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Gemeente start opnieuw
met vandalismemeter
schade opgelopen. De vandalismemeter wordt vanaf 1 oktober maandelijks gepubliceerd op de gemeentelijke website en zal verder
elk kwartaal naar de lokale media
worden gestuurd. De gemeente wil
inwoners op deze manier meer bewust maken van de schade die de
gemeente ondervindt door vandalisme. In 2008 publiceerde de gemeente maandelijks een vandalismemeter in de Nieuwe Meerbode.
Dit had tot gevolg dat de herstelkosten voor de gemeente terugliepen en er vaker melding werd gedaan van vandalisme. De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met hun kinderen over te praten of melding te
doen van vernielingen. Een melding vergroot namelijk de pakkans
van de daders.

Ziet u een vernieling gebeuren, bel
dan 112. Ziet u de gevolgen van
vandalisme, bel dan 0900-8844 of
geef de melding door aan de Servicelijn van de gemeente, tel: 0297387575.

scooters

VANDALISMEMETER

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

Aalsmeer en Kudelstaart

€ 9.500,-

1911 - 2011

100-jarig bestaan
De laatste 65 actie aanbiedingsdagen
i.v.m. ons 100-jarig bestaan.

Bodum-barbecue
van e 89,- voor e 39,Verzilverd boter/kaasmesje
van e 7,95 voor e 2,50
6 wijnglazen Schott Zwiesel
van e 25,50 voor e 10,-

Totale schade in het derde kwartaal 2011.

€ 15.000
€ 14.000

Annemieke’s
Kramerie

€ 13.000
€ 12.000
€ 11.000

€ 9.500,-

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

€ 10.000

€ 8.000
€ 7.000

€ 5.450,-

€ 6.000
€ 5.000

Gebouwen
€ 4.000
€ 3.000

€ 4.050,Openbaar gebied

Goed weer tijdens sluiting
seizoen Historische Tuin
Aalsmeer - Voor de laatste maal
dit seizoen opende de Historische
Tuin dit weekend haar deuren voor
bezoekers. Met diverse activiteiten
werd deze dag opgeluisterd. En gelukkig was het weer goed. Het zonnetje lokte ook deze keer weer belangstellenden. Er werden demonstraties buxus knippen gegeven,
wie vragen had over bomen of struiken kon informatie inwinnen bij de
aanwezige deskundigen en aangevangen is met de verkoop van unieke, oude bomen en planten. Voor de
laatste keer deze dag ook de veiling
in het eigen veilinggebouw met traditionele klok. Er werd gretig geboden op de bossen bloemen en de
typisch Aalsmeerse groentesoort,
Stiense bonen. De Historische Tuin

€ 9.000

FLEXiT
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Aalsmeer - De gemeente is op 1
oktober opnieuw gestart met de
vandalismemeter. Hiermee geeft
het college uitvoering aan de wens
van de gemeenteraad om de vandalismemeter in ere te herstellen.
De vandalismemeter maakt in één
oogopslag duidelijk hoeveel schade de gemeente ondervindt door
vandalisme. De gemeente hoopt op
deze manier de kosten van vernieling te verlagen en inwoners meer
te betrekken bij het tegengaan van
vandalisme. De vandalismemeter
brengt alle kosten in beeld van opzettelijke vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair. De vandalismemeter laat
zien hoeveel geld er nodig is voor
reparatie of schoonmaak. Deze
kosten komen voor rekening van
de gemeente. En dus voor rekening
van de inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart. Het afgelopen kwartaal is voor meer dan 9.000 euro
vernietigd of beschadigd. Zo is een
speeltoestel vernield door brand en
hebben ook het gemeentehuis en
basisschool de Rietpluim brand-
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Tel: 0297-341900

€ 2.000
€ 1.000
€0

kijkt terug op een goed seizoen.
Meer bezoekers dan andere jaren
mocht het tuinbouwmuseum met
Historisch centrum begroeten.
Eerste DAG
De deur gaat overigens niet helemaal op slot, staat nog op een kiertje, want zaterdag 29 oktober is echt
de allerlaatste activiteit van dit jaar.
Deze 29 oktober wordt voor de eerste maal de Dag van de Aalsmeerse Geschiedenis (DAG) georganiseerd. In de Historische Tuin kunnen belangstellenden komen kijken
naar tentoonstellingen en er worden
oude films vertoond. Ook bij korenmolen De Leeuw worden extra activiteiten gehouden voor de eerste
DAG. Foto: www.kicksfotos.nl.

