beter is
dan de ander, maar toch kan je van
iedereen winnen of verliezen. Aan
het begin van elke Poel’s Eye avond
mag je een lootje pakken dat omgekeerd op tafel ligt, dat lootje bepaald
het bord en de spelers met wie je
in de poule zit. Je kan dus niet van
tevoren bepalen tegen wie je gaat
spelen en dat kan zorgen voor de
nodige verrassingen. Zo ook afgelopen Poel’s Eye avond, er waren
twee poules met spelers die elkaar
liever niet tegen komen in de groep
van vier. Er gaan immers maar twee
spelers door naar de Winnaars ronde, de andere twee mogen verder in
de Sconeronde, mits je die ook verliest, dan kom je terecht in de Verliezersronde.
De Winnaarsronde heeft zo bepaald zijn charmes, het is bij de
meeste spelers dan ook een must
om daarin terecht te komen. Als je
dan vier goede spelers in één poule hebt, dan weet je van tevoren dat
je het lastig gaat krijgen. Deze poule
wordt dan ook ‘de poule des doods’
genoemd. In de eerste van deze poules stonden de respectabele
spelers: Edward Steggerda, Mitchel
Bijlaard, Tom Keijzer en oud Poel’s
Eye kampioen René Kruit. Er worden
sterke en goede partijen gespeeld
en het waren Edward en René die
daarna mochten vertoeven in de
Winnaarsronde. In de andere sterke poule stonden de respectabele spelers: Arie van de Eijkel, Dustin
Straver, Edwin Verhaegen en Poel’s
Eye kampioen Danny Zorn. Ook hier
werd een hoog niveau gehaald, zo
stonden Arie en Danny de vorige
avond nog in de finale en gaan nu
ook beide door naar de ronde van
de winnaars. In deze ronde staan allemaal goede spelers, maar waar-

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. Ook vrouwelijke DJ’s kunnen
zich aanmelden!
The Beach heeft ook een speciale rokersruimte: inpandig, ruim, behaaglijk en gezellig. Ook hier klinkt
de muziek van ‘Back In Time’ zodat
niemand iets van de sfeer hoeft te
missen tijdens de rookpauze.
De ‘Back In Time’-DJ’s zijn een dag
later, zondag 18 oktober, ook te horen en te zien tijdens het Fruitcakereünieconcert. Deze populaire funkband uit de jaren 80, o.a. bekend
van de Top 10-hit “My Feet Won’t
Move”, geeft die middag/avond een
eenmalig en uniek concert in The
Beach.
Rondom de drie sets van de band
zorgen de Back In Time-DJ’s voor
muziek uit de betreffende periode. Back in Time zaterdagavond begint om 21.00 uur en de toegang bedraagt 5 euro, inclusief 2 consumpties. Het reünieconcert van Fruitcake is vanaf 16.00 uur en de entreeprijs is 12,50 euro.

Wim Wesseling: geridderd
én erelid van VGB
Aalsmeer - Op één dag werd Wim
Wesselig, directeur van W. H. Wesseling Export B.V. in Aalsmeer, koninklijk onderscheiden en tot erelid
benoemd van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen
en planten VGB.
Tijdens de VGB-ledenvergadering,
donderdag 1 oktober in Noordwijk,
reikte burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer hen wegens zijn verdiensten voor de sierteeltsector de bij zijn benoeming tot
ridder in de Orde van Oranje Nassaue behorende versierselen uit.
VGB-voorzitter Herman de Boon
overhandigde hem de oorkonde en
manchetknopen die bij het erelidmaatschap van de vereniging horen.
Eerder al ontving Wesseling de gouden speld van de VGB en die van
Bloemenveiling Aalsmeer (nu onderdeel van FloraHolland).
Wesseling bouwde, samen met zijn
broers, een omvangrijk exportbedrijf
op, met diverse buitenlandse vestigingen. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de branche. Onder meer
was hij voorzitter van de commissie
Bloemen en Planten van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG), en jarenlang bestuurslid van de voorloper daarvan, het

Bedrijfschap voor de Groothandel in
Bloemkwekerijprodukten.
Van de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) was hij twintig jaar bestuurslid en vele jaren ook lid van
het dagelijks bestuur. Daarnaast
was hij 18 jaar woordvoerder van
de Commissie van de Handel in
Aalsmeer, die de belangen van de
handel in het overleg met de veiling
behartigt, acht jaar lid van de board
van Container Centralen (internationaal logistiek systeem, gevestigd in
Denemarken, waarvan de VGB voor
de helft aandeelhouder is) en tien
jaar lid van de Adviesraad van promotieorganisatie Bloemenbureau
Holland.
Wesseling heeft zich sterk gemaakt
voor een CAO voor de branche en
daaraan gekoppeld een bedrijfstakpensioenfonds. “Iemand die veel
voor de samenleving waardevolle
werkzaamheden heeft verricht”, vatte burgemeester Weterings zijn inzet samen.
De VGb is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel
in bloemen en planten. Haar leden
vertegenwoordigen 65 procent van
de omzet in die bedrijfstak.

Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober
werd de tiende verjaardag van het
Aalsmeerse smartlappenkoor Denk
aan de Buren door leden en oud-leden uitbundig gevierd in de Historische Tuin op de Buurt. Direct vanaf
het begin sloeg de gezelligheid toe.
Voor vele oud-leden was dit tevens
een reünie en voor een enkeling
misschien zelfs een opstapje voor
een terugkeer naar het koor. Veel
nostalgische herinneringen werden
opgehaald en de stemming zat er al
snel in. Hans van der Meer, de huidige voorzitter (a.i.) van het koor memoreerde menig ludiek optreden uit
de geschiedenis van het koor: Vaderdagconcert op zaterdag 19 juni
2005, 42 graden Celcius in de schaduw, heel Aalsmeer op de Poel en
het koor zingen in het Parochiehuis.
Na de Chinees werden in de
loop van de avond onder leiding
van de oud- en huidige dirigenten de bij hun tijd behorende repertoires door koorleden en partners nog eens flink doorgenomen.
Rob Kater als dirigent van het eerste uur mocht het spits afbijten
met echte nostalgische tranentrekkers zoals Heldenloon en Witte Rozen. Alsof hij nooit weg geweest
was zette hij de verzamelde menigte aan tot grootse zangprestaties.
Paulien Walch als tweede dirigente
in de historie leidde het koor met bezieling naar uitbundige hoogten met
hartverscheurende nummers als Het
Stille klooster en het Durgerdammer
Botklopperslied. Maar ook de al wat
meer eigentijdse nummers Op de
Sluizen van IJmuiden en Het kleine
café aan de haven deden het prima.
Last but not least Marianne de Pundert zette enthousiast de pun(d)tjes

op de i met een gevarieerd repertoire zoals het smartelijke Parelsnoer, maar ook met het stichtelijke Tussen kroegen en kerken en
het toepasselijke en ontroerende De
Buurt. Als vanouds werd dit zangjubileum geheel in stijl muzikaal begeleid door Cor Trommel op accordeon en Ally Maarse op piano.
Ter afwisseling werden tussen de
zangsessies op de tribune een aantal ludieke zanggerelateerde zaken geveild, zoals een zak zangzaad en een pondje Stiense bonen
om het Aalsmeers karakter te onderschrijven. Maar ook houten noren om zingend schaatstochten te
kunnen rijden, oude Nederlandstalige LP’s, een koperen kroonluchter om het koor bij te lichten en een
antieke porceleinen hanger om boze anti-muzikale geesten op afstand te houden vonden via de oude rozenklok van Bloemenlust hun
weg. Alles onder de zeer enthousiaste en vakkundige leiding van veilingmeester/cabaretier Coos Buis,
die als een volleerd veilingdirigent
het publiek en passant de fijne
kneepjes van het ‘drukken’ leerde.
Het tienjarig jubileum is heel gezellig verlopen, het zou zelfs kunnen dat ditmaal het koor in zijn enthousiasme zijn naam Denk aan de
Buren niet helemaal recht heeft gedaan. Hopelijk mocht het bij de buren op de Buurt hiervoor voor deze ene keer op enig begrip rekenen.
Voor diegenen die dit soort happenings ook eens mee willen maken:
Denk aan de Buren heeft weer enige plaatsen vrij, zowel mannen als
vrouwen zijn welkom, maar vooral
de mannengroep behoeft enige versterking.

Schipholfonds trakteert Popkoor,
Bovenlanden en Binding
Aalsmeer - Het Schipholfonds heeft
in het derde kwartaal van 2009 een
bedrag van totaal 132.783 euro geschonken aan 46 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van de luchthaven. De hoogste donaties, van 2.500 euro of meer
zijn afgelopen
Donderdag 8 oktober uitgereikt bij
de Dutch Dakota Association in
Schiphol-Oost door voorzitter Michael Praag en bestuurslid Menno de Haan van het Schipholfonds.
De grootste donatie in Aalsmeer is
overhandigd aan stichting De Bovenlanden.
Voorzitter Nico Borgman kreeg een
cheque in handen van liefst 5.000
euro. Ook fors getrakteerd zijn het
Alsmar Pop Koor met 3.000 euro, toneelvereniging De Rijzenspelers met
2.370 euro, stichting De Binding met

2.045 euro, badmintonvereniging
Volant’90 met 1.680 euro en schaakclub Aalsmeer met 1.500 euro.
Het bestuur van het Schipholfonds
kent vier maal per jaar donaties toe
aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk en die
werkzaam zijn op het gebied van
welzijn, cultuur of sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking die
statutair gevestigd is binnen het
werkgebied, een eenmalig gericht
project realiseert, in de afgelopen
36 maanden geen donatie van het
fonds toegekend heeft gekregen en
aan de door het fonds gestelde criteria voldoet.
Voor het indienen van aanvragen
voor donaties in het vierde kwartaal is de sluitingsdatum 26 oktober.
Voor meer informatie: www.schipholfonds.nl.

Postzegel(ruil)beurs in
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 oktober om half tien precies gaat de
deur van het Parochiehuis in de
Gerberastraat weer open voor alle
ruilers en verzamelaars.Om te ruilen
moet je natuurlijk wel je eigen dubbele zegels meenemen.
Heb je die niet of is het teveel werk,
dan zijn er de vijf eurocent boeken op de verenigingstafel.Hierin zit
heel mooi materiaal voor een spot-

prijs. Ten slotte zijn er nog de handelaars, die hebben misschien wel
wat u zoekt.
Gewoon even bijpraten kan ook,
want er is een verloting met mooie
levende (planten) prijzen. Let op, in
november is de ruilbeurs op de vierde zaterdag van de maand, dus 28
november. Voor informatie kunt u
terecht bij Cor, tel. 343885 of Sietze, tel. 340257.
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Beraad en Raad
in ‘t kort

Informatiebijeenkomsten nieuwe
zorgwoningen in Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Begin 2010 levert Eigen
Haard boven het nieuwe winkelcentrum Nieuw-Oosteinde negentig huurappartementen op. De appartementen aan het Poldermeesterplein zijn speciaal voor 55 plussers. De woningen zijn allemaal met
de lift bereikbaar. De entree- en galerijdeuren gaan automatisch open.
De appartementen beschikken over
een videofoon die in verbinding
staat met de intercom in de hal.
Verder zijn alle galerijen en vloeren
drempelloos.
Ook zijn er oplaadpunten voor
scootmobielen aanwezig in het
complex. In het winkelcentrum komt
een eerste lijn gezondheidscentrum
met onder andere een huisartsenpost, apotheek, fysiotherapeut en
een zorgsteunpunt deze wordt bemand door Zorgcentrum Aelsmeer.
Zorgcentrum Aelsmeer heeft ook
zelf een ruimte in het complex van
waaruit thuiszorg geleverd wordt.

Hier worden in samenwerking met
Vita Welzijn en Advies activiteiten
voor senioren georganiseerd. De
appartementen worden verhuurd in
de sociale en vrije sector huur.
Een aantal van deze woningen wordt
toegewezen aan mensen met een
zorgindicatie. Wie interesse heeft,
is welkom op de informatiedag op
dinsdag 20 oktober van 14.00 tot
16.00 uur in zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad. De tweede informatiedag is op zaterdag 7 november
van 11.00 tot 13.00 uur in de brede
school De Mikado aan de Catharina Amalialaan. Voor vragen over
dit nieuwbouwproject houdt Eigen
Haard inloopspreekuren op dinsdag
en donderdag van 09.00 tot 12.00
uur bij het Woonservicepunt aan de
F.A. Wentstraat 9. Telefonisch is Eigen Haard bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via 0206801801. Meer informatie: www.eigenhaard.nl.

College komende maanden in
gesprek met wijkbewoners
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders gaan de komende maanden op bezoek bij de zes wijken van
Aalsmeer. Op maandag 26 oktober
is het college vanaf 19.30 uur in het
Dorp, in De Binding in de Zijdstraat
53. Op 3 november vanaf 19.30 uur
wordt het Dorpshuis in Kudelstaart
bezocht, op 23 november vanaf
19.30 uur buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3 en op 1 december vanaf 19.30 uur gaan de bestuurders de wijk Stommeer in. De
locatie wordt nog bekend gemaakt.
In het nieuwe jaar volgen de laatste
twee wijken.
Op 26 januari in Oost, vanaf 20.00
uur in Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55 en 8 februari vanaf

19.30 uur de Uiterweg, samenkomst
bij Watersportvereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg 155. Het college
wil graag met de bewoners in gesprek over de huidige situatie en
de toekomst van hun wijk. Huis aan
huis krijgen de bewoners een uitnodiging voor deze bijeenkomst en
wordt hen gevraagd om een antwoordstrookje met hun vragen en
opmerkingen terug te sturen. Om
goed antwoord te kunnen geven op
de vragen en suggesties van bewoners wil het college graag van te voren de vragen verzamelen. De collegeleden gaan voor de bijeenkomst
met de wijkbewoners op werkbezoek bij de wijkraad en worden door
hen rondgeleid.

ingezonden
Knip in N201 meest idiote idee ooit
Wat is het toch heerlijk om in de gemeente Aalsmeer te kunnen wonen en werken. Dan weet je namelijk altijd waar je aan toe bent,
want er wordt via het gemeentehuis fantas(ie)tisch gecommuniceerd. Vooral naar de plaatselijke
bevolking en ondernemers. Kortom,
je valt van de ene verbazing in de
andere.
Een nieuw hoofdstuk van deze soapserie is de voorgenomen asfaltering
van de oude N201 door de provincie, beginnend aanstaand weekend.
Het is natuurlijk uitstekend dat de
provincie Noord Holland met onze
belastingcenten opnieuw gaat asfalteren, vooral voor de omwonenden en ik moet zeggen dat de provincie naar ons, de winkeliersvereniging en andere belanghebbenden,
uitstekend gecommuniceerd heeft.
Het is echter een volslagen verrassing dat de gehele weg tussen de
Legmeerdijk en de Fokkerweg over
z’n volle lengte een nieuwe laag asfalt krijgt voor de somma van meer
dan 800.000 euro en dat terwijl deze weg als het aan de gemeente ligt
over ongeveer 2½ jaar bijna volledig
afgesloten gaat worden. Er zal dan
alleen nog af en toe een verdwaalde
bus in zijn geheel doorheen kunnen
rijden. Waarschijnlijk een zeer sterk
vooruitziende blik van onze bestuurders of gaan de gemeenteraad en
het college uiteindelijk toch eieren
voor hun geld kiezen en gaan zij het
volkomen verknipte besluit om de
oude N201 te knippen heroverwegen? Dit is datgene wat de bevolking van Aalsmeer graag wil. Echter niet alleen de bevolking, ook elke instantie die hierover aangesproken is, ook de provincie, de Kamer
van Koophandel, de wijkraden, de

ondernemersverenigingen en onder andere FloraHolland. We zijn
het over één ding eens: De knip in
de N201 is het meest idiote besluit
wat burgemeester, wethouders en
de gemeenteraad ooit hebben genomen!
Gelet op de gebiedsvisie, het
Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan,
de economische visie en de economische effectrapportage wordt
de bereikbaarheid van de diverse
onderdelen in ons dorp erg slecht
en krijgen we een enorme druk op
de Stommeerweg en komt er verschrikkelijk veel sluipverkeer door
de woonwijken.
Zelfs met de komst van de Noordvork komt de leefbaarheid ernstig
in gedrang. Die leefbaarheid, waar
zo trots over gesproken wordt in de
diverse plannen van de gemeente en wat een speerpunt was in de
gebiedsvisie, wordt er met de uitvoering van de knip straks radicaal
slechter op. De bereikbaarheid van
de diverse wijken voor het lokale
verkeer wordt een ramp.
Dus, dames en heren bestuurders:
Wilt u straks na de gemeenteraadverkiezingen uw stoel in het pluche
behouden, u wordt tenslotte door
de bevolking gekozen? Krabbel dan
nog eens goed achter uw oren wat
betreft dit verschrikkelijk slechte besluit en wees eens een keer zo moedig om een raadsbesluit te heroverwegen of beter nog terug te draaien. Luister goed naar jullie kiezers,
zodat jullie volgend jaar niet op de
blaren in je eigen stoel, thuis hoeven te zitten.
Namens de winkeliersvereniging
Aalsmeer Centrum,
Ed Kriek, voorzitter

Band in schuur door bliksem

Aalsmeer - Zondag avond 11 oktober is er door een blikseminslag
brand uitgebroken in een schuur
aan de Randweg. De brandweer van
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen
werden opgeroepen voor de brand.
Ter plaatse zagen de spuitgasten de

vlammen al uit het dak komen. Het
sein ‘middel Brand’ werd gegeven.
Vanwege explosiegevaar is een ruim
gebied rond de schuur ontruimd.
De schuur is gecontroleerd afgebrand.
Foto: Ronald van Doorn

Werkzaamheden aan N201

Aalsmeer - De borden staan al
klaar, vrachtwagen rijden af en aan
met in de laadruimte grote gele borden. De N201 gaat opnieuw geasfalteerd worden. Vanaf de Aalsmeerderbrug tot en met de Zwarteweg
gaan de werkzaamheden plaatsvin-

den vanaf aanstaande vrijdag 16 tot
en met 30 oktober. In het weekend
wordt de weg gedeeltelijk afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur.
Doordeweeks kan verkeer beperkt
gebruik maken van de N201. Er blijven twee rijstroken beschikbaar.