Teveel geld na
klusjes rond huis

Doktoren blussen brandje
Aalsmeer - Maandagmiddag 17
oktober stond een auto voor de
huisartsenpraktijk op de Stommeerweg in de brand. De doktoren Bon
en Göbel verleenden eerste hulp
voordat de brandweer kwam. Het
leverde een lief plaatje op. Geen

EHBO, maar EHBA (eerste hulp bij
auto-ongelukken). De brandweer is
ook nog in actie gekomen. Het water van de doktoren was niet genoeg
om het vuur te doven. De auto raakte behoorlijk beschadigd. Niemand
is gewond geraakt.

Aalsmeer - Voor een bedrag van
maar liefst 2.800 euro is een echtpaar uit Aalsmeer gedupeerd nadat
zij een klusje hadden laten uitvoeren door een Ierssprekende man die
zijn diensten aanbood. Al drie keer
is het groepje Ierssprekende nomaden gesignaleerd in de gemeente.
De mannen bieden aan om klusjes
in of om het huis uit te voeren voor
een leuke prijs. Er wordt echter altijd veel meer geld gevraagd na het
asfalteren of de goot repareren. Na
de werkzaamheden wordt dringend
verzocht het gevraagde bedrag te
betalen. Laat vooral geen klusjes
uitvoeren, voordat eerst goed de
prijs is vastgelegd. Na afloop toch
dreiging, bel 112. In andere gevallen hoort de politie graag meer via
0900-8844.

Bromfietsster
botst op auto

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer - Op de Ophelialaan
heeft op vrijdag 14 oktober rond
drie uur in de middag een aanrijding plaatsgevonden. Een 20-jarige
bromfietsster uit Aalsmeerderbrug
zag te laat dat de auto voor haar
remde. De bestuurder van de auto
had een uitstekende lading die niet
was voorzien van een vlag. Hiervoor
is proces-verbaal opgemaakt. De
bromfietsster is ten val gekomen,
maar raakte niet gewond.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Trouwen op 20-11-2011 kan
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er bijzondere data waarop mensen willen trouwen. Zondag 20 november
2011 ( 20-11-2011) is zo’n datum.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten om gelegenheid te geven om op deze datum
een huwelijk te laten voltrekken.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: tijdstippen 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur en de voltrekkin-

gen mogen uitsluitend plaatsvinden
op andere locaties dan het gemeentehuis. Voorbeelden van dergelijke
locaties zijn onder andere de Watertoren, de Historische Tuin en de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg. Voor een huwelijksvoltrekking
op deze dag geldt een apart tarief.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
afdeling Dienstverlening, tel 0297387575.

www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Geen krant
OntVanGen?

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Miele specialist

0251-674433

Gemeente Aalsmeer nodigt u van harte uit voor een informatieavond
over de plannen voor Nieuw Calslagen aan de Herenweg op woensdag
26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Dorpshuis Kudelstaart.
Meer informatie: www.aalsmeer.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

en deze wordt
dan nabezorgd.

Eigen technische dienst
-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?
Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Excursie ANBO naar het
Polderhuis in Hoofddorp
Aalsmeer - Het Polderhuis op het
Marktplein in Hoofddorp is voor
de meeste Aalsmeerders een bekend gebouw, tenminste wat betreft de buitenkant. Maar vaak blijft
het daar bij. Veel mensen denken
dat dit mooie pandje het voormalige gemeentehuis van Hoofddorp is.
Maar dat staat schuin er tegenover
in de andere hoek. Het Polderhuis is
vanaf 1913 de plaats geweest waar
het bestuur van de Haarlemmermeerpolder vergaderde over waterbeheersing en waterkering. Na de
droogmaking van het Haarlemmermeer in 1852 en de instelling van de
polder in 1856 vergaderde het bestuur, vanwege de centrale ligging
en goede bereikbaarheid, in Haarlem. Toen Haarlemmermeer echter in 1912 door spoorlijnen ontsloten werd, vond men het tijd om een
vergaderplek in het hart van de polder te hebben. Na veel plannenmakerij werd het pand gerealiseerd in
het centrum van Hoofddorp, in de
nabijheid van het raadhuis, het kantongerecht en de korenbeurs. Vanaf 1979, toen een groot aantal waterschappen werd samengevoegd,
waaronder ook de Aalsmeerse Oosteinderpolder en Horn- en Stommeerpolder, was het de bestuurszetel van het waterschap Groot-Haarlemmermeer tot aan de fusie met
Rijnland. ANBO Aalsmeer nodigt
belangstellenden van harte uit om
een kijkje te nemen in dit interessante gebouw met, naast een toelichting op de geschiedenis van het
gebouw, ook meer over de geschie-

denis van de waterschappen in dit
gebied en de nieuwste ontwikkelingen in het waterbeheer. De inleiding hierover wordt gedaan door de
heer Hans van den Hoek van Hoogheemraadschap Rijnland. De excursie is op donderdag 27 oktober.
Ontvangst vanaf 10.15 uur. Start
programma 10.30 uur. Einde uiterlijk 12.15 uur waarna de groep met
elkaar kan lunchen en verder kennismaken met de Hoofddorpse ANBO-leden die, vanwege het specifieke Hoofddorpse karakter van
dit bezoek, ook aan de excursie
deelnemen. Het Polderhuis is zeer
goed bereikbaar met bus 140, halte
Marktplein. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 24 oktober bij Janny
Oosterloo via janny.oosterloo@anbo-aalsmeer.nl of via 327731.

Ontmoeten en
quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 26 oktober is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting. Tevens kan deze ochtend meegedaan worden
met het quilten. Een leuke bezigheid met prachtige resultaten. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd. De Oost-Inn is te vinden in
de Mikado in de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

groeien met zorg zijn in vergelijking
met hun leeftijdsgenoten eerder
zelfstandig. Ze leren al vroeg een
aantal praktische vaardigheden. Er
zijn ook zorgen. De kinderen en jongeren laten hun eigen problemen en
klachten niet duidelijk merken. Vaak
omdat ze hun ouders hier niet mee
willen opzadelen. Ze vragen geen
hulp en/of weten niet waar ze terecht kunnen. De Dag van de Mantelzorg 2011 moet meehelpen het
onderwerp voor de jonge mantelzorger bespreekbaar te maken en
de omgeving bewust te maken van
de situatie waarin een jonge mantelzorger zich bevindt.
Voor meer informatie over het programma van deze dag kan gebeld
worden met het Mantelzorg Steunpunt via 0900-1866 of stuur een email naar mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl

Gevonden:
- Gaffelstaart: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Koolwitjesstraat: Japans hangoorkonijn, lichtbruin met 2 zwarte strepen dwars over de rug en wat zwarte plukjes, wit staartje.
- Ampèrestraat: Kat, zwart met wit.
- Aalsmeerderweg thv Ranzijn: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Ophelialaan: Klein rood katje met witte sokjes.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang diverse konijntjes met staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil
ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag
23 oktober
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Ernie Wesselius. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u.
ds. J. Groenleer.

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

huLpdIENsT

Vermist:
- Snoekbaarsstraat: Donkere schildpadpoes van 17 maanden met de
naam Betje.
- Karperstraat: Bruin hangoorkonijn met zwarte stipjes.
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Martijn
Mosselman. Tevens speciale dienst
voor kinderen.