Green Park Aalsmeer in ontwikkeling

Aansluiting Meerlanderweg
op rotonde Legmeerdijk
Aalsmeer - De graafwerkzaamheden voor de watergang evenwijdig aan de Aalsmeerderweg en het
Green Park Aalsmeergebied nabij
de Stommeerkade zijn deze zomer
afgerond. Ook de saneringswerkzaamheden ter hoogte van de Machineweg/Aalsmeerderweg zijn afgerond en het uitgeefbare gebied
is bouwrijp afgewerkt. In de nabije
toekomst wordt hier gestart met de
bouw van de eerste bedrijfsgebouwen.
Het graven van de watergang evenwijdig aan de Aalsmeerderweg en
het ophogen en in profiel brengen

van de grondwallen langs de Machineweg worden dit jaar nog voltooid.
Hierbij zijn de bouwrijpwerkzaamheden in dit deel van Green Park
Aalsmeer definitief gereed. Het eerste deel van de Middenweg is vanaf augustus opengesteld voor verkeer. Dit is mogelijk geworden aangezien de brug Machineweg/Middenweg eind juli gereed was voor
verkeer. Tot en met eind september is de brug verder afgebouwd.
Inmiddels zijn de woonrijpwerkzaamheden van de Middenweg nog
in volle gang en naar verwachting
eind van dit jaar klaar. Momenteel

4 Gewonden na aanrijding

Aalsmeer - Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de Legmeerdijk met Machineweg zijn vrijdagmiddag 9 oktober,
rond één uur, vier mensen gewond
geraakt. Beide voertuigen kwamen
elkaar tegemoet op de Legmeerdijk.
Eén van hen wilde linksaf de Machineweg oprijden, waarna om nog
niet duidelijke redenen het mis ging
en de 43-jarige bestuurder uit Almere de macht over het stuur kwijtraakte. Hierna kwam hij vervolgens

frontaal tegen de tegenligger aan.
De vier inzittenden raakten gewond
en zijn door de brandweer bevrijd.
Zij zijn overgebracht met onbekend
letsel naar verschillende ziekenhuizen. De Legmeerdijk is enige tijd afgesloten geweest. Een ambulance
onderweg naar de aanrijding raakte op de kruising van de Provincialeweg met de Legmeerdijk zelf betrokken bij een ongeval. Een personenauto reed de ziekauto aan. Hierbij raakte niemand gewond.

Hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de weg. Vrachtverkeer wordt op rijkswegen een alternatieve route geboden. De werkzaamheden worden in opdracht van
de provincie Noord-Holland uitgevoerd.
zijn de sloopwerkzaamheden van de
kassen gelegen in het gebied tussen de Hornweg en de Legmeerdijk
in volle gang. Medio november zijn
deze werkzaamheden gereed. Begin 2010 starten de bouwrijpwerkzaamheden van dit gebied. Onderdeel van de werkzaamheden is de
aanleg van de Verlengde Meerlanderweg die vanaf de Machineweg
aansluit op de rotonde Legmeerdijk
die door het Green Park Aalsmeergebied loopt. In dit traject staan ook
twee bruggen in de planning voor
uitvoering medio 2010. De verwachting is dat eind 2010 of begin 2011
de Verlengde Meerlanderweg open
gaat voor het verkeer.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op zondag 11 oktober
is tussen een uur ‘s nachts en tien
uur in de ochtend een fiets gestolen uit een schuur in de Roerdomplaan. Het rijwiel is van het merk Giant, type metro, is blauw van kleur
en is voorzien van een zwart juniorzitje en drager om een mand op
te plaatsen.

Onwel naar AMC

Aalsmeer - Op woensdag 7 oktober
is de hulp van de politie ingeroepen
bij een onwel geworden persoon in
de Karperstraat. De man had een
aanval. Hij is door de GGD voor onderzoek naar het AMC vervoerd.

Uitvoering nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid

Incidentele subsidie voor ‘t
Gilde, Cardanus en Binding
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
behandeling van het onderwerp gericht op het instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie
aan Stichting Cardanus voor uitbreiding van het jongerenwerk alsook de huisvestingslasten voor 2009
voor Stichting Cardanus, Jeugdclub
Het Gilde en Stichting De Binding
gaf wethouder Jaap Overbeek een
korte inleiding over het hoe en het
waarom. Het betreft de uitvoering
van de nota Ondernemend Jeugden Gezinsbeleid, basisvoorzieningen in de wijk. Hierin zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
in elke kern een voorziening voor
laagdrempelig jongerenwerk en het
SJOK-gebouw in de Haya van Somerenstraat in Kudelstaart inzetten
voor laagdrempelig tiener-, jeugden jongerenwerk en in 2011 moeten de in de nota opgenomen doelstellingen zijn bereikt. Het realiseren
van een jeugdhonk in Kudelstaart
wordt bereikt door het beschikbaar
stellen van de ruimte aan de Graaf
Willemlaan. Het doel om het SJOKgebouw op lange termijn in te zetten
wordt deels bereikt door vanaf 2009
(vierde kwartaal) meer ruimten te
verhuren aan Stichting De Binding.
Jeugdclub Het Gilde verhuist tijdelijk uit het SJOK-gebouw naar de
Graaf Willemlaan en de huren in het
SJOK-gebouw worden marktconform. De ruimte aan de Graaf Willemlaan kan ingezet worden voor
een jeugdhonk, maar dat betekend
dat aanvullend budget nodig is voor
huisvestingslasten en de inzet van
jongerenwerk door Stichting Cardanus. De berekende huisvestingslasten en de door de gemeente berekende achterstallige energielasten

(de administratie in het gemeentehuis was lange tijd niet op orde) betekend een kostenpost in 2009 voor
Stichting De Binding en Jeugdclub
Het Gilde die niet voorzien is in de
(al verleende) subsidies.
Politieke reacties
De PACT-factie is blij met de activiteiten in Kudelstaart maar zet vraagtekens bij het gegeven dat Cardanus er meer activiteiten bij krijgt.
Het zit nog niet lekker en het is wel
de bedoeling dat er waar voor het
geld geleverd wordt. Verder geeft
de fractie aan nog moeite te hebben met Het Gilde en dat zal nog
nader besproken worden in de fractie. Wethouder Jaap Overbeek geeft
aan dat er prestatieafspraken zijn
gemaakt met Cardanus maar door
onder andere veel wisselingen zijn
die afspraken niet gehaald. Voordat er in Aalsmeer-Oost en elders
iets ondernomen wordt zal eventjes worden aangezien hoe het in
Kudelstaart loopt. Volgens de VVDfractie lijkt het allemaal eenvoudig maar dat is niet zo. Het gaat om
twee verschillende dingen: uitbreiding voor Cardanus en De Binding
en kwijtschelding van een schuld
voor Het Gilde. De fractie denkt dat
hier sprake is van oneigenlijk gebruik van het subsidieargument.
Het College zal zelf moeten zoeken
naar een oplossing en dit niet aan
de Raad overdragen. Verder wijst
de fractie op mogelijke precedentwerking. Er zijn meer verenigingen
die schulden maken en daar is een
regeling mee getroffen. Wethouder
Jaap Overbeek geeft aan dat linksom of rechtsom wat betreft het resultaat hetzelfde is en de insteek is

gekozen om de subsidiesfeer recht
trekken. Het Gilde heeft nauwelijks
kasgeld en er is geen regeling te
treffen. De AB-fractie sluit zich in
grote lijnen aan bij PACT en VVD en
wijst er nog op dat de achterstand
van de energielasten ook deels van
het vorige college is. Wel vindt de
fractie het vreemd dat de bedragen
niet in de komende begroting worden opgenomen. Wethouder Jaap
Overbeek geeft aan dat het laatste
niet meer in de voorbereiding paste.
Het is een voorschot op de begroting en het is niet de meest elegante weg. Dit kan eventueel nog wel
via een begrotingswijziging op 5 november aanstaande. De CDA-fractie
wijst op de gebrekkige bedrijfsvoering in het SJOK-gebouw en de torenhoge energielasten en geeft aan
moeite te hebben met Het Gilde. De
fractie vindt het wel terecht dat het
voorstel er ligt.
Knelpunten zijn: onderverhuur, een
verouderd gebouw dicht bij de woningen. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de rol van Cardanus en de fractie hoopt dat het een
succes wordt en is blij dat de “oude bus” uit het straatbeeld verdwijnt. Wethouder Jaap Overbeek
geeft aan dat onderverhuur bij de
gemeente bekend is en dat Cardanus een buurtonderzoek gaat doen.
Verder geeft hij aan dat de oude
bus in Kudelstaart verdwijnt maar
dat hiervoor een nieuw bus terugkomt en deze kan eventueel ingezet
worden in Aalsmeer-Oost. De tweede termijn wordt op donderdag 29
oktober behandeld in het Beraad en
later op de avond vindt dan tevens
besluitvorming plaats.

Aalsmeer - Voorafgaande aan de
bijeenkomst van het Beraad opende burgemeester Pieter Litjens donderdag 8 oktober een korte bijeenkomst van de Raad. Dit had te maken met het gegeven dat VVD-fractievoorzitter Vivianne Boerma-Smit
had aangegeven dat zij tijdelijk niet
in staat was om raadswerk te verrichten in verband met gezondheidsproblemen. Daarbij had zij het
verzoek gedaan om Teun Treur aan
te wijzen aan haar plaatsvervanger.
Hiertoe moesten zijn geloofsbrieven
gecontroleerd worden en nadat deze goed waren bevonden werd hij
als zodanig beëdigd (voor een periode van maximaal zestien weken).
Hierna kon het Beraad beginnen
onder leiding van Pierre Tuning
(PACT). Het behandelstuk gericht
op het ongegrond verklaren van de
ingediende zienswijze met betrekking tot onteigening van een perceel grond ten behoeve van de gedeeltelijke uitvoering van het bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde
en op het bevoegd verklaren van
het college van B&W tot het voeren
van rechtsgedingen ter onteigening
werd van de agenda gehaald omdat
inmiddels overeenstemming over de
koop van het betreffende perceel is
bereikt. De behandeling van het onderwerp gericht op het instemmen
met het ophogen van het Programma bereikbaarheid en mobiliteit
voor het bekostigen van een profielwijziging van de Zonnedauwlaan
(zeventigduizend euro) ondervond
weinig weerstand.
Tegensputteren
Met het aanleggen van een vrijliggend fietspad wordt (het gevoel
van) verkeersveiligheid van de route
van schoolgaande kinderen en ouders naar de Rietpluim verbeterd.
Het gaat hierbij om meerwerk op de
overeenkomst met de projectontwikkelaar van de Rietlanden en zal
door de gemeente bekostigd moeten worden. De fracties van CDA en
PACT konden zich direct vinden in
het voorstel. De VVD-fractie sputterde nog even wat tegen en wilde
weten of dit niet voorzien had kunnen worden bij de het maken van
de plannen, waardoor het bedrag
wellicht lager had kunnen uitvallen. Wethouder Ronald Fransen gaf
aan dat het aanleggen van een vrijliggend fietspad in het kader van
Duurzaam Veilig niet noodzakelijk is
in een 30 km/uur gebied. Daarmee
gaf hij ook antwoord op de vraag
van de AB-fractie over een eventuele subsidie. Dat is niet aan de orde. Later op de avond vond besluitvorming plaats waarbij alle fracties
hun akkoord gaven. De AB-fractie maakte gebruik van het agendapunt vragenhalfuur raadsleden en
had een achttal vragen met betrekking tot de huisvestingsverordening
Stadsregio Amsterdam. Binnenkort
staat een vergadering van de regioraad gepland en dan staat het onderwerp op de agenda mede omdat
de verordening volgend jaar wordt
aangepast.

Toch rijden na
rijverbod
Aalsmeer - Hoewel hij kort daarvoor nog gewaarschuwd juist niet te
gaan rijden, trok een 50-jarige automobilist uit De Kwakel zich daar
op zaterdagnacht 10 oktober rond
twee uur niets van aan. Hij is aangehouden.
De bestuurder was bekeurd voor
het parkeren op een fietsstrook bij
een horecagelegenheid op de Hortensialaan.
Terwijl politiemensen de gegevens
aan het noteren waren, kwam hij
naar hen toelopen. Zij hadden al
snel door dat hij teveel gedronken
had en waarschuwden hem niet te
gaan rijden. Het wantrouwen van
de agenten werd beloond, toen hij
enige tijd later wegreed in zijn auto.
Hij bleek ruim twee keer te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs is
ingevorderd.

Slot en dak auto
vernield
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 oktober is geprobeerd een Volkswagen Golf te
stelen uit de Vuurdoornstraat. Het
slot van de wagen is vernield en met
een scherp voorwerp is het dak van
vinyl van de cabrio bewerkt.

Auto-inbraken
in Hornmeer

Aalsmeer - In twee auto’s in de
Fuutlaan en een wagen in de Roerdomplaan is in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 oktober ingebroken. Van een van de in de Fuutlaan geparkeerde auto is het portierslot geforceerd. De dieven zijn er
vandoor gegaan met het navigatiesysteem. Uit de andere in de Fuutlaan gestalde auto is de radiocdspeler ontvreemd. Uit de in de Roerdomplaan geparkeerde auto is de
autoradio en een sporttas gestolen.
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Nieuwe spaaractie

Goed advies bij Ed Kriek Optiek!

Ogen in de kijker tijdens
de ‘Maand van het Zien’

Keukentextiel bij C1000 Koster
Aalsmeer - C1000 Koster in de Ophelialaan start vanaf maandag 19
oktober met een actie waarbij klanten kunnen sparen voor keukentextiel. Bij elke 5 euro aan boodschappen ontvangen klanten een zegel.
Vanaf tien zegels kunnen klanten
na bijbetaling een keukenset uit-

zoeken. De zegels worden tot zaterdag 28 november uitgegeven. Klanten kunnen tot en met zaterdag 5
december hun spaarkaarten verzilveren.
Het keukentextiel is van het merk
Jorzolino en is in verschillende kleuren te verkrijgen.

Gall & Gall Kudelstaart in ‘t nieuw
Kudelstaart - De Gall & Gall winkel in Kudelstaart tapt uit een nieuw
vaatje. Zowel het interieur als het
exterieur hebben afgelopen week
een metamorfose ondergaan. “We
hebben de zaak stevig onder handen genomen”, aldus winkelmanager Vincent. Op de gevel en in de
winkel prijkt het kersverse logo.
Het vertrouwde bordeauxrood heeft
plaatsgemaakt voor de nieuwe huiskleuren oranje en grijs. Sfeerbeelden maken het plaatje compleet. De
heldere ‘navigatie’ maakt het zoeken voor de klant een stuk makkelijker. En, last but not least is het Gall
& Gall personeel ook letterlijk in een

nieuw jasje gestoken. “De stijlvolle outfit onderstreept onze service”,
besluit Vincent. Het resultaat van de
Gall & Gall make over is een toegankelijke en inspirerende drankenspeciaalzaak. Nieuwsgierig geworden
naar de nieuwe eigentijdse en frisse uitstraling van de speciaalzaak in
het winkelcentrum? Dan is het tijd
voor een hernieuwde kennismaking.
Iedereen uit Kudelstaart en omgeving is welkom. En wie snel is, staat
een verrassing te wachten. De eerste 200 klanten krijgen namelijk een
‘Gall & Gall in ‘t nieuw’ boodschappentas met een handige fleshouderlus cadeau.