OLgA

Dag van de Mantelzorg
in teken van jongeren
Aalsmeer - Op 10 november wordt
nationaal aandacht gegeven aan de
Dag van de Mantelzorg. Doel van
deze jaarlijkse terugkerende dag is
aandacht te geven aan de mantelzorger. Ook het Mantelzorg Steunpunt zal dit jaar weer een leuk programma organiseren voor mantelzorgers. Dit jaar is het motto Opgroeien met zorg. De jonge mantelzorger is een onderbelichte en verborgen groep. Zij worden ook wel
‘jongeren die opgroeien met zorg’
genoemd. Circa een kwart van de
jongeren groeit op in een gezin met
een ouder of broer of zus die chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen (inclusief
verslaving) heeft. Deze kinderen geven praktische of emotionele steun
of maken zich zorgen over de zorgsituatie en komen daardoor zelf zorg
tekort. Kinderen en jongeren die op-

Is uw huisdier
zoek?

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Mieke Wierda. Oppas voor de allerkleinsten. Extra collecte Ouderenwerk.

Geslaagde midweek OVAK
Aalsmeer - De midweek van de
OVAK ging dit jaar naar hotel Dennenhoeve in Nunspeet. Op maandag reedt de bus via een toeristische
route naar Barneveld voor de lunch.
Rond 15.00 uur kwam het OVAK gezelschap aan in hotel Dennenhoeve,
waar de koffie met cake ter verwelkoming klaar stond. Na het diner was er
een diapresentatie door Ko de Boswachter, die op humoristische wijze
vertelde over de natuur op de Veluwe tijdens de jaargetijden. Dinsdagmiddag bracht het gezelschap een
bezoek aan het Oude Ambachten
en Speelgoedmuseum in Ter Schuur
en was er ’s avonds een recreatieavond, met voor iedereen wat wils.
Op woensdag stond een dagtocht op
het programma. Bij het plaatsje Appeltern ging men bij Moeke Mooren
aan boord van een partyschip voor
een rondvaart door het natuurgebied
de Gouden Ham en de Maas. Onderweg werd de lunch gebruikt. Daarna bracht de bus de OVAK-ers naar

Najaarsbingo bij
ANBO in Reede
Rijsenhout - Het bestuur van de
ANBO afdeling Rijsenhout nodigt
alle 50 plussers van Rijsenhout uit
voor de najaarsbingo op zaterdag
22 oktober. Om 14.00 uur wordt
aangevangen in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Vanaf
13.30 uur staan koffie en thee klaar.
Naast mooie prijzen voor de drie
bingo-rondes mag het bestuur jaarlijks rekenen op mooie planten en
bloemen van kwekers en er zijn ook
middenstanders en marktmensen
die prijzen beschikbaar hebben gesteld. Iedere 50 plusser is van harte
welkom. Verdere informatie bij Elsa
Sluijs via 0297-320323.

het plaatsje Alphen, waar een bezoek
gebracht werd aan tingieterij ’t oude
ambacht. ’s Avonds stond per traditie bingo op het programma. Na een
vrije ochtend op donderdag ging men
’s middags naar het Pluimvee museum in Barneveld. Het hoogtepunt van
de week was een feestelijk diner dansant op donderdagavond, waarbij ‘de
beentjes van de vloer’ gingen. Vrijdag
na de lunch vertrok de groep huiswaarts en met een tussenstop in Harderwijk, voor een bezoek aan de visboer, arriveerde het gezelschap rond
15.00 uur weer in Aalsmeer en kon
men, ondanks dat het weer de eerste
dagen tegen viel, terug kijken op een
zeer geslaagde midweek.