Gezellig druk bij Romee Women
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond
9 oktober was het gezellig druk bij
Romee Women aan de Van Cleeffkade. Tijdens een speciale koopavond, waarbij de deur tot 22.00 uur
voor iedereen open bleef, was het
mogelijk door kleur- en kledingadviseur Natalie Scherphuis een advies op maat te krijgen.
Door middel van kleurdoeken werd
aangetoond welke kleuren het beste gedragen kunnen worden om er
stralend uit te zien. Vele bezoekers
van Romee hebben deze vrijdagavond dankbaar gebruik gemaakt
van de kleurenkennis van Natalie.
De laatste klant ging tevreden om

kwart voor 10 naar huis. Romee organiseert dit seizoen enkele malen
speciale avonden voor haar klanten.
Veel vrouwen hebben overdag weinig tijd om rustig te winkelen. Om
hierin tegemoet te komen, opent
Romee af en toe haar deuren in de
avonduren wat langer om iedereen
er de komende winter tiptop bij te
laten lopen. De volgende avond, een
vriendinnenavond, is gepland op
woensdag 28 oktober van 18.00 uur
tot 21.00 uur. Op deze avond zullen wederom enkele extra´s aangeboden worden. Meer informatie in
de winkel of kijk op www.romeewomen.nl

Shiatsu helpt bij stress

Vanaf 28 oktober TNT postkantoor

Bruna Aalsmeer grondig verbouwd
Aalsmeer - Na tweeënhalve week
dicht te zijn geweest, is de Bruna
in de Zijdstraat weer open en compleet verbouwd. Er is met man en
macht gewerkt om de winkel op
woensdag 7 oktober, het begin van
de Kinderboekenweek, open te krijgen. En dat is goed gelukt. Niet alleen is de winkel twee meter langer geworden met een nieuw plafond en vloer, er is ook een complete nieuwe inventaris gekomen. De
winkel is gemoderniseerd en het assortiment is nog groter geworden.
De kinderboekenafdeling is uitgebreid met onder andere een extra
tafel en er is een ruimere sortering
boeken te vinden. Zelfs het personeel heeft een nieuwe outfit gekregen. Eigenaren Gert en Marjan Post
hebben, samen met hun team van
zes mensen, gekozen voor stijlvolle
grijze blouses, die goed bij de rest
van het interieur passen.
Nieuw is ook de TNT balie, die vanaf 28 oktober in gebruik genomen
gaat worden. Klanten kunnen straks
bij de Bruna terecht voor het kopen
van postzegels, het versturen van

brieven en pakketten, aangetekende post en andere postzaken.
Tijdens de opening vorige week was
het een gezellige drukte en de bloemen en felicitaties bleven binnenkomen. Extra feestelijk werd het door
de signeersessie van de populaire
kinderboekenschrijfster Mieke van
Hooft. Tijdens de Kinderboekenweek kwam haar nieuwe boek ‘De
verdwenen oma’ voor kinderen vanaf 8 jaar uit.
Gert en Marjan zijn nu bijna vier jaar
eigenaar van de Bruna in Aalsmeer
en zijn trots op hun verbouwde winkel. Ze willen hun klanten van dienst
zijn door ze onder andere een goede service en advies te bieden. Bij
Bruna kun je terecht voor een ruim
assortiment boeken, tijdschriften,
kaarten, kantoor- en cadeauartikelen. Tot en met zaterdag 17 oktober is het nog Kinderboekenweek,
met ‘eten en snoepen’ als thema en
er zijn leuke acties in de winkel. De
Bruna is een mooie winkel geworden waar het prettig winkelen is.
Door Ilse Zethof

FloraHolland verwelkomt
Bloomways op Centrum
Aalsmeer - Sinds augustus is
bloemenexporteur Bloomways in
Aalsmeer gevestigd op een nieuwe
locatie van maar liefst 8000 vierkante
meter. De firma maakte in Aalsmeer
al gebruik van bedrijfsruimte op locatie Zuid. Met een verhuizing naar
locatie Centrum helpt FloraHolland
Aalsmeer het bedrijf een aanzienlijke uitbreiding van de bedrijfsruimteoppervlakte te realiseren.
De nieuwe locatie, grenzend aan
de hoofdingang van FloraHolland
Aalsmeer, biedt bovendien voldoende mogelijkheden om verder te
groeien tot maar liefst 10.000 vierkante meter.
Ruim dertig jaar geleden startte Josef Danners met de inkoop van snijbloemen voor bloemengroothandel
Danners in het Duitse Dortmund.
Na de val van de Berlijnse muur be-

gon Danners samen met Gert Klumpe van de Straelener Blumenhandel
(SBH) met een aantal cash & carry’s in en rond Berlijn. Die samenwerking kreeg dertien jaar geleden
vaste vorm. Inmiddels hebben ze 31
cash & carrybedrijven in heel Duitsland en één cash & carrybedrijf in
Oostenrijk.
De veiling in Aalsmeer is blij Bloomways passende ruimte te kunnen
bieden. Bianca Lambrechts (hoofd
Verhuur en diensten): “FloraHolland
Aalsmeer verhuurt uiteenlopende soorten ruimte aan allerlei sierteeltgerichte ondernemingen. Hierbij proberen we natuurlijk om iedere klant zoveel mogelijk de gewenste ruimte, faciliteiten en diensten te
bieden. Deze verhuizing toont aan
de FloraHolland Aalsmeer nog altijd
een aantrekkelijke marktplaats is.”

Plaatsing nieuwe MRI scan
bij Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Tussen harde windstoten en regenbuien door werd in
september de nieuwe Philips MRIscanner van het Ziekenhuis Amstelland over en dóór het dak van het
ziekenhuis naar binnen gehesen en
geplaatst op de afdeling Radiologie.
De scanner is deze week officieel in
gebruik genomen. De geavanceerde
techniek van de nieuwe MRI-scanner maakt het mogelijk dat alle MRI
onderzoeken, nu met een nóg hogere kwaliteit, op de afdeling Radiologie van het ziekenhuis uitge-

voerd kunnen worden. En voor patiënten is het van groot belang dat
zij voor een complex MRI onderzoek
niet meer naar een ander ziekenhuis
verwezen hoeven te worden. Met
name betreft dit het onderzoek van
de borsten, galwegen, dunne darm,
prostaat en meer gedetailleerd onderzoek van de hersenen en bloedvaten. Bovendien betekent de nieuwe MRI-scanner een verkorting van
de scantijd per patiënt, waardoor de
wachttijd voor een MRI onderzoek
zal afnemen.

Aalsmeer - De zomer is weer voorbij en iedereen zit weer in zijn normale ritme. Het is dan weer tijd om
goed voor jezelf te zorgen, zodat we
het komende jaar weer lekker in onze vel zitten. Door middel van Shiatsu wordt de weerstand verhoogd
en je voelt je er lekker bij. Shiatsu
is gericht op stimulering van het
zelfhelend vermogen van het lichaam. Shiatsu is een behandelmethode, die wordt toegepast met duimen, vingers en handpalmen. Shiatsu is van oorsprong een oosterse therapievorm. Shi betekent vinger en atsu betekent druk. In een
gezond lichaam stroomt de levensenergie ongehinderd. Het lichaam is
dan in balans. Als de energiestroom
verstoord is, dan is het lichaam uit
evenwicht en kunnen ziekte, pijn of
andere klachten ontstaan. De Shiatsutherapeut masseert drukpunten dan wel acupunctuurpunten,
die gelegen zijn op de meridianen
(energiebanen) van het lichaam. Elke merdiaan is gekoppeld aan een
orgaan. Door het drukken van de
punten op de meridianen oefent de
Shiatsutherapeut invloed uit op de
meridianen en op het bijbehorende
orgaan. Er worden maar liefst 365
drukpunten behandeld en zo stimuleer je het zelfgenezende vermogen
van het lichaam.
Stress betekent niets anders dan
spanning of druk. Stress is niet per
definitie ongezond.
Mensen hebben zelfs een bepaalde

mate van stress nodig om goed te
kunnen functioneren.
Stress kom je op elk niveau tegen
en daar heb je elke dag mee te maken. Stress kan het lichaam uit balans brengen. Geestelijke klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken. Dit is te herkennen aan teveel spanning in het nek- en schoudergebied en in het hoofd, spanningshoofdpijn. Men kan een hoge bloeddruk hebben en last hebben van slaapstoornissen en rustloze benen. Door het ondergaan van
een basis shiatsu behandeling komt
het lichaam beter in balans. Er is tevens een speciale behandeling tegen stress. Na een paar behandelingen leer je beter met stress om te
gaan en ga je je zekerder voelen.
Om eventuele hoofdpijn te voorkomen na een behandeling is het
raadzaam één of twee glazen water te drinken om de losgekomen
afvalstoffen af te voeren. Voorbeelden van andere shiatsu behandelingen zijn onder andere klachten van
arm, nek en schouder, rugklachten,
overgangsklachten, astma, bronchitis, hooikoorts (behandeling starten
medio februari).
Informatie of voor het maken van
een afspraak kunt u bellen naar Carla van der Zwaard, telefoon 0297327768 of 06-30074482, e-mail: carlavdzwaard@tiscali.nl of kijk op de
website: www.shiatsuaalsmeer.nl.
Veel verzekeraars vergoeden overigens (gedeeltelijk) de behandeling.

Duurzame verpakking van
graskarton bij veiling
Aalsmeer - Steeds meer ondernemers onderscheiden zich door
duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hiermee
wordt geïnvesteerd in een beter milieu. Kwekerij Strijbisverbeek en leverancier SolidPack brengen samen
met FloraHolland de eerste plantenverpakking gemaakt van graskarton
op de markt. Graskarton is een geheel nieuwe ontwikkeling op het gebied van gerecycled en recyclebaar
verpakkingsmateriaal. In Nederland
is voldoende natuurgras beschikbaar. Dat gras, vooral afkomstig uit
natuurgebieden, werd tot voor kort
gecomposteerd of verwerkt tot veevoer. Het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit sprak
de wens uit natuurgras te verduurzamen en te gebruiken voor andere toepassingen. Solidpack, fabrikant van massief karton en massief
kartonnen verpakkingen, is hierin
geslaagd. De verpakkingsfabrikant
ontwikkelde, in samenwerking met
Natuurmonumenten, een duurzame

verpakking gemaakt van natuurgras
in combinatie met oud papier. FloraHolland heeft in samenwerking met
SolidPack de mogelijkheden van
duurzaam veilingfust onderzocht.
Ook bij Strijbisverbeek speelt duurzaam ondernemen een belangrijke
rol. De kwekerij vermarkt duurzame producten, is Florimark Production gecertificeerd en is lid van Fair
Flowers Fair Plants. Samen zijn FloraHolland, SolidPack en Strijbisverbeek er in geslaagd om een eerste
serie ‘grasverpakkingen’ in de sierteeltsector in de markt te zetten. D
verpakking heeft het formaat van de
Deense doos 17cm van FloraHolland
(fustcode Fc344). Bezoekers van de
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
kunnen de nieuwe verpakking van
14 tot en met 16 oktober bekijken op
het plein van Persoonlijke Verkoop.
De duurzaamheidsroute op de HortiFair in Amsterdam voert bezoekers
langs producent SolidPack, waar de
nieuwste aanwinst prominent in de
stand staat opgesteld.

Actie Hizi Hair voor War
Child een groot succes!
Aalsmeer - In de week van 21 tot
en met 27 september heeft Hizi
Hair een actie gehad om War Child
te steunen. Van elk Lóreal styling
product wat in die week werd verkocht ging de hele opbrengst naar
War Child. In deze week had Hizi hair de winkel mooi versierd met
een kleurige ballonnenboog voor de
deur, mooie bossen bloemen en War
child ballonnen in de winkel. Dit alles in de kleuren rood, zwart en wit,
de kleuren van War Child. Op donderdagmiddag kwam De Aalsmeerse zanger Jan Leliveld even binnen
lopen om de actie van Hizi Hair te
steunen. Hij nam producten mee
voor een bedrag van 100 euro. Ook
de omliggende winkels in de Ophe-

lialaan hebben de actie gesteund.
“Dankzij onze collega’s konden
we nog eens 102 euro extra aan de
War child actie toevoegen”, aldus
de meiden van Hizi Hair. In de week
van de War child actie is in alle hizi hair vestigingen een totaalbedrag
van 19.948 euro opgehaald. Lóreal
heeft zelf nog 1.500 euro gedoneerd
aan War Child. De vestiging Hizi
Hair Aalsmeer heeft bij deze actie
het meeste ingebracht met een percentage van 14,8 procent. Met deze
donatie kunnen 1986 oorlogskinderen ruim een jaar ondersteund worden. De meiden van Hizi Hair willen
bij deze alle klanten die de actie gesteund hebben, hartelijk bedanken
namens War Child.

Aalsmeer - Vandaag de dag worden onze ogen behoorlijk op de
proef gesteld. De wereld wordt immers steeds ‘sneller’. Het verkeer, het
werk en niet te vergeten alles wat
met computers of automatisering te
maken heeft. Beelden die versneld
op je netvlies komen, steeds vlugger anticiperen op informatie en belangrijke dingen filteren uit die grote stroom informatie... Je hersenen,
maar ook je ogen hebben het er niet
eenvoudiger op gekregen. Goede
ogen zijn van grote waarde. Mocht
het zicht minder goed zijn, kan
daar gelukkig wat aan gedaan worden. Helaas blijkt in de praktijk nog
steeds dat niet iedereen goede aandacht aan zijn ogen besteedt. En dat
is zonde, want je ogen, daar moet
je zuinig op zijn. Al was het alleen
al om goed te kunnen anticiperen
op de ‘snelle maatschappij’ van nu.
Maar natuurlijk ook om de mooie
dingen des levens goed te kunnen
zien: natuur, de mensen om wie je
geeft, (klein-)kinderen. En dat liefst
zonder hoofdpijn vanwege het turen
of scherpstellen van je ogen. Dus...
een goed zicht is waardevol zo niet
onmisbaar in je leven!
En hoe eenvoudig kan het zijn?
Contactlenzen draag je tegenwoordig met alle comfort. Je merkt niet
eens dat je ze ‘in’ hebt. En een bril is
al tijdenlang een fashion-statement.
Om iedereen ervan te overtuigen dat
zuinig zijn op je ogen geen overbodige luxe is, hebben de zelfstandige
Nederlandse opticiëns oktober uitgeroepen tot Maand van het Zien.
Niet te lang wachten
Tijdens de Maand van het Zien staat
voorlichting centraal. Net als in andere branches gaan ontwikkelingen
in de optiekbranche razendsnel.

Voor het corrigeren van uw zicht
is er vaak meer dan één oplossing.
Welke geschikt is? Een goed en duidelijk advies is dan op zijn plaats. Bij
Ed Kriek Optiek bijvoorbeeld. De bekende optiekzaak, met vestigingen
in Aalsmeer (Stationsweg 2) en Kudelstaart (Einsteinstraat 127) kunnen ze u uitgebreid voorlichten op
gebied van optiek, maar tevens adviseren welke oplossing bij u past.
En het praktische wordt veelal met
het aangename gecombineerd. Oftewel: een bril betekent bij Ed Kriek
een keuze maken uit een scala aan
mooie monturen, van ultra hip tot
chique tijdloos. Het is echt geen
straf om met een bril op je neus
te lopen tegenwoordig. Niet alleen
wie de brilmode op de voet wil volgen is een frequent bezoekje aan Ed
Kriek Optiek trouwens nuttig. Het
kan geen kwaad om zo nu en dan
ogen en ‘instrument’, bril of lenzen
dus, even aan een check te onderwerpen. Want vaak wachten mensen te lang, zo blijkt uit de onderzoeken. Veel te lang met zere of vermoeide ogen rondlopen is gewoon
niet slim.
Ed Kriek Optiek is een vertrouwd
adres voor uw ogen. Goedopgeleide werknemers die de nodige kennis en kunde in huis hebben. Tegenwoordig slaan ‘prijsvechters’ elkaar
om de oren met goedkope brillen en
lenzen. Als het om je ogen gaat, is
er maar één ding belangrijk: kwaliteit. Want een goedkoop artikel uit
een winkel kun je terugbrengen; je
‘zicht’ niet! Laat u dus goed informeren over alle mogelijkheden die er
zijn voor een goed en rustig zicht.
Ed Kriek Optiek, telefoon 0297320478 (Aalsmeer) of 0297-349944
(Kudelstaart).