Bijeenkomst RPVA
over ‘bewegen’
Amstelland - Op donderdag 27
oktober houdt de Reumapatiëntenvereniging Amstelland een themabijeenkomst met als onderwerp
‘bewegen’. Fysiotherapeuten uit
Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp
en Uithoorn werken hier aan mee.
De bijeenkomst wordt gehouden in
de Ontmoetingsruimte van de Titus
Brandsmakerk, Westelijk Halfrond
1 in Amstelveen, begint om 16.30
uur en eindigt circa 20.30 uur. Voor
broodjes en drankjes wordt gezorgd.
In verschillende sessies geven de diverse therapeuten nuttige informatie
over dit onderwerp, met aan het einde vrijwillige tests over beweegbaarheid. Deze bijeenkomst is bedoeld
voor de leden van de RPVA, maar
ook niet-leden met reumaklachten
zijn welkom. Voor verdere informatie
mail of bel naar M.M. Kleij: mmkleij@hetnet.nl, telefoon 020-6405039.
Opgave voor deelname kan tot uiterlijk 22 oktober!

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. C. Terpstra, H.I.
Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst 10u. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. C.A.E.
Groot, Barneveld. Organist: W.
Spaargaren. Oost: 10u. ds. F. v.d.
Bosch, Katwijk. Organist: dhr. Piet.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van
Vuuren. 18.30u. ds. J.L.W. Koppenol,
Huizen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. W.H. Louwerse,
Apeldoorn. Om 16.30u. ds. D.J.A.
Brink.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijd. 10u. in ZC
Aelsmeer woordcomm. viering met
A. Blonk. Zondag 10.30u. Karmelkerk dienst olv parochianen. Mmv
Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse
dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Henzen, Alphen a/d Rijn. 10.30u.
Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. oec. dienst met past.
A. Blonk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag 10u.
oec. dienst met A. Blonk. Bijzonderheden: Spil.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 24 oktober 20u. met br.
Frank Ouweneel.
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.

Open Huis in
Open Hof Kerk
Aalsmeer - De verbouwing van de
Open Hof Kerk is gereed. Al vanaf
dinsdag 20 september kan iedereen
elke dinsdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur terecht tijdens het open
huis voor een kopje koffie en wat bij
te praten.
Het open huis wordt gehouden in
‘t Baken aan de Sportlaan 86. Op
dinsdag 25 oktober zal dominee
Teus Prins het officiële winterseizoen openen. Weet dat u van harte welkom bent. Heeft u geen mogelijkheid om te komen? Neem dan
contact op met Panc Eikelenboom
via 0297-327915 of eikel026@tele2.nl, Annie Stoof via 0297-328326,
Annie Vijfhuizen via 0297-322131
of Bertha van der Linden via 0297326940.

Persoonlijk advies

Test vrijblijvend
gezondheid!
Aalsmeer - Tijdens de gezondsheidsmarkt in het gemeentehuis
heeft de Aalsmeerse praktijk voor
fysiotherapie en Tigra bezoekers
aangeboden om geheel vrijblijvend een gezondsheidstest te komen doen. Deze mogelijkheid bestaat dinsdag 25 oktober tussen
9.00 en 12.00 uur en donderdag 27
oktober tussen 19.00 en 21.00 uur.
De locatie waar u terecht kunt voor
de gezondheidstest is de praktijk in
de Kanaalstraat 51. De fysiotherapeuten testen de bloeddruk, conditie, buikomvang, lenigheid, spierspanning, de zuurstofopname in
het bloed en de hartfrequentie. Ook
kunnen vragen worden gesteld over
bewegingsapparatuur. Alle deelnemers krijgen een persoonlijk advies.
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Smartlap van niveau!