Week van de Geschiedenis
in Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - De Kinderboekenweek is bijna ten einde en dat betekent dat in Boekhuis Aalsmeer alweer een volgende activiteit voor de
deur staat.
Ditmaal haakt de boekhandel in de
Zijdstraat aan bij de Week van de
Geschiedenis, die plaatsvindt van 17
tot en met 25 oktober. De Week van
de Geschiedenis heeft dit jaar het
thema ‘Oorlog en Vrede’. Voor mooie
boeken over dit onderwerp en andere historie bent u bij het Boekhuis aan het juiste adres. Er zijn veel
nieuwe boeken verkrijgbaar over
onder andere de Tweede Wereldoorlog, de Berlijnse Muur, de vaderlandse geschiedenis, het Koningshuis en wandel-, fiets- en vaarroutes langs bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Daarnaast is er een speciale plek
ingeruimd voor lokale boeken, zoals

de uitgaven van de Stichting Oud
Aalsmeer.
Kinderboeken
De Kinderboekenweek met het thema ‘Eten en snoepen in kinderboeken’ duurt nog tot en met zaterdag 17 oktober. Bij aankoop van
ten minste 10 euro aan kinderboeken ontvangen klanten gratis het
kinderboekenweekgeschenk
‘De
wraak van het spruitje’. Aanraders
zijn ‘Het geheim van de keel van de
nachtegaal’ van Peter Verhelst (bekroond met de Gouden Griffel) en
‘Boven in een groene linde zat een
moddervette haan’ van Sieb Posthuma (bekroond met het Gouden Penseel 2009).
Na de Kinderboekenweek gaat het
Boekhuis speciale aandacht besteden aan de bekende kinderboekenreeks ‘De mooiste vis’. Kijk ook op:
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Vedette vriendenclub op
Westeinderplassen
Aalsmeer - Je baan opzeggen en
een eigen bedrijf opstarten maar
bovenal gaan doen wat je leuk
vindt. Die droom hebben velen maar
slechts weinig mensen zetten daadwerkelijk die stap. Hans en Marion van Veen deden het wel, zo’n zes
jaar geleden. Ze gingen boten bouwen. Hiermee was de geboorte van
Vedette Jachtbouw een feit. Hans
maakt de Vedettes zo veel mogelijk
naar wens van de toekomstige eigenaar. Iedere Vedette is uniek. Alles
is mogelijk. Hans en Marion denken
met de toekomstige eigenaar mee
maar doen geen concessies aan
de hoge kwaliteitsnorm die zij aan
elk schip stellen. Inmiddels varen
er tientallen Vedettes in Nederland.
Meer dan de helft daarvan was zaterdag 26 september te bewonderen
op de Westeinderplassen. Na koffie
met gebak in restaurant Plasmeijer, gelegen in jachthaven Kempers,
werden de trossen losgegooid en
ging men onder leiding van een Ve-

dette 10.30 VS/OK op weg. De zon
scheen, het water was rimpelloos
en de stemming was opperbest. Het
was een fantastische aanblik om zoveel Vedettes in zoveel uitvoeringen
en kleurstellingen bij elkaar te zien
varen. De tentzeilen werden opgevouwen en met de wind door de haren en de zon op je gezicht was het
puur genieten van een prachtige
nazomerdag op het water. Of je nu
een Vedette 8.20, 8.80 9,30 of 10.30
hebt, dat maakt geen verschil: het
genieten is voor elke eigenaar het
belangrijkste. Natuurlijk keek men
na afloop van de vaartocht graag bij
elkaar aan boord. Je kunt altijd van
een ander wat praktische tips krijgen om het schip nog mooier te maken. Maar bovenal is er de herkenning dat je allemaal hebt gekozen
voor een Vedette. Dat geeft een gevoel van samenhorigheid. Je hoort
bij de club. Je hebt naast een prachtig schip er ook een vriendenclub bij
gekregen.
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Het dwarsfluit ensemble van De Hint onder leiding van Judith Glasbeek. Foto: Jacqueline Kristelijn.

“Iedere druppel op gloeiende plaat helpt”

OSA toont nut van bestaan
Aalsmeer - Woensdag 7 oktober
organiseerde OSA voor belangstellenden in de Raadskelder een bijeenkomst waarin nog eens werd
benadrukt hoe belangrijk ontwikkelingsamenwerking is en wat het bijdraagt aan de gemeenschapszin.
Na het openingswoord van de OSA
voorzitter Gerard Nijland was het
aan wethouder Jaap Overbeek om
de aanwezigen uit te leggen hoe
en waarom de gemeente Aalsmeer
het werk van OSA ondersteunt en
dat daadwerkelijk toont door voor
iedere inwoner een euro beschikbaar te stellen. Hoewel het betoog
klip en klaar was, had de wethouder
zijn partij, het CDA, misschien toch
iets minder moeten profileren. Tenslotte is er voor dit goede initiatief
een raadsbesluit genomen waar alle partijen bij betrokken zijn. Maar
dit terzijde. De wethouder scoorde
overigens een bijzonder punt met
het aangeven dat ontwikkelingssa-

menwerking in aanvang in geen enkel partijprogramma was opgenomen. Dat het toch een gemiste kans
zou zijn geweest als de gemeente
Aalsmeer niet had laten weten hoe
belangrijk voor hen ontwikkelingssamenwerking is. “Niet alleen hulpmiddelen brengen, maar ook kijken
waar het nodig is. Tenslotte is Nederland naast koopman ook dominee. Het is belangrijk om zoveel
mensen bij ontwikkelingswerk te
betrekken, met name de jongeren
omdat het goed is voor hun eigen
ontwikkeling.”
Het gelijk van wethouder Overbeek
stond geheel aan zijn kant. Hij werd
op zijn wenken bediend met het betoog van Daniël Harting. Namens de
twaalf jongeren van de Nederlandse Hervormde Kerk, die het project
in Mexico hebben voorbereid en
begeleid, hield hij een goed onderbouwd verhaal waarin werd uitgelegd hoe het geld bijeen was verza-

meld, hoe het geld was besteed, wat
de resultaten daarvan waren en hoe
de ervaring was met de inwoners.
De getoonde foto’s verduidelijkte
de gesproken tekst. De reeds bestaande school is prachtig verfraaid.
Vooral de lavendel blauwe muren en
de mooie tegels zorgen voor een blij
gevoel. Er werden meubels getimmerd en het buitenfontein werd in
een week afgebouwd en dat bij een
hitte van veertig graden! Mooi om
te zien was ook hoe de Aalsmeerders de kinderen daar vermaakten
met allerhande spelletjes. “Als ik de
foto’s weer zie, dan krijg ik weer de
kriebels om daar weer naar toe te
gaan”, aldus Daniël.
Het dwarsfluitensemble van jongeren van Kunstencentrum De Hint
onder leiding van Judith Glasbeek
haakte goed in op het thema van de
avond door muziek te spelen dat afkomstig was uit de besproken landen. Yvonne de Jong (Dienstverle-

ning Jongeren Wereldwijd) was de
volgende die verantwoording kwam
afleggen. Haar aansprekend enthousiasme en heldere betoog maakten
de aanwezigen er nog meer van bewust dat het werk van de OSA bijzonder nuttig en ook veel toevoegt
aan het bestaan van de mens. Er
waren foto’s ter plaatse gemaakt en
er werd een dagverslag voorgelezen. Yvonne en haar companen bezochten het dorpje Chobokwane,
voornamelijk bevolkt door bosjesmannen. “Om te laten zien dat wij
wilden helpen, hebben wij een kerk
verbouwd tot een multifunctionele
ruimte. De kerk staat midden in de
woestijn en is opnieuw geschilderd,
de banken zijn vernieuwd en er is
een vloer van cement gemaakt. Verder is een gierput gegraven voor een
gezamenlijk toilet en een toilet voor
gehandicapten. En er werd seksuele voorlichting gegeven. Praktische
ondersteuning helpt. Iedere druppel
op de gloeiende plaat helpt.” Yvonne kan het bewijzen. Een briefwisseling geeft aan dat hun werk wordt
voortgezet.
Tot slot was het woord aan Ingrid
van Zijverden namens de groep van
twintig jongeren van de Christelijk
Gereformeerde Kerk De Lijnbaan in
Aalsmeer en de Nederlandse Gereformeerde Kerk Het Lichtbaken te
Rijsenhout. Ook zij had een goede presentatie. De foto’s toonden
Aalsmeerders die samen met de
plaatselijke bevolking de handen uit
de mouwen staken. Met elkaar werd
er gewerkt aan de opbouw van het
dorp. Van het gerealiseerde voetbal
en basketbalveldje wordt dankbaar
gebruik gemaakt. Er werden doelen
geplaatst, tribunes en toiletten gebouwd, muurtjes gemetseld. Men
hield zich verder bezig met computer training en bijbelstudies. Ingrid
vatte haar betoog als volgt samen:
“Wat ik van mijn reis naar Botswana heb geleerd is dankbaarheid en
ik was onder de indruk van de gastvrijheid. Ik heb mij hier zeer op mijn
plek gevoeld.” Voorzitter Gerard Nijland, zelf ontwikkelingarts geweest,
verklaart tot slot: “Met gebarentaal
en blijven lachen kom je heel ver.”
Hetgeen door een ieder die ervaring
heeft met ontwikkelingswerk wordt
beaamd. Meer informatie over OSA
is te vinden op de website: www.
osa-aalsmeer.nl

Donatie van Schipholfonds

Stichting De Bovenlanden
gaat schuilhut restaureren
Aalsmeer - Op donderdag 8 oktober vond in de hangar van de Dutch Dakota Association (DDA) de
feestelijke uitreiking van de donaties over het derde kwartaal 2009
plaats. Namens stichting de Bovenlanden waren Nico Borgman en
Arie Buijs aanwezig en zij kregen
tot hun grote genoegen een cheque
van 5.000 euro uitgereikt door Menno de Haan van het Schipholfonds.
Stichting de Bovenlanden richt zich
op het behoud van het bestaande cultuurlandschap van teelakkers
en natuurgebieden in de Aalsmeerse bovenlanden in de Westeinder en
Aalsmeer Oost. Watersporters kennen ze wel, de kleine merkwaardige
schuurtjes die zo hier en daar nog

op teelakkers in dit gebied te vinden
zijn. Ze worden schuilhutten genoemd en werden decennia geleden
door kwekers gebruikt om te schuilen tegen slecht weer en voor de opslag van materialen. Langzaam aan
raken zij nu echter in verval en verdwijnen. Ter gelegenheid van het 15
jarige bestaan wil de Bovenlanden
een schuilhut op één van haar seringenakkers restaureren. De daaraan verbonden kosten worden begroot op 7.500 euro. Omdat hiervoor
geen budget beschikbaar is, deed
de Bovenlanden een beroep op het
Schipholfonds om deze restauratie
mogelijk te maken. Het Schipholfonds heeft hiervoor een bijdrage
van 5.000 euro beschikbaar gesteld.

Janna van Zon

ingezonden
Lily held van Noord-Holland?!
Helaas zullen veel vrouwen zich
hierin herkennen, in deze pink-ribbon maand. Ik ook. Ik werd in april
2007 geconfronteerd met borstkanker. Een bultje, zelf ontdekt. Toch
maar even naar de huisarts. Voor alle zekerheid maar even naar het ziekenhuis:
Bij het binnengaan van het ziekenhuis was ik een gezonde 50-er en
bij het verlaten van het ziekenhuis
was ik een kankerpatiënte. De wereld stond op z’n kop. Paniek alom: “Ik ga dood”, kwam heel dicht
bij. Huilen, opstand, waarom ik? Later werd het niet “waarom ik“, maar
werd het “waarom ik niet?” Zoveel vrouwen met borstkanker! De
opvang thuis was goed. Ook mijn
man had een beetje kanker, net zoals een man ook een beetje zwanger kan zijn. Er was heel veel zorg.
De opvang in het ziekenhuis was
heel goed. Ik kwam in contact met
een mamma-care verpleegkundige.
Wat een schat! Wat een hulp! Wat
een medeleven. Toch wordt na verloop van tijd de zorg ook weer wat
minder: Je probeert jezelf weer op
de rails te zetten. Je probeert jezelf
weer bij je kladden te pakken: Live
goes on (dat is maar goed ook) en
accepteer je de vervelende bijwerkingen van de medicatie.
Via via kwam ik in contact met het
Adamas-inloophuis in Nieuw Vennep. Daar ondervond ik een enorme warmte, lotgenoten, begrip en
vooral ook een luisterend oor. Heerlijk om daar te vertoeven. Ook zijn
er ‘wetenschappelijke’ bijeenkomsten: lezingen door een oncoloog
tezamen met verpleegkundige van
de oncologie maar ook diverse thema-dagen. Grote openheid van andere gasten. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je gaat wat beter om met
je ziekte. Je bevindt je daar in een
warm bad.

Kortom Lily en de vrijwilligers maken
een mooier mens van je, die weer
kan genieten van de mooie dingen
en die de bomen weer groener en
de lucht weer blauwer vindt. Maar
wie is Lily? Het Adamas-huis, een
inloophuis voor kankerpatiënten, is
enige jaren geleden opgericht door
Lily Nieuwenhuizen samen met een
team van acht mensen. Ook Lily was
kankerpatiënte. Zij wordt dus feitelijk elke dag geconfronteerd met
deze ernstige ziekte en toch gaat ze
door. Ze is een held om zo positief
met de medemens bezig te zijn.
Zij is een held om zo veel warmte
te geven. Zij is een held, want het
inloophuis voorziet in een grote behoefte. Een behoefte voor kankerpatiënten met hun familie aan een
luisterend oor, warmte, erkenning
en zeker herkenning. Zij maakt het
onmogelijke, mogelijk maakt en ‘niet
kunnen’ bestaat in haar ogen niet.
Maar zij is ook een held om steeds
maar weer bronnen aan te boren
om het inloophuis ‘gaande’ te houden. Geweldig toch? De provincie
Noord Holland is bezig om een held
of een heldin te zoeken. Een Noordhollander of een Noordhollandse.
Eén voor één helden. Eén voor één
schitterende mensen. Ook Lily is genomineerd als held van Noord Holland. Zij is die nominatie meer dan
waard. Samen met Hennie Huisman
en een filmploeg hebben we haar
‘overvallen’ voor het televisieprogramma van Hennie Huisman ‘Helden van Noord-Holland’ op RTV NH.
Wat leuk en wat een vrolijkheid was
er die ochtend in het Adamas-huis.
Stemmen kan via www.noordhollandsehelden.nl. Kijk verder eens op
www.adamas-inloophuis.nl. Er gaat
een wereld voor u open!
Truus de Geus, Sportlaan 80,
1431 JA Aalsmeer.

Aanmelden kan tot eind oktober

Meerlandenfonds sluit bijna!
Rijsenhout - Nog een paar weken
en dan sluit de inschrijvingstermijn
voor het Meerlandenfonds. Afvalbedrijf De Meerlanden heeft ook dit
jaar weer 50.000 euro in het Meerlandenfonds voor goede doelen en
(sport)verenigingen gestort. Tot eind
oktober kunnen aanvragen voor een
bijdrage ingestuurd worden. Goede doelen of (sport)verenigingen
en hun leden en vrijwilligers kunnen een project of activiteit aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Voor goede doelen is
de maximale bijdrage 3.000 euro

en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro. Aanmelden kan via
het speciale formulier dat te downloaden is op www.meerlanden.nl/
meerlandenfonds. Daar kunt u ook
terecht voor het reglement met
voorwaarden en de statuten van het
Meerlandenfonds. Aanvragen voor
een bijdrage dienen voor 31 oktober
2009 naar De Meerlanden gestuurd
te worden.
De toekenning of afwijzing vindt
plaats voor 15 november aanstaande en de uitreiking vindt aan het
eind van dit jaar plaats.

Al 40 jaar buren van elkaar!

Wellant College: Verrassend!
Aalsmeer - Slangen, hagedissen,
een schildpad, muizen, cavia’s en
kuikens. Ze hebben allemaal een
plekje op het Wellant College aan
de Linnaeuslaan. Afgelopen zaterdag 10 oktober hield de ‘groene
school’ een open dag en vele belangstellenden mochten verwelkomt worden. Met name toekomstige leerlingen kwamen met hun ou-

ders een kijkje nemen en het merendeel leek gecharmeerd van deze
school waar de opleidingen vooral
gericht zijn op bloemen en planten
in de ruimste zin des woords. Geïnteresseerd in een opleiding in groen
of met dieren? Het Wellant College
is een aanrader!
Kijk op www.wellant.nl voor meer
informatie.

Snel kaarten kopen een aanrader!

Trots van Aalsmeerfeest in
kantine V.V.Aalsmeer
Aalsmeer - Ongeveer een jaar geleden kon u in deze krant lezen over
het eerste ‘Trots van Aalsmeerfeest’
uit de geschiedenis. Of dit feest een
vast plekje op de jaarkalender van
V.V.Aalsmeer zou gaan verdienen,
was toen nog niet bekend. Echter,
het feest bleek zo’n groot succes
dat een herhaling niet uit kon blijven. Op 6 november is het zover:
vanaf half negen ’s avonds worden
de deuren van V.V.Aalsmeers kantine ‘De Silveren Draeck’ geopend
om het feest weer minstens zo gezellig te maken als vorig jaar. Vorig
jaar besloot een groepje spelers van
‘De Trots van Aalsmeer’, het zesde
seniorenelftal van V.V.Aalsmeer, een
feest te organiseren in de kantine
van V.V.Aalsmeer. Dit jaar heeft de
organisatie weer alles in het werk
gesteld om het fantastische feest
van vorig jaar te gaan evenaren.
In augustus begonnen de voorbereidingen met het prikken van een
datum. Omdat het eerste weekend
van november vorig jaar zeer goed
werd ontvangen door de gasten, is
besloten ook dit jaar de eerste vrijdag van november als feestdatum te
prikken. Ook een dj en een zanger
waren snel geregeld. De dj van vorig jaar, dj Ruud, zal alles uit de kast
halen om de gezelligheid van vorig
jaar te evenaren. Verder zal Bastiaan

Hulsbos, zanger op feesten en partijen, zijn gouden stemgeluid in het
werk stellen om gezellige nummers
ten gehore te brengen. De organisatie adviseert een ieder die graag
naar het feest komt, de kaarten snel
te bestellen. “Het feest is populair
en ik denk dat de kaarten snel uitverkocht zullen zijn”, aldus één van
de organisatoren, Roy van Diemen.
Hij vervolgt: “ik heb het idee dat we
het zeer goed georganiseerd hebben. Een zanger, flink wat versieringen, een gezellige dj en goed barpersoneel hebben we geregeld, nu
is het aan de mensen om het feest
helemaal gezellig te maken.” Ook
Kees Korver is enthousiast: “We
zijn al wekenlang bezig met organiseren, het is mooi om te zien dat
al ons harde werk zich gaat uitbetalen door de enthousiaste reacties
die we van iedereen krijgen. Veel
mensen reserveren al kaarten bij
mij, omdat ze bang zijn dat het feest
snel is uitverkocht en dat ze achter het net vissen.” Kaarten bestellen of informatie over het feest opvragen kan op donderdagavond of
zaterdagmiddag, in de kantine van
V.V.Aalsmeer, bij Robbert van Duijn
of Roy van Diemen, maar ook via
www.trotsvanaalsmeer.nl. Hier vindt
u tevens alle andere informatie over
het voetbalteam ‘De Trots’.

Aalsmeer - In de Willem Alexanderstraat in Oost wonen een aantal
buren die het erg goed met elkaar
kunnen vinden. Ze kwamen 40 jaar
geleden naast elkaar wonen (oktober 1969) en tot op heden is dat nog
steeds zo. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat één echtpaar vorig jaar
is verhuisd, maar daar hebben ze
zo lang lief en leed mee gedeeld
dat die er gewoon nog bij horen. Zij
hebben dus ook het 40-jarig buurtschap meegevierd. Want dat dit
unieke jubileum uitgebreid gevierd
zou worden, stond al heel lang vast.
Vijf jaar geleden besloten ze al het
feit dat ze 35 jaar buren waren op
een bijzondere manier te vieren. Ze
boekten een hotel in de kustplaats
Bergen en beleefden daar een heerlijk weekend. Het was hen zo goed
bevallen dat meteen de afspraak
werd gemaakt bij het 40-jarig jubileum weer iets dergelijks te organiseren. Mits iedereen daartoe nog in
staat zou zijn natuurlijk, want tenslotte worden ze allemaal een dagje
ouder. Afgelopen weekend was het
dan zover. Er werd een groot familiehuis gehuurd in de buurt van het
Twentse Ootmarsum. Daarin was
ruimte genoeg voor de 14 volwassenen en de bijna 2 jaar oude Cas om
gezellig samen te kunnen ontbijten
en dineren. Op een grote bank rond
een haardvuur kon urenlang geklets
worden over ‘vroeger’ en vooral ook
over de (klein)kinderen. De kleine
Cas vermaakte zich prima, wat wil je
ook met zo veel aandacht!
Bij aankomst op vrijdagmiddag
scheen de zon uitbundig en tot een
uur of zes zaten ze lekker in het zon-

netje op het terras. De volgende dag
was er een grote taart bij de koffie, aangeboden door drie echtparen die deze maand ook nog eens
40 jaar getrouwd zijn. Om ook volop
van de mooie omgeving te kunnen
genieten, waren er twee fietstochten uitgezet. Na de eerste tocht op
zaterdag speelden ze onder veel hilariteit het in Twente zeer populaire
‘Klompgolf’, met een soort golfstok
met een klomp aan het uiteinde. De
laarzen die ze meegenomen hadden
waren geen overbodige luxe, want
ze liepen echt in het boerenland,
compleet met paardenvijgen! Zondagmorgen was het weer nog prima
voor de fietstocht naar de watermolen en waterval in de buurt van Denekamp. Toen ze echter net aan een
rondwandeling door het plaatsje
Ootmarsum wilden beginnen, kwam
de regen in eens met bakken uit de
lucht vallen.
Dan maar een restaurant in voor
een heerlijke lunch. Het werd die
middag echter niet meer droog,
maar er moest toch nog zo’n 8 kilometer terug gefietst worden. Ondanks regenkleding kwamen de
meesten kletsnat daar aan, maar er
kon wel om gelachen worden, want
gedeelde smart is halve smart en in
het huis wachtte een lekker warme
douche. Moe, maar voldaan reden
de bewoners op maandag weer terug naar Aalsmeer. Deze keer is er
nog geen afspraak gemaakt voor
een volgend uitstapje, de tijd zal leren wat er dan nog mogelijk is, maar
als het even kan zal er vast wel weer
iets leuks georganiseerd worden
daar in de Willem Alexanderstraat!
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Extra activiteiten op Binding
Zolder tijdens de vakantie

Sport en zwemplezier voor
kinderen in herfstvakantie

Aalsmeer - De herfstvakantie is dit
jaar van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober voor de kinderen uit
Aalsmeer en omgeving. Het personeel van de ESA heeft dit jaar extra
veel activiteiten georganiseerd om
het de vakantie vierende kinderen
naar de zin te maken. In sporthal De
Proosdijhal kunnen de kinderen van
4 tot en met 12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens de sport en spelinstuiven op maandag 19 en donderdag
22 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 met een patatje en een glas limonade er bij. Ook de ouders zijn
natuurlijk welkom. Natuurlijk is er in
de herfstvakantie weer volop gelegenheid om te komen vrij zwemmen
in zwembad De Waterlelie! Elke dag
kunnen de kinderen lekker komen
spelen in het water met alle speelmaterialen en de 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 en
dinsdag is het bad open voor vrijzwemmen van 10.30 tot 14.30 uur.
Op woensdag is er extra lang vrij
zwemmen van 10.30 tot 15.45 uur.
Donderdag is iedereen welkom van
12.00 tot 14.30 uur en op vrijdag
van 10.00 tot 13.00 uur. Kindjes tot
1 jaar hebben gratis toegang. Kinderen van 1 tot en met 3 jaar beta-

Kinderbingo bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Woensdag 21 oktober
is er weer een gezellige kinderbingo in ’t Baken in de Sportlaan. In de
meivakantie was de bingomiddag
een succes, dus kom allemaal weer
om 14.00 uur bij BV De Pomp om
een gokje te wagen tijdens dit eeuwenoude spel. Er worden drie rondes gespeeld en de kaartjes kosten
maar 50 cent per stuk. Je kan er zoveel afnemen als je maar wil. Van de
Buurtvereniging krijgen alle kinderen limonade en wat lekkers en voor
de begeleiders wordt koffie en thee
geschonken tegen laag tarief. Ook
zijn er nog twee grotere prijzen die
verloot worden op een speciale manier. Alle leeftijden zijn toegestaan,
dus kom allemaal. Telefonische informatie kan verkregen worden bij
Caroline Ramp, tel. 344107

len 1.20 euro. Voor kinderen van 4
tot en met 15 jaar geldt het speciale tarief van slechts 3.20 euro! Vanaf 16 jaar betaalt iedereen 3.90 euro. Het programma in het banenbad
gaat normaal door.
Borstcrawlen en snorkelen
Borstcrawl is een moeilijke zwemslag en af en toe is extra oefening
nodig. In de herfstvakantie wordt
er een borstcrawlinstuif gegeven
voor kinderen v.a. het oranje lintje t/
m opleiding voor C. Dit geldt voor
de kinderen die deelnemen aan de
zwemlessen of aan de schoolzwemlessen. Twee intensieve zwemlessen om de puntjes op de i te zetten voor borst- en rugcrawl. De instuif wordt gegeven op maandag 19
en woensdag 21 oktober van 9.45
tot 10.30 uur. De kosten zijn 15.50
euro voor twee lessen inclusief vrij
zwemmen tot 14.30 uur op maandag en tot 15.45 uur op woensdag. Deze herfstvakantie organiseert zwembad De Waterlelie ook
een mini-snorkel en survivalcursus.
In twee lessen kunnen kinderen de
eerste stapjes zetten om te leren
zwemmen met snorkel en duikbril
of eens ervaren hoe het is om met
laarzen en een regenjas in het water te zijn. Beide cursussen zijn op
maandag 19 en woensdag 21 oktober van 9.45 tot 10.30 uur en kosten 15.50 euro inclusief vrijzwemmen tot 14.30 uur op maandag en
tot 15.45 uur op woensdag.
Baby- en peuterinstuif
Verder
organiseert
zwembad
De Waterlelie weer 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 22 oktober van 9.00 tot 10.30 uur en de
entree is 5.00 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 herfst privé-lessen.
Er zijn diverse mogelijkheden om
uw kind extra privé-lessen te laten
volgen. Bij voorkeur worden de lessen gevolgd naast de groepslessen.
Kinderen dienen wel minimaal in
het bezit te zijn van het groene lintje. Inschrijven kan aan de receptie
van het zwembad.
Voor meer informatie over alle activiteiten: www.esa-aalsmeer.nl of
0297-322022.

Westhill kindermiddag en
presentatie kerstmusical
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 20
oktober is het kindermiddag in de
Binding en Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat. De aanvang is 13.00 uur
en de middag is bestemd voor alle kinderen van de basisschool. Een
leuk creatief programma dat uit verschillende onderdelen bestaat wordt
geboden. Dit duurt tot 16.00 uur.
Daarna wordt de nieuwe kerstmusical, die op 20 december uitgevoerd gaat worden, gepresenteerd.
Dit jaar is gekozen voor: Droomkerst. Er gaat van alles mis met een
mooi plan van Lilly, waardoor ze uit-

eindelijk kerstmis in het ziekenhuis
aan het bed van oma moeten vieren.
Een leuk en grappig verhaal, waar
iedereen die dat wil een rolletje in
kan meespelen of zingen!
Heb je acteer- en/of zangtalent?
Vind je het gewoon gezellig om mee
te doen? Kom dan eens even kijken
en luisteren op 20 oktober van 16.15
tot 17.15 uur. Alle kinderen vanaf
groep 5 mogen meedoen. Het kost
niets en je krijgt er veel plezier voor
terug! Eventuele vragen en aanmeldingen kunnen gemaild worden
naar westhill@dgaalsmeer.nl

Basketbal scholentoernooi

Jozefschool krijgt prijs:
Basketbalschool 2009
Aalsmeer - - Op zaterdag 10 oktober ‘vochten’ teams van zes basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart
om de prijzen tijdens het jaarlijkse
basketbal scholentoernooi van BV
Aalsmeer. De teams werden ingedeeld in twee poules. Poule 1 was
ingeruimd voor de groepen 7 en 8
en poule twee voor de groepen 6 en
7. In poule 1 was de finale erg spannend. Uiteindelijk trokken de Kudelstaart Rietpluimen met 22-16 aan
het langste eind tegen de Wegwijzer
Dunkers. Na een spannende pouleronde wonnen de Ringvreters van
de Zuidoosterschool poule 2. In de
finale versloegen zij de Jozefschool

Dunkers met 14-4. De overallprijs
‘basketbalschool van het jaar 2009’
ging dit keer naar de Jozefschool.
Geen enkel team ging met lege
handen naar huis. Door de organisatie waren shirts voor alle deelnemers besteld. Op de shirts kwam het
thema ‘ik heb talent.org’ terug. Basketbalvereniging Aalsmeer kijkt met
een tevreden gevoel terug op het
toernooi. Er waren veel deelnemers
die een leuke en sportieve middag
achter de rug hebben. Het bestuur
van de vereniging hoopt dat de vele
deelnemers en supporters hebben
gezien en ervaren hoe leuk basketbal eigenlijk wel is.

Daniël aan kop in jeugdcompetitie
Uitslagen ronde 4:
Tom Korenwinder-Gelled Hulsbos
Nicky Jonkers-Ruan Heeren
Marc Jonk-Daniel Veruzab
Selena Jonke -Mathijs van de Drift
Arthur Mantel-Rachel v.d. Drift
Florence de Kok-Faas Kaaijk
Alexander de Kok-Daniel van Dijk
Julia van der Drift-Arlette Maarse
Arie Jonk-Marije de Haan
Mishi Owedenski-Inge de Haan
Alexander Mantel-Fouad Nakad
Kamil Nakad-Caril Heeren

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

Inge de Haan won haar partij.

Volop activiteiten tijdens
vakantie bij BindingBoven
af 13.00 uur een knutselmiddag bij
de BindingBoven op het programma. Er wordt niet alleen geknutseld,
ook gaat een film aangezet worden.
De deuren sluiten om 16.00 uur. De
kosten bedragen 2,50 euro per persoon. Er kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen deze middag, dus
geef je van te voren op als je verzekerd wil zijn van een plekje. De BindingBoven vind je aan de Zijdstraat
53. Opgeven kan via lenneke@debinding.nl. Natuurlijk kan je ook altijd op de website kijken: www.debinding.nl.

‘t Gilde opent nieuw onderkomen

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
kwamen alle nieuwe koks ‘in opleiding’ bij elkaar op de Bindingzolder. Nadat iedereen zich had voorgesteld konden alle kookboeken
uitgedeeld worden. Alle koks (vanaf 10 jaar) leren in deze workshop
‘koken voor beginners’, elke week

een nieuw recept. De eerste les was
een oer-Hollands gerecht en komende week is Italië aan de beurt.
Elke week staat er een ander land
centraal en bij de zevende les mogen de kersverse koks twee gasten meenemen, die komen eten in
het Zolder-restaurant! Niet alleen
hoofdgerechten gaan er gemaakt
worden, maar ook voor- en nagerechten. De kookworkshop zit bijna vol, maar een paar nieuwe koks
kunnen zich nog aanmelden.

Bijeenkomst
Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 oktober komen de Zegelkids weer bij
elkaar in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. Wat zij die avond
gaan doen is? Pret maken met postzegels. Wil je weten hoe, dan moet
je vrijdagavond om 19.00 uur aanwezig zijn. Voor de jeugd is er altijd de jeugdpuzzel met maximaal
tien vragen. Spieken is toegestaan,
maar de leiding mag het niet zien.
Dan kost het strafpunten. Nieuwsgierig? Kom vrijdagavond kijken en
luisteren. Willen je ouders meer informatie dan kunnen zij contact opnemen met Ellie, tel. 361819 of Saskia, tel. 569660.