Zaterdag de favoriete film
van burgemeester Litjens
Aalsmeer - De komende maanden zijn in De Oude Veiling de favoriete films van bekende Aalsmeerders te zien. Het spits wordt afgebeten door burgemeester Pieter Litjens op zaterdagavond 22 oktober.
Hij zal vooraf een korte inleiding op
zijn keuze geven. De titel van de film
blijft een verrassing. De favoriete
film van Pieter Litjens is een smartlap van niveau. Deze film zet een
schitterend en sterk portret neer
van de levens van zes ‘vrouwen’ uit
totaal verschillende hoeken van de
samenleving die samen hun troost,
vreugde en verdriet delen, in een
plot dat draait om onwaarschijnlijke karakters. Deze prachtig uitgewerkte personages laten de kijker met een enkele zin een traan in
de ogen ontspringen. De regisseur
staat bekend om zijn voorliefde voor
extreme personages en situaties en
de karakters in zijn films voeren dan

ook vaak de meest vreemde beroepen uit, maar wel op zo’n manier dat
dit als heel menselijk en normaal
overkomt. Subtiele symboliek is hem
niet vreemd. Onwaarschijnlijk, maar
prachtig neergezet door een uitstekende cast van vijf actrices, die ook
allerlei prijzen op hun naam hebben
staan. Veel zaken laat hij aan de kijker zelf over voor eigen interpretatie. Dit geeft de film een grote meerwaarde, want het is geen kant-enklaar-maaltijd. Er wordt ook geen
oordeel geveld over de mensen in
de film. En de personages, hoe extreem ze mogen zijn, zijn nooit zo
overdreven dat ze niet meer geloofwaardig zijn. De balans is zo evenwichtig afgesteld dat deze film met
recht een meesterwerk mag worden genoemd. Zaterdagavond 22
oktober in De Oude Veiling (kleine
bovenzaal), Marktstraat. Aanvang
20.30 uur, entree: gratis.

Dj Marco en Oktober Bier
Fest in danscafé de Praam
Aalsmeer - Het was weer heel gezellig afgelopen woensdag bij de
bingo-avond in café de Praam. De
hoofdprijs, een hotelbon, is gewonnen door Romy van der Hoorn. Ook
de krokodillenavond onder leiding
van Jochem van leeuwen is een daverend succes geworden. De eerstvolgende bingo in de Praam is op
donderdag 10 november en opnieuw feest met Jochem van Leeuwen wordt het 12 november. Thema
van deze avond is ‘alle 13 fout’ met
natuurlijk foute prijzen.
Vrijdagavond 21 oktober is het weer
de beurt aan de Amsterdamse DJ
Marco. Wees er wel op tijd bij, want
het is vrijdags snel vol en het zou
jammer zijn als jij er niet bij kunt

zijn. Aanvang is 22.00 uur, geen entree. Zaterdagmiddag 22 oktober is
het weer estafette time. Vanaf 16.00
uur draaien de twee mooiste lady’s
uit Aalsmeer de gezelligste muziek.
Pleunie Jansen en Cindy Spring in ´t
Veld heten iedereen van harte welkom. Ook de Kidsboetclub is weer
geopend vanaf 16.00 uur. Zaterdag
avond rond 22.00 uur start het Oktober Bier Fest met DJ Johnie. Er
zijn deze avond vijftien verschillende biersoorten verkrijgbaar waarvan vijf van het vat. Naruurlijk wordt
geschonken uit pullen. Deze avond
is de toegang gratis, maar je moet
wel 18 jaar oud zijn. Vergeet dus je
ID niet. Al met al weer een feestelijk
weekend in de Praam.

Nieuwe expositie Juul van den Heuvel

Foto: Michaele Meijer

Meest succesvolle coverband!