Kinderkienen in Dorpshuis
te genieten van een beker limonade
en iets lekkers. Deze middag is voor
kinderen van 9 tot en met 12 jaar
en de toegang en het kienen is geheel gratis. Dus ook voor jouw deze middag de kans om een of meerdere prijzen mee naar huis te nemen. Kom jij ook met je buurjongen,
buurmeisje, vriendje, vriendinnetje, nichtje of neefje gezellig kienen
in het Dorpshuis te Kudelstaart? Je
bent van harte welkom! Aanvang
14.00 uur. Einde 17.00 uur

Jongeren uit Aalsmeer op
judo met jeugdsportpas

Aalsmeer - Wie niet op vakantie
gaat in de herfstvakantie hoeft zich
zeker niet te vervelen! Want bij de
BindingBoven worden in deze vakantie op twee middagen leuke en
gezellige activiteiten georganiseerd
voor kinderen van groep 3 tot en
met 8 van de basisschool. Op dinsdag 20 oktober wordt er in samenwerking met de Westhill Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een activiteitenmiddag georganiseerd. De
middag begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur en is geheel gratis.
Op woensdag 21 oktober staat van-

Kookworkshop
is begonnen!

ven is niet nodig. Om 18.00 uur gaat
de deur weer dicht. ’s Avonds is er
een Filmavond. Om 20.00 uur start
de film De Brief voor de Koning, een
spannende film over een jongen die
een brief moet geven aan de Koning. Deze brief mag niet in verkeerde handen terecht komen. Zal hij
het halen en hoe gaat het hem af?
De deur gaat om 19.45 uur open. De
film duurt tot 22.15 uur. De kosten
zijn 2 euro per persoon inclusief wat
te drinken en iets lekkers. Wil jij voor
iets opgeven of meer informatie?
Neem dan contact op met Manon
Zwart van de Binding Zolder. Stuur
een mailtje met je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar manon@debinding.nl Wie zich opgeeft
voor één van de bovenstaande activiteiten krijgt een bevestings e-mail
terug. Je kan ook telefonisch contact opnemen met Manon via 0297892091 of 06-13989304 bereikbaar
op dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. Gelieve
niet de voicemail in te spreken om
verwarring te voorkomen. De Binding Zolder is te vinden in het SJOK
gebouw aan de Haya van Somerenstraat. Voor meer informatie over
Stichting de Binding surf je naar
www.debinding.nl

Supportersvereniging 40 jaar
Kudelstaart - Zaterdagmiddag 17
oktober organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart in verband
met haar 40 jarig bestaan een kinderkienmiddag met vele mooie prijzen. Maar liefst 160 fantastische
prijzen liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar.
Wie het snelst zijn kienblaadje vol
heeft, mag als eerste een keuze maken uit één van de vele prijzen die
in elke ronde te winnen zijn. Na vijf
ronden komt er een pauze om even

Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - In de jeugdcompetitie heeft Daniël van Dijk alleen de
koppositie te pakken. Hij is de enige
die alle vier zijn partijen wist te winnen. Tom Korenwinder volgt hem op
de voet met drie overwinningen en
één vrije ronde. Bij de achtervolgers
doen de dames het goed. Er staan
vijf meisjes in de top 10. Er waren twee spelers die deze competitie voor het eerst meededen. Marc
Jonkers en Arthur Mantel. Maar ze
wonnen wel beide hun partijen!

Kudelstaart - Nog even en dan is
het weer tijd voor 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 19 oktober is er een dansworkshop! Met HipHop, streetdance en
showdanser gaan de aanwezigen
aan de slag. Er gaat ongeveer 1,5
uur gedanst worden. Het is de bedoeling dat een dansje ingestuurd
gaat worden! De workshop wordt
gegeven door Viola, een professionele danslerares. De workshop begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00
uur. De kosten zijn 3 euro per persoon. Na de workshop kun je nog
gezellig blijven hangen om na te
kletsen of nog verder te dansen! De
deuren sluiten om 17.00 uur. Je moet
je voor deze workshop wel even van
te voren opgeven. Opgeven kan tot
en met zaterdag 17 oktober. Opgeven kan via onderstaande gegevens. Woensdag 21 oktober is er in
samenwerking met ‘t Gilde een gezellige filmmiddag! De film Kikkerdril staat op het programma. De film
gaat over Max, hij gaat opzoek naar
kikkerdril voor zijn broer. Onderweg
komt hij Jesse tegen. Samen vallen
ze van het ene avontuur in het andere. Zal het ze lukken de kikkerdril te vinden? Ouders kunnen vanwege de beperkte ruimte niet bij de
film aanwezig blijven. De film begint om 13.45 uur en is rond 15.15
uur afgelopen. Om 13.30 uur gaat
de deur open. De kosten zijn 2 euro per persoon inclusief iets lekkers
en wat te drinken. Donderdag 22
oktober is er, zoals elke week, een
gezellige inloop avond. Maar dit is
een thema inloop avond! Spelletjes
gaan gespeeld worden. Mens Erger Je Niet, Monopoly, Levensweg
etc. De avond begint om 19.00 uur
en duurt tot 21.00 uur. De avond inloop is gratis. Op vrijdag 23 oktober
is er zoals elke week inloopmiddag.
Om 15.00 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
staat de limonade en de thee klaar.
De inloopmiddag is gratis en opge-

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
17 oktober zal burgemeester Pieter
Litjens het nieuwe onderkomen van
jeugdclub t Gilde officieel openen.
Na jaren in het SJOK-gebouw te
hebben gezeten verhuist de club
nu naar de twee lokalen in de Graaf
Willemlaan.
De openingsmiddag begint om
13.00 uur met allerlei spelletjes voor
de jeugd vanaf 5 tot 18 jaar. Om
14.00 uur zal burgemeester Litjens
het gebouw officieel openen. Daar-

na gaat de spelletjes middag met
als thema ‘Wat is daar aan de hand’
weer verder. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. Alle kinderen
uit Kudelstaart zijn welkom. ‘t Gilde
is een knutselclub voor de gehele
jeugd en is vier avonden en woensdagmiddag open.
Langs komen mag en kan natuurlijk altijd. Voor meer informatie kan
gebeld worden naar Thea, tel. 0630598275 of mail naar eppobus@
hotmail.com.

Aalsmeer - Het was een drukke
en gezellige boel tijdens de judoles van Pijloo Sports in The Beach
aan de Oosteinderweg. Kinderen
van verschillende basisscholen uit
Aalsmeer en Kudelstaart hadden
zich via de jeugdsportpas opgegeven om introductielessen judo te
volgen. Drie uur lang werd judoles
gegeven, te beginnen met de jongste judoka’s in de leeftijd 6 en 7 jaar,
gevolgd door de 8 en 9 jarigen en
eindigend met de 10 tot 12 jarigen.
Voor de eerste groep hadden zich
wel zestien kinderen ingeschreven.
De judoles was er op gericht om de
kinderen te laten kennismaken met
de sport.
Veiligheid, samenwerken en plezier staan daarbij voorop. Ietwat gespannen kwamen de kinderen de
les binnen, maar na een fysieke warming-up, was iedereen los en konden de ouders aan de kant ook opgelucht ademhalen. Maar wat leer
je nu tijdens je eerste judoles? Belangrijk is dat je weet hoe je moet

rollen en je val breken, voordat je iemand met een judoworp werpt of
zelf geworpen wordt. Tijdens de eerste les leer je daarom bijvoorbeeld
om een goede judorol te maken. En
dat is iets anders dan een gewone
koprol. Je rolt namelijk niet over je
hoofd, maar over het puntje van je
schouder. Vervolgens leer je om je
val te breken, door met je hand af te
slaan op de mat. En het leukste is
natuurlijk het aanleren van een judoworp, afgewisseld met verschillende stoeivormen. Na een uur judoles waren de kinderen voldaan en
had iedereen zich prima vermaakt.
Het project blijkt een succes te zijn
en de kinderen krijgen nog drie weken introductielessen. Daarna is het
aan de kinderen om te bepalen of
ze door willen gaan met judo. Wil je
ook kennismaken met judo bij Pijloo
Sports, maar ben je de jeugdsportpas misgelopen? Kijk dan voor meer
informatie op www.pijloosports.nl
of stuur een e-mail aan info@pijloosports.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 oktober
AALSMEER
RKAVIC 1 - Aalsmeer 1
Volendam 4 - Aalsmeer 2
Nieuwland 2 - Aalsmeer 3
Buitenveldert 3 - Aalsmeer 4
AFC 9 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – RKAVIC 4
WV-HEDW 18 - Aalsmeer 7
Aalsm/RKAV Vet.1 – BSM Vet.1

14.00 u
14.30 u
11.30 u
13.00 u
12.15 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Legm.vogels A1

12.00 u

R.K.A.V.
Amstelveen 4 - RKAV 2
Badhoevedorp Vet.2 - RKAV Vet.2

12.30 u
14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 - SCW MB.1

11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – De Vecht B1
J.A.United.B2 – UNO B1
DIOS C1 - J.A.United.C1
Alliance’22 C2 - J.A.United.C2
ADO’20 C4 - J.A.United.C3

14.00 u
14.30 u
14.30 u
12.15 u
13.00 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Waterwijk D2
13.00 u
AFC D6 - J.A.United.D2
10.30 u
Roda’23 D5 - J.A.United.D3
9.00 u
J.A.United.D5 – NFC/Brommer D2 11.15 u
RKDES D3 - J.A.United.D6
9.30 u
VSV E1 - J.A.United.E1
10.00 u
Pancratius E3 - J.A.United.E2
10.15 u
J.A.United.E3 – Overbos E3
9.00 u
J.A.United.E4 – DIOS E2
9.00 u
Hoofddorp E8 - J.A.United.E5
9.00 u
J.A.United.E6 – Hillegom E2
9.00 u
J.A.United.E7 – Olympia Haarlem E4 11.15 u
J.A.United.E8 – DCG E7
9.00 u
J.A.United.E9 – Amstelveen E3
11.15 u
Kon.HFC F1 - J.A.United.F1
9.00 u
Roda’23 F3 - J.A.United.F2
10.15 u
J.A.United.F3 – VVC F5
9.00 u
J.A.United F5 - J.A.United.F4
10.00 u
BSM F2 - J.A.United.F6
9.00 u
J.A.United.F7 – SIZO F1
9.00 u
RKDES F3 - J.A.United.F8
9.30 u
J.A.United F9 – Olympia Haarlem F4 9.00 u
Meisjes
J.A.United.MD.1 – Hoofddorp MD.1 11.15 u
J.A.United.MD.2 – Roda’23 MD.1 10.00 u
J.A.United.ME.1 – Overbos ME.2
9.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Amstelveen D1 - RKDES D1
Tos Actief D1 - RKDES D2
RKDES D3 – J.A.United D6
RKDES D4 – DSS D8
RAP E2 - RKDES E1
RKDES E2 – Roda’23 E5
RKDES E3 – Roda’23 E12
Weesp E7 - RKDES E4
RKDES F2 – Abcoude F4
RKDES F3 – J.A.United F8
RKDES F4 – Legm.vogels F8
RKDES F5 – AFC F 10
RKDES F6 – Sp.Martinus F9

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

Amstelveen F4 - RKDES F8
RKDES F9 – Roda’23 F 12

10.15 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Zuidvogels DA.1
SDO MA.2 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – Overbos MB.1
KDO MC.1 - RKDES MC.1
G..M’meer MD.2 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – SCW E3

13.00 u
13.00 u
11.00 u
12.00 u
8.45 u
9.30 u

S.C.W.
AFC 1 - SCW 1
AFC 4 - SCW 2
SCW 3 – Hoofddorp 3
AFC Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – THB Vet.1
SCW Vet.3 – Roda’23 Vet.2
Overbos Vet.2 - SCW Vet.4

14.45 u
12.15 u
11.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Zaanlandia A2
HBOK C2 - SCW C1

12.30 u
10.30 u

Pupillen
KDO D1 - SCW D1
SCW D2 – Legm.vogels D10
Zwanenburg D5 - SCW D3
Kon.HFC E7 - SCW E1
SCW E2 – Overbos E7
RKDES ME.1 - SCW E3
SCW F1 – EDO F6
HBC F7 - SCW F2
SCW F3 – Overbos MF.1

11.00 u
9.00 u
12.00 u
10.00 u
9.00 u
9.30 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u

Dames en meisjes
KDO DA.2 - SCW DA.1
RKAV MB.1 - SCW MB.1
SCW MC.1 – Roda’23 MC.2
KFC MD.3 - SCW MD.1
Buitenveldert ME.3 - SCW ME.1

12.30 u
11.30 u
11.15 u
15.00 u
8.45 u

Zondag 18 oktober
R.K.A.V.
RKAV 1 – Buitenveldert 1
RKAV 2 – CTO’70 2
RKAV 3 – Ouderkerk 2
RKAV 4 – Hoofddorp 9
Olympia Haarlem 6 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Hoofddorp DA.2

14.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – DIOS B1

11.30 u

R.K.D.E.S.
Voorland 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Brederodes 2
RKDES 3 – Swift 4
Sloten/Rivalen 2 - RKDES 4
RKDES 5 – AFC 7
Roda’23 4 - RKDES 6
RKDES 7 – Ouderkerk 4

14.00 u
11.00 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – UNO A1
RKDES A2 – Buitenveldert A3
AFC B1 - RKDES B1
Kon.HFC B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Roda’23 C1
KDO C2 - RKDES C2

14.00 u
12.00 u
14.45 u
11.30 u
10.00 u
9.30 u

Schaken

AAS 2 begint met overwinning
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS is het seizoen
goed begonnen met een 5-3 overwinning op Katwijk 1. De promotieklasse bestaat dit jaar uit 9 sterke
teams dus een sterk begin is noodzakelijk. Spannend was de wedstrijd
wel. Het was Willem Hensbergen die
de Azen op voorspong bracht. In de
tijdnoodfase pakte hij een aantal pionnen mee waarna het eindspel
eenvoudig binnen te halen was. Het
debuut van de 11-jari or AAS verliep erg goed.
Na een erg sterk gespeeld middenspel had hij een eindspel bereikt met
een kwaliteit en pion voorsprong. De
afwikkeling naar het pionneneindspel leek te winnen maar zijn tegenstander had beter gerekend en wist
met een a-pion op a2 tegen de witte dame remise te maken. Net wat
pech voor de debutant dus, maar
al met al een zeer veelbelovend
debuut. De stand werd weer gelijk doordat Boudewijn Eijsvogel de
zwarte stukken niet uit zijn stelling
kon houden. Hij had de partij agressief opgezet maar had daardoor zijn
koning in het centrum moeten laten; de zwaktes die waren ontstaan
werden goed uitgebuit nadat Boudewijn het initiatief kwijt was. Simon
Groot speelde ook zijn eerste partij
voor AAS 2 en wist daarin een solide remise te bereiken. Het dubbel
toreneindspel bood voor beide spelers geen reeele winstkansen meer.
Redmar Damsma bracht de Azen
op voorspong. Hij had een geoffer-

de pion uit de opening behouden
en eigelijk was ook de compensatie voor Redmar.
Toen een zwarte toren werd ingesloten streek zijn tegenstander de wapens. Daarmee werd de stand dus
3-2 maar de spanning werd er niet
minder om. Dirk Goes had een koningsaanval afgeslagen en bleef
twee stukken tegen een toren voor.
Na enige consolidatie bracht dat
het eerste matchpunt. Bij de partij
van Peter Poncin was de tijdnoodfase beslissend. De koning van Peter stond net wat meer ontbloot dan
de witte koning en met alle zwarte stukken op de damevleugel hield
Peter het niet droog.
Daarmee kwam alle druk op de
wedstrijd van Olaf Cliteur te liggen.
Ook hier was het de vraag wie er het
eerst dreigingen tegen de vijandige
koning kreeg. Dat leek de Katwijker
te worden maar Olaf had verder gekeken in de laatste minuten en nam
de aanval over, met groot materiaalwinst tot gevolg. De eindstand werd
dus 5-3 en daarme legt AAS 2 een
stevige bodem voor een goed seizoen in de promotieklasse van de
LSB. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei op
de vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna start de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider),
tel. 0297-324459. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust-1 sluit eerste
competitiehelft winnend af

Omnia-instructrices op de
foto met zumba koning
Aalsmeer - De Omnia zumba instructrices Mariëlle Buskermolen
en Véronique Batenburg hebben
zondag 26 september op de Solid
Sound Convention een zumba les
gehad van de oprichter van zumba,
Beto Perez.Na een spetterende les
mocht iedereen na afloop met hem
op de foto. Gewoon heel ontspannen lekker in het zonnetje. Het was
een ervaring apart en de sportleidsters hebben weer enorm veel inspiratie opgedaan voor een komende serie zumbalessen.
Vanaf maandag 26 oktober worden bij SV Omnia zumba-lessen gegeven. Op maandag van 19.00 tot

20.00 uur in gymzaal De Rietpluim
in Kudelstaart onder leiding van Veronique. Voor deze groep bestaat
een wachtlijst.
Op woensdag worden van 10.30
tot 11.30 en van 20.00 tot 21.00
uur lessen gegeven in de Proosdijhal Kudelstaart door Mariëlle. Ook
voor deze avondgroep bestaat een
wachtlijst. Ook op woensdag van
20.00 tot 21.00 uur is een zumbalesavond in gymzaal De Rozen in de
Rozenstraat in het centrum en deze
staat onder leiding van Veronique.
Aanmelden voor een gratis proefles
kan via 0297-322312 of sportpunt@
svomnia.nl.

ZABO ronde 3 in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 17 oktober
wordt de zaalvoetbalcompetitie van
de ZABO voortgezet met de derde speelronde van het seizoen. De
wedstrijden vinden plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en
het programma ziet er als volgt uit:
om 18.35 uur Lemo-Gaat-Los tegen
Schijf Gondboringen. Om 19.20 uur
Piller Sort tegen Sportcafé de Midi’s.
Om 20.05 uur Mantel Makelaars tegen Accon. Om 20.50 uur LEMO te-

gen De Jet Set BV en om 21.35 uur
DGL tegen Amsec Beveiliging. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is gratis.
Stand na ronde 2: Accon 2-6, Sportcafé de Midi’s 2-6, De Jet Set 2-6,
LEMO 2-3, DGL 2-3, Schijf Grondboringen 2-3, Piller Sport 2-1, Amsec Beveiliging 2-1, Mantel Makelaars 2-0, LEMO-Gaat-Los 2-0.

Handbal

Jeffrey Boomhouwer in
Nederlandse ploeg!
Aalsmeer - Afgelopen weekend
heeft bondscoach Harrie Weerman de selectie van de Nederlandse handbalploeg bekend gemaakt
voor de twee oefeninterlands tegen
Wit-Rusland. De wedstrijden zullen
op zaterdag 30 oktober en zondag
1 november in het Topsportcentrum
Rotterdam worden gespeeld. De oefenwedstrijden zijn onderdeel van
de voorbereiding op het WK kwalificatietoernooi met België en Estland,
welke gespeeld wordt van 15 tot 17
januari in het Belgische Hasselt. De
drie landen strijden hierin voor een
play-off plaats voor plaatsing voor

het WK van 2011 in Zweden. Voorafgaand aan deze oefenwedstrijden wordt een driedaagse stage belegd met onder andere een oefenwedstrijd tegen Van der Voort/Quintus. Vervolgens speelt Nederland in
het Topsportcentrum Rotterdam op
zaterdag 31 oktober om 19.30 uur
en op zondag 1 november om 14.00
uur. Aalsmeerders wordt aangeraden om vooral te gaan kijken, want
een plaatsgenoot is geselecteerd
door de bondscoach. Jeffrey Boomhouwer van FIQAS Aalsmeer is één
van de zeventien waaruit de selectie bestaat!

Voetbal

RKDES verspeelt in laatste
minuut twee punten
Kudelstaart - RKDES moest afgelopen zondag wel winnen om aansluiting te houden bij de top in poule 3C en dat moest dan gebeuren
tegen Abcoude. De plaatselijk FC
moest het doen zonder de broertjes Lentjes, die beide geblesseerd
zijn. Dus mochten Dennis Kooyman
en Mischa v/d Scheur hun plaatsen
innemen.
Ook Mo el Ahmadi stond niet in de
basis, in zijn plaats had Sander Boshuizen een basis plaats gekregen.
RKDES begon in ieder geval niet zo
slecht aan de wedstrijd als vorige
week, maar geweldig was het ook
allemaal niet.
Het eerste kwartier was wel voor de
Kudelstaarters, maar daarna kwam
Abcoude steeds beter in de wedstrijd en waren de Des aanvallen
schaars. Hier en daar werd een corner afgedwongen, maar daar komt
bijna nooit een scoringskans uit. Alleen de hardwerkende Mischa v/d
Scheur passeerde een keer de keeper, maar zijn inzet werd van de lijn
gehaald.
Pas in de blessuretijd van de eerste
helft kwam de eerste goal en wel
voor Abcoude. Barry Muller kopte een corner weg, maar die kwam
voor de voeten van een speler van
Abcoude en die schoot fraai binnen vanaf de rand van de zestien, 01 was tevens de ruststand. RKDES
begon feller aan de tweede helft. Er
kwam weer wat meer bezieling in
het team.
Kleine kansen waren er voor de
Afas/vBerkel brigade aanvallers en
de ploeg kwam op 1-1. Eddy Jansen kreeg in de 64ste minuut vrij

voor de keeper de bal, maar zijn inzet hield de keeper in een reflex tegen, waarna zij samen ten val kwamen. De overigens prima fluitende
scheidsrechter zag hier een penalty
in. Beetje makkelijk gekregen, maar
Jeffrey Stravers benutte dit buitenkansje wel. In deze fase deed Des
nog een poging om door te drukken, maar de stugge verdediging
van Abcoude gaf geen krimp. Toen
iedereen zich al met een 1-1 einduitslag had verzoend, gebeurde er
in de laatste zes minuten nog van
alles.
Een diepte bal op Roald Pothuizen die de bal op zijn hak raakte
en via een stuiter via de keeper en
via de rug van Roald ging de bal via
de paal over de lijn 2-1 en dat drie
minuten voor tijd! In de 91ste minuut echter schoot Ibra el Ahmadi een vrije trap onhoudbaar op de
lat, maar een minuut later lag de bal
wel aan de andere kant in het netje.
Een ingooi van Abcoude werd verlengd met het hoofd en alle Dessers
stonden er naar te kijken hoe de bal
het doel in werd gelopen, 2-2. Helaas weer een anti climax, al was het
gelijke spel wel een juiste afspiegeling van de wedstrijd. Deze week uit
naar Voorland die staan één na onderste.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Robin Spaargaren, Sander Boshuizen, Barry Mulder, Jeffrey Stravers, Mischa vd
Scheur, Dennis Kooyman, Mark Pothuizen, Eddy Jansen, Roald Pothuizen en Ibra el Ahmadi.
Eppo

Aalsmeer - Met een 7-3 overwinning op HBC 8 in Heemstede heeft
Bloemenlust 1 zich halverwege de
najaarscompetitie stevig op de derde plaats genesteld. Brian v.d. Heuvel was weer ongenaakbaar en bewees met drie vrij eenvoudige overwinningen dat hij eigenlijk te goed
is voor de derde klasse. Samen met
Hervé Pantegnies werd het ook dubbelspel ruim gewonnen. Hervé was
goed voor twee enkelspelzeges, alleen in zijn laatste wedstrijd ging te
veel fout om aanspraak te maken op
de winst.
Johan Berk zorgde voor het zevende
punt door zijn eerste partij te winnen. In zijn andere twee wedstrijden ging het gelijk op, maar kwam
hij steeds net te kort. Bloemenlust
2 behaalde tegen Nootwheer 8 in
Purmerend een 6-4 overwinning
en kan met deze 6 wedstrijdpunten halverwege de competitie gelukkig de aansluiting houden met
de naaste concurrenten in de onderste regionen van de vierde klasse. Bart Spaargaren beet het spits af
met een overwinning in vier games.
Daarna haalde Ton de Hollander in
een spannende wedstrijd het tweede punt. Voor Ton de eerste winstpartij, eindelijk van de vervelende
nul af. Frans slaagde er helaas net
niet in zijn eerste partij te pakken.
Het was een hele wisselvallige wedstrijd die pas in de vijfde game werd
beslist in zijn nadeel. Maar samen
met Bart kwam hij al dubbelend wel
tot de winst, wederom in vijf games.
De koek was helaas voor Ton toen
op. Zijn tweede partij was nog heel
spannend en wederom zat hij heel
dicht tegen de winst aan in de vijfde game, maar de derde partij ging
helaas kansloos verloren. Frans wist
gelukkig de volgende wedstrijd wel
te winnen.
Heel verdiend maakte hij korte metten met een speler die tijdens de

wedstrijd ook nog aan een materiaalwissel deed zonder dit te melden.
Dat kostte Frans wel twee games.
Ook bij Frans ging het kaarsje toen
echter aardig uit, zeker toen in de
laatste partij weer een vijfde game
de beslissing moest brengen en hij
moest dan ook toelaten dat de tegenstander het punt pakte. Bart
sloot de avond heel solide af met
een zeer vlotte en ruime overwinning in drie games.
De koploper in de vijfde klasse MEO
2 bleek met 9-1 meer dan één matje te groot voor Bloemenlust 3. Alleen Zjimmy Kusztykiewicz wist een
keer te winnen en ook in zijn andere
twee wedstrijden kon hij goed partij
geven. Mees v.d. Broeck en Willem
Visser konden niet tot winst komen,
hoewel zij ook wel diverse games in
hun voordeel beslisten. Helaas niet
de drie die nodig zijn om een wedstrijd te winnen. Bloemenlust 4, bestaande uit Tilly en Rob Faber samen met Dirk Piet, kwam uit tegen
het laag geklasseerde Sporting SDO
3 uit Hillegom.
Dit team bestond uit twee spelers
‘in opleiding’ die voor het eerst in
de competitie uitkwamen, aangevuld met een meer ervaren speler.
Laatstgenoemde voorkwam, door
een krappe overwinning op Tilly in
vier games, dat Sporting SDO geheel puntloos naar huis moest. Bijna alle andere partijen werden door
Bloemenlust eenvoudig gewonnen. Er was alleen enige spanning
in de partij van Rob tegen de beste speler uit Hillegom. Nadat de
games beurtelings waren gewonnen, was de stand 2-2. Omdat Rob
vanaf het begin van de vijfde game
er vol voor ging, haalde hij deze beslissende game toch nog met groot
verschil naar zich toe (11-3). Dirk en
Rob wonnen samen probleemloos
het dubbelspel en zo kwam een 91 eindstand op het bord.

Zwemestafette

Oceanus net naast podium
Aalsmeer - Het scheelde maar heel
weinig: krap 4 seconden op een totaal van ruim 3800 seconden, maar
het erepodium tijdens het Hutspottoernooi in Leiden ging aan de neus
van de twintig Oceanus zwemmers
voorbij. In de laatste estafette werd
nog alles op alles gezet, maar meer
dan plaats vier zat er niet in. Maar
dat is geen schande, want de nummers 1 tot en met 3 en ook de uiteindelijke nummer 5 van het totaalklassement zwemmen in de hoogste
landelijke competitie (de hoofdklasse) terwijl Oceanus in de A-klasse
zwemt. Toch was het jammer. Met
een complete ploeg was een plaatsje hoger zeker mogelijk geweest (en
misschien nog wel meer). Maar er
was ook nog een Speedo-wedstrijd
in Aalsmeer en daardoor waren de
jongens geboren in 1998 niet in Leiden van de partij. Gevolg: Vervangende tijden en dat koste zo’n slordige 60 seconden. En dan waren er
nog een zieke Jeffrey Reijnders, een
geblesseerde Maxime van den Heuvel, die na één zwemnummer uitviel,
en bij de dames Amanda Beren-

drecht die moest werken en Wyke
Nieuwenhuizen die vanwege school
moest afhaken.
Voor degenen die er wel waren, was
het een leuke wedstrijd met medailles voor de nummers 1, 2 en 3 per
programmanummer en aan het einde bekers voor de verenigingen. Er
was een gouden medaille voor Robert Rohaan, die op de 200 wissel
vriend en vijand verraste, door vanuit de voorlaatste serie zijn persoonlijk record met ruim 8 seconden aan
te scherpen tot 2.14.70. Twee zilveren medailles waren er voor Michelle
Meulenbroek op de 50 school en de
100 vrij. Zilver en brons was er voor
zowel Vincent Moolhuijsen als Wessel de Jong op schoolslag en vrijeslag. Ook voor Nikki van der Hoorn
een zilveren en een bronzen medaille op resp. 100 wissel en 50 vrij. Tamara Grove veroverde zilver op de
100 vrij en Istvan Spaargaren mocht
brons in ontvangst nemen voor dezelfde afstand. Dubbele persoonlijke records waren er verder nog voor
Donald Hillebregt, Carmen Roskam
en Thomas Verouden.

Persoonlijk record Robert Rohaan.

2x zilver voor Michelle Meulenbroek

Waterpolo

Winst en verlies voor Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
zijn er door de waterpoloafdeling
van Oceanus zeer wisselende resultaten behaald, 5 keer verlies en
4 keer winst. Nadat de heren 1 wedstrijd vorige week geen doorgang
kon vinden was het nu tijd voor de
eerste competitie wedstrijd tegen
De Meer. De Meer wist de eerste 3
perioden te overheersen waardoor
de stand uiteindelijk 12-7 werd voor
De Meer. Heren 2 wist na een spannende wedstrijd net niet te winnen
van de Watervlo, de eindstand was
4-3 in het nadeel van Oceanus. Heren 4 wist wel een grote overwinning te behalen. Met 17-6 wonnen
zij van de Meeuwen. Dames 1 gaat
nog steeds goed in de competitie,
ook deze week wisten zij punten te

behalen door met 12-2 van HPC te
winnen. Dames 2 verging het enigszins minder. Met 2-6 verloren zij van
de Fuut.
Jeugd
Jongens onder de 17 wist overduidelijk te domineren over de Vaart.
Met 4-17 winst keerden zij terug
naar Aalsmeer. Bij Jongens onder
de 13a was de tegenstander duidelijk te laag ingedeeld, met 27-0 wisten De Robben van Oceanus te winnen. Voor Gemengd onder de 13b
was het verlies minder zwaar, 157 tegen de Otters. De jongsten van
Oceanus speelden weer een oefenwedstrijd tegen De Snippen. Hier
wist Oceanus met 29-2 te overwinnen.
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Ook ESDO kan niet winnen
van korfballers VZOD

Speedo jaargangwedstrijden

Clubrecords voor Oceanus
zwemmers Jorgos en Dennis
Aalsmeer - Vierendertig kinderen
uit de leeftijdsgroepen 1996 tot en
met 2001 waren voor Oceanus aanwezig bij de eerste Speedo jaargangwedstrijd van dit seizoen. Voor
de oudsten (meisjes 1997 en 1998
en jongens 1996 en 1997) worden
er tijdens deze miniorenwedstrijden alleen 200 meter nummers gezwommen, de jongeren zwemmen
100 meters of 50 vlinder. De jongste meisjes waren Anouk Stevens
en Giulia Corsi. Voor hen voor het
eerst de 50 meter vlinderslag en de
100 meter schoolslag. De vlinderslag ging nog niet helemaal goed,
maar op de schoolslag werden ze
eerste en tweede. Voor de meisjes
uit 2000 waren er dezelfde afstanden. Hier viel Lianne Bouwmeester
in de prijzen met een tweede plaats
op de schoolslag en de derde op de
vlinderslag. Liefst zes deelneemsters waren er uit de jaargang 1999.
Zij moesten drie keer aan de bak:
100 vrij, 100 rug en 100 school. Op
de vrijeslag waren er dikke pr’s voor
Nina van Mastwijk en Kim Zuiver.
Anouk van Noord werd tweede op
de rugslag en derde op de vrijeslag.
Voor Dana Bosman en Tess Pagano
Mirani waren er ieder twee pr’s. De
oudste meisjes (junioren), die op de
200 meters startten zwommen die

afstanden allemaal in pr tijd. Bij de
jongste jongens (2000) was Dennis Weening een klasse apart. In
prachtige stijl zwom hij naar twee
gouden prestaties, waarbij de rugslag een verbetering van zijn eigen
clubrecord betekende. Nieuwe tijd
over 100 meter 1.26.13. Ruben van
Vierzen werd tweede op de vrijeslag, Dion van den Heuvel derde op
de rugslag. Sebastian van der Born
zwom twee dikke pr’s. Ook bij de
jongens van 1999 was het tellen geblazen voor de persoonlijke records.
Het werden er acht en het ware forse verbeteringen. Daan Sommeling werd twee keer derde. Bij de
jongens 1998 maakt vooral Jorgos
Skotadis veel indruk. Hij werd niet
alleen drie keer eerste, ook zijn tijden spreken tot de verbeelding. De
100 vrij tijd van 1.06.75 was tevens
een verbetering van het clubrecord
bij de jongens 11 jaar, dat sinds
2005 op naam van Vincent Moolhuijsen stond. Bart Sommeling werd
tweede op de rugslag en derde op
de vrijeslag. Roy Stevens debuteerde met prima tijden op de vrijeslag
en schoolslag. Aage Vermeeren en
Yves-Maurice Vork haalden dikke
pr’s. Bij de junioren was er op de
200 vrij een pr voor Mathijs Helling
en Rick de Mercado.

Super begin voor schaatsers
van Schaatsteamhaarlem.nl
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd de eerste DSB Bank cup verreden. Schaatsteamhaarlem.nl bestaat uit Nick Uithoven uit Babylonienbroek, Thedo Vos uit Kudelstaart, Stef Zwitser uit Katwijk
en Pim Borghols uit Aalsmeer. De
vier rijders gingen van start in een
groot peloton voor de 1e divisie heren waarin hard gereden werd. Aan
deze wedstrijd nam ook een zestal rijders uit de Top Divisie deel. Zij
zorgden er mede voor dat het tempo
hoog lag. Nick wist met een zes rijders een ronde voorsprong te pakken en als eerste 1e divisie rijder te
eindigen. Hij staat nu eerste in het

Van links naar rechts: van voren Dennis Zijlstra, Jeroen Vendrik, Ricardo Estevez, Tijs Buskermolen op de rug gezien: coach Kees Buskermolen, Sebastiaan
Stokman en Jeroen Vendrik.

Basketbal Aalsmeer

Jongens U20 winnen twee
keer binnen drie dagen!
Aalsmeer - Donderdag 8 oktober speelden de basketballers van
Aalsmeer in Hoofddorp tegen de
Challengers. De Hoofddorpers brengen een sterk team in de competitie met spelers die uitkomen in de
leeftijdsklasse onder 22. Gemiddeld
is het team dan ook ouder dan de
Aalsmeerders.
Uit de voorgaande resultaten bleek
wel dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren, want beiden wonnen met ongeveer gelijke cijfers van
AMVJ uit Amsterdam. Deze veronderstelling bleek al de eerste periode toen in een gelijkopgaande strijd
een tussenstand van 18-18 op het
scorebord kwam. In de tweede periode liet coach kees Buskermolen
een zonepress spelen en Aalsmeer
liep uit naar een voorsprong van
11 punten. Na de rust kwam Challengers langzaam terug en moest
Aalsmeer goed geconcentreerd
gaan spelen om de voorsprong te
verdedigen. Langzamerhand liepen
de Aalsmeerders weg en met name
Ershad Yousofzai scoorde er lustig
op los en zorgde met zijn 23 punten een groot deel van de Aalsmeerse score. Sterk van het team is dat
een vijftal spelers in staat is om in
zo’n spannende wedstrijd meer dan
10 punten te scoren. Voor de tegenstanders is dat lastig. De aanval van Aalsmeer heeft altijd een
aanvaller die in staat zijn te scoren
wanneer iemand hard wordt ver-

dedigd of wanneer en speler zijn
dag een keer niet heeft. De eindstand in deze wedstrijd was 83-41
voor de Aalsmeerders. Scores: Ershad Yousofzai 23, Sebastiaan Stokman 18, Sander Klene 12, Tijs Buskermolen 9, Dennis Zijlstra 9, Ricardo Estevez 8, Jim Commandeur 4,
Jeroen Vendrik 1.
Dennis topscoorder
Zaterdag 11 oktober trad Aalsmeer
in IJmuiden aan tegen Akrides 2.
Deze ploeg hoort eigenlijk niet in
deze competitie thuis en kreeg
van de Aalsmeerders een flink pak
slaag. Een mooie wedstrijd om de
verschillende verdedigingsvormen
te oefenen. Afwisselend speelden
de Aalsmeerders man-to-man zonepress en een 1-3-1 zone zodat
de aanvallers van IJmuiden nauwelijks een goede aanval op het veld
konden zetten. Met name de tweede helft liep de verdediging goed en
kon Aalsmeer de tegenstander op 9
punten houden terwijl er zelf 53 ingegooid werden. Vooral Dennis Zijlstra liet zien hoe je onder de basket de ballen er in moet gooien en
hij eindigde dan ook als topscoorder van de wedstrijd. Al met al een
mooi resultaat, een 93-31 overwinning. Scores: Dennis Zijlstra 30, Sebastiaan Stokman 16, Jeroen Vendrik 15, Tijs Buskermolen 12, Ershad
Yousofzai 10, Jim Commandeur en
Marlon Vreugd 4, Rami Ibrahim 2.

klassement en start volgende week
in Heerenveen in het oranje leiderspak. Stef Zwitser reed ook erg sterk
en behaalde ook een klassementspunt. Thedo Vos heeft veel werk verricht voor Nick en heeft een aantal
ronde voor het einde moe maar zeer
voldaan de wedstrijd verlaten. Pim
Borghols moest helaas eerder de
wedstrijd verlaten in verband met
een scheenbeen blessure die de
kop weer opstak. Schaatsteamhaarlem.nl wordt door diverse bedrijven
gesponsord.
Voor meer informatie over dit nieuwe team kunt u terecht op www.
schaatsteamhaarlem.nl

Midgetgolf

Marrie wint 27e afvaltoernooi

Wevers en Van Weeren
gokken en verliezen rally
Aalsmeer - Als de vierde klassementsproef van de Veenhuizen
Groep Nederland Rally geschrapt
zou worden, dan zouden Erik Wevers en zijn Aalsmeerse navigator Jalmar van Weeren een uitermate spannend secondenduel uitgevochten hebben met de terechte winnaar, Mark van Eldik. Maar ja,
die vierde proef was er wel en kostte
Wevers en Van Weeren vier minuten
omdat de Ford Focus RS WRC 06
naast de baan schoof. Uiteindelijk
wist de Wevers Sport voorman zich
terug te knokken naar een achtste
plaats, maar het nagestreefde record in de Barneveldse wedstrijd zat
er niet meer in. Wevers en Van Weeren kozen er na de openingsproeven aan de zuidkant van Barneveld
voor om de Ford Focus RS WRC 06
te laten voorzien van slicks. Die gok
pakte in de regen op de vierde proef
verkeerd uit.
“De openingsproeven stond ik op
intermediates. Die bleken echter te
hard en werkten niet. Ik verremde
me op de tweede proef al een keer
in een chicane,” analyseerde Wevers achteraf. “Het leek er op dat het
lang genoeg droog zou blijven, en
dus gokte we er op dat we bij Putten
nog in droge omstandigheden kon-

den rijden. Daarom lieten we slicks
monteren om zo wellicht direct de
wedstrijd naar onze hand te kunnen
zetten. Maar we werden toch verrast
door een bui en schoven naast de
baan.” Het duurde vier minuten voor
de gestrande Focus met hulp van
het toegestroomde publiek losgetrokken kon worden. “Op zo’n moment weet je dat het voor wat betreft het resultaat voorbij is. Het enige wat we konden doen was proberen terug te komen in de top 10”,
aldus een wat teleurgestelde van
Weeren. De tweede boucle van vijf
proeven liet de Markeloer met zijn
Aalsmeerse navigator zien dat het
uitstapje op de vierde proef een incident was. Met louter snelste tijden
(waarvan één gedeeld met Mark
van Eldik), behalve op de zevende
proef die voor Jasper van den Heuvel was, knabbelde Wevers nog 18
seconden van zijn achterstand op
Mark van Eldik af. Hij wist zich daarmee weer terug te vechten naar een
negende plaats in de rangschikking.
Toen Ipatec Racing coureur René Kuipers vervolgens besloot zijn
Subaru Impreza WRC S14 niet in het
Parc Fermé te zetten, schoven Wevers en Van Weeren nog door naar
de achtste stek.

Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober
werd voor de 27e keer het afvaltoernooi georganiseerd door de midgetgolfclub aan de Beethovenlaan. 26
Deelnemers gingen ’s morgens van
start. Na drie ronden vond de eerste schifting plaats. De 7 spelers
met de slechtste score na drie ronden moesten afvallen en mochten
niet verder spelen. Jaap van Heteren
kon met ronden 36, 38 en 34 nog
net door terwijl iedereen met een
hogere score niet meer mee mocht
doen. Na drie ronden stond Marrie
Bonhof bovenaan met ronden van
30 ,28 en 27.
Een hele goede score, vooral gezien de kou en regen waarin gespeeld moest worden. Remon Verveer (zojuist terug uit Vaduz waar hij
goed gespeeld heeft tijdens de Europacup voor het midgetgolfteam
van Appelscha) en Ramon Craane
volgden beide met 92 slagen over
drie ronden. Op hun beurt werden
zij weer op de hielen gezeten door
Hans Broodbakker (94 slagen) en
Jeffrey Craane (96 slagen). Na weer
twee ronden spelen waren er weer
7 afvallers. Iedereen met een score hoger dan 169 slagen mocht
niet meer mee doen. Aan de top
van het klassement was Marrie inmiddels een stevig fundament aan
het bouwen om met de wisselbeker
naar huis te mogen. Zij sloeg gewoon nog twee erg goede ronden,
te weten 29 en 28. Met een totaal
van 142 slagen over vijf ronden bleef
ze de concurrentie ver voor. De strijd
om de tweede plaats was inmiddels echt los gebarsten. Henk Slink
(153 slagen), Ramon Craane (154
slagen), Remon Verveer en Jeffrey

Craane (beide 156 slagen) zaten
erg dicht bij elkaar. Weer twee ronden verder mochten deze vijf deelnemers het echt verder onderling
uitvechten, want nadat er weer 7
deelnemers waren afgevallen waren
zij de laatste vijf deelnemers. Inmiddels was de voorsprong van Marrie
kleiner geworden. Terwijl zij binnen
kwam met 34 en 33 sloeg Remon
Verveer 30 en 29. Marrie dus op 209
slagen na 7 ronden. Remon op 215,
Henk op 217, Ramon op 220 en zijn
broer Jeffrey op 222. Na een slechte achtste ronde van Marrie (34 slagen) werd het nog erg spannend
want zij stond toen op 243 slagen,
Remon op 245 slagen na een rondje 30, Henk op 252 en Ramon op
248 na een ronde van 28 en inmiddels dus boven Henk op het scorebord . Jeffrey kon inmiddels de ereplaatsen wel vergeten met 256 slagen over acht ronden.
In de negende ronde stelde Marrie
orde op zaken en met een laatste
ronde van 29 liet zij er geen twijfel
over bestaan wie die dag de beste
speler was. Met een totaal van 272
slagen (gemiddeld 30.20 slagen per
ronde) kon zij de wisselbeker mee
naar huis nemen. Remon Verveer
werd tweede met in totaal 277 slagen (30.78 slagen gemiddeld). Henk
Slink moest genoegen nemen met
de vierde plaats met een totaal van
286 slagen. Na twee druilerige laatste ronden (35 en 34) schoot Ramon Craane hem dus in het zicht
van de finish nog snel even voorbij met slotronden van 28 en 33, zodoende eindigend op 281 slagen.
Jeffrey Craane werd vijfde met een
totaal van 289 slagen.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de, op papier lastige, wedstrijd tegen ESDO uit Kockengen op
het programma. ESDO beschikt als
een van de weinige korfbalverenigingen nog over een grasveld terwijl er tegenwoordig bijna overal op
kunstgras wordt gespeeld. Trainer/
coach Klaas Bosman kon voor het
eerst, sinds enkele weken met blessures, over een fit basisteam beschikken, Donja Passies en Arjan de
Boer waren weer inzetbaar. VZOD/
vdBoon begon scherp aan de wedstrijd en stond binnen 6 minuten
via doelpunten van Martijn Vervark
en Maaike Heil op een 0-2 voorsprong. Het was snel duidelijk dat
de ‘blauwzwarten’ uit Kudelstaart
deze wedstrijd de bovenliggende
partij waren.
Door collectief uitverdedigen werden veel ballen teruggehaald zodat er opnieuw aan een aanval gebouwd kon worden. Met name Josine Verburg was zowel fysiek als
mentaal haar tegenstandster de
baas. In de dertigste minuut ging
Donja Passies weer door haar juist
herstelde enkel. Coach Klaas Bosman nam geen enkel risico en zette de talentvolle junior Anika van Os
in. Achteraf lijkt de enkelblessure
overigens mee te vallen. Door mooi
combinatiespel werden veel kansen
gecreëerd, echter het oude VZOD/
vdBoon probleem liet zich ook deze wedstrijd weer gelden. Er werden
te veel opgelegde kansen gemist, en
dat geeft de tegenstander dan het
gevoel dat er misschien toch nog
iets te winnen is.
Via 0-3 werd er een 1-5 ruststand
bereikt. De tweede helft werd begonnen zoals de eerste. Twee snelle doelpunten, dit maal van Arjan
de Boer. Er was nu duidelijk afstand
genomen en VZOD ging gemakkelijker spelen en ook werden de
kansen beter afgemaakt. Wat verder opvalt is de positieve sfeer onderling, dit lijkt een gevolg van de
benadering van de, dit jaar voor het
eerst, voor de groep staande Bosman. Waar vorige coaches regelmatig door middel van krachttermen probeerden invloed op het spel

uit te oefenen, kiest deze trainer
voor een veel positievere benadering en dit lijkt met name bij de jonge speelsters goed te werken. De dit
jaar voor het eerst in het eerste team
spelende Dieneke Westerhof en Josine Verburg draaien prima mee.
Direct na zijn afstandschot, wat de
stand op 4-10 bracht, werd de ongelukkig spelende Bart Verheul gewisseld voor Willem Mast. Toen de
scheidsrechter het laatste fluitsignaal liet klinken stond er een terechte 5-13 eindstand op het scorebord. VZOD/vdBoon blijft door deze
overwinning koploper zonder puntverlies. Het is echter wel zaak om iedere wedstrijd scherp te zijn om te
voorkomen dat er tegen onnodige
verliespunten wordt aangelopen. Er
volgt volgende week nog een ontmoeting tegen Amsterdam. Deze
wedstrijd wordt aanstaande zaterdag gespeeld om 15.30 uur in Kudelstaart. Daarna kunnen de korfballers zich gaan opmaken voor de
wedstrijden in de zaal. Ook de rest
van de VZOD teams doen het goed,
de A1, F1 en E1 hebben afgelopen
zaterdag de eerste veldhelft kunnen
afsluiten met een kampioenschap.
Josine sterker dan tegenstandster.

Klinkende winst voor sterk
spelend FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer behaalden afgelopen zondag opnieuw een overwinning: in
de Bloemhof werd gewonnen van
H.C.V.’90. De tegenstander had voor
aanvang van de wedstrijd slechts
één punt minder dan de Aalsmeerse dames, dus het beloofde spannend te worden. Dat werd het uiteindelijk slechts een kwartier, want
zo lang kon de tegenstander in het
spoor blijven: 6-6. Daarna bouwde FIQAS Aalsmeer, vanuit een zeer
solide dekking – mét een sterk keepende Bianca Schijf daar achter –
een voorsprong op die langzaam
steeds groter werd. Waren er in de
beginfase nog wat slordigheidjes,
in het vervolg kregen de Aalsmeerse dames steeds meer grip op de
wedstrijd en konden er zowel vanuit de opbouw (Yessica v.d. Kroon),
de break out (Daphne Breuker) als
vanaf de cirkel (Nicole van Schie en
Priscilla Bergman) prachtige doelpunten gemaakt worden. Een zeer
oplettende
Eva Overbeek maakte zelfs op slag
van rust nog de 14-8. En waar FIQAS Aalsmeer voorheen nog wel
eens moeite had een dergelijke
voorsprong in de tweede helft vast
te houden, was dat deze keer geen
enkel probleem. De verdediging
bleef sterk en aanvallend hield de
ploeg de druk er goed op. Nu waren het Jessica Withrich (terug in
de ploeg na een blessure) en Yessica v.d. Kroon (die alle strafworpen benutte) die veelvuldig scoorden. Zo liep FIQAS Aalsmeer steeds
verder uit zonder dat H.C.V. er iets
tegenover kon stellen. Het werd uiteindelijk een ruime en gemakkelijFoto: Don Ran

ke 29-18 overwinning waardoor de
Aalsmeerse dames nog steeds op
plaats twee staan in de Eerste Divisie, pal achter koploper DSS. Komende zaterdag wacht een uitwedstrijd bij de dames van Eurotech/
Bevo, dit seizoen nieuw in de Eerste Divisie. Doelpunten: Yessica v.d.
Kroon 7, Jessica Wuthrich 4, Eva
Overbeek, Nicole van Schie, Daphne Breuker en Priscilla Bergman 3,
Nicky Tier 2, Anieke Aarts, Michelle
Endhoven, Sharelle Maarse en Cindy Hofman 1.
Ook winst dames 2
Het tweede damesteam van FIQAS
Aalsmeer, dat na het kampioenschap van vorig jaar dit seizoen debuteert in de Hoofdklasse, kende
een flitsende start van het seizoen.
De allereerste wedstrijd, thuis tegen
PSV, werd gewonnen met 25-21.
FIQAS naar Volendam
Na een vrij weekend pakken de
mannen van FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 17 oktober de
draad van de competitie in de eredivisie weer op. Dan wacht een uitwedstrijd bij koploper Kras/Volendam, een ploeg die net als FIQAS
Aalsmeer tot nu toe nog ongeslagen is. De wedstrijd is in sporthal de
Seinpaal in Volendam en begint om
19.40 uur. De wedstrijd van de heren van FIQAS Aalsmeer tegen Pals
Groep/E&O die gepland stond voor
zondag 11 oktober is verplaatst naar
donderdag 5 november. Dit in verband met Challenge Cup wedstrijden van E&O in dat weekend. Aanvang van de inhaalwedstrijd: 20.00
uur.