U2NL- An evening with U2
vrijdag in Crown Theater
Aalsmeer - Vrijdag 21 oktober presenteert Crown Theater Aalsmeer:
U2NL - An evening with U2. Deze
meest succesvolle Europese coverband van dit moment trakteren de
bezoekers op een unieke belevenis!
Aanvang is 20.00 uur.
Met 160 miljoen verkochte albums
wereldwijd is de Ierse rockband U2
één van de populairste bands van
de afgelopen 30 jaar. In 1980 brak
de band in Nederland door met
‘I will follow’. Daarna vestigde de
band zich met nummers als ‘New
Years Day’ en ‘Sunday bloody Sunday’ al snel bij de wereldwijde rocktop. Met het album ‘The Josha Tree’
brak U2 in 1987 alle verkooprecords
wereldwijd en nummers als ‘With or
without you’ en ‘Still haven’t found
what I’m looking for’ stonden maandenlang wereldwijd op één. De Nederlandse band U2NL mag zich inmiddels de meest succesvolle coverband van Europa noemen als
het gaat om het benaderen van het
zo kenmerkende geluid en intensiteit van de Ierse rockiconen. In landen als Finland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Duitsland heeft
U2NL de afgelopen jaren grote populariteit verworven door het geven
van concerten op spraakmakende festivals en podia. An evening
with U2- the 80’s is de titel van de
nieuwste show van U2NL. Met deze
show slaat de populaire coverband
een nieuwe weg in. De show wordt
geheel geweid aan de jaren tachtig,
het decennium waarin U2 zijn grote
faam verworven heeft. In een spectaculair jaren tachtig decor krijgen
de bezoekers een intense en energieke rockshow voorgeschoteld, tot
de nok gevuld met alle grootste hits
van ’s werelds meest succesvolle
rockband ooit.

with Eric’ brengt de zevenkoppige
Joe Brozio Band een hommage aan
Eric Clapton. Geen slaafse imitaties, maar virtuoze eigen interpretaties, zowel akoestisch als versterkt.
Via een email gaf Clapton de band
toestemming voor het coveren van
zijn werk en noemde hun uitvoeringen ‘very good’. In dit eerbetoon
van internationale allure komen alle bekende hits voorbij. Van ‘Layla’
en ‘Tears in Heaven’ tot ‘Wonderful Tonight’ en ‘Cocaine’. Aanvang is
20.00 uur.

A Tribute to Eric Clapton
Vrijdag 28 oktober kan in Crown
Theater Aalsmeer genoten worden
van A Tribute to Eric Clapton door
de Joe Brozio Band. Met ‘Riding

Bezoek de site www.crowntheateraalsmeer.nl voor het boeken van
kaarten en voor het volledige programma. Tickets kunnen ook besteld worden via 0900-1353.

Flairck & Basily
En op zaterdag 29 oktober kan in
Crown Theater Aalsmeer genoten worden van Flairck en Basily. In
2008 ontstond op initiatief van gipsy
violist Tucsi Basily en Flairck voorman Erik Visser een uniek samenwerkingsproject: een orkest bestaande uit een groot aantal virtuoze zigeunermusici en akoestische
instrumentalisten uit binnen- en
buitenland. Met een uitgebreid en
vreemdsoortig instrumentarium verscheen dit ‘wereldorkest’ inmiddels
op vele gerenommeerde festivals.
Verbaasde en laaiende reacties op
de instrumentale acrobatiek en de
humoristische presentatie van deze
topmuzikanten lokten een vervolg
uit en de eerste tournee van het gezelschap vond plaats in het voorjaar
van 2010. Dit symfonisch zigeunerorkest is een verbond tussen musici van Flairck en het Basily Gipsy
Orchestra, in samenwerking met de
Indonesische violiste Luluk Purwanto, de Hongaarse percussionist Antal Steixner en de Roemeense cymbalon speler Marius Preda. Bovendien worden er regelmatig internationale gastmusici uitgenodigd bij
het Global Orchestra.

Wandschildering van zeven
meter Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De vloer van het Oude Raadhuis van Aalsmeer is bezaaid met houtskoolschetsen, tubes zwarte verf, kwasten, staafjes
houtskool en een paar grijze pantoffels. Het is meer een atelier dan
een museumzaal. Het zijn de materialen waarmee kunstenares Juul
van den Heuvel drie dagen aan het
werk gaat. Maandagmorgen begon ze aan de grootste houtskooltekening ooit: zeven strekkende
meter over de zijwand van het gebouw. Juist die op lange wand, waar
in 1950 in opdracht van Architect
Berghoef een wandschildering werd
gemaakt door Fanny Schilt-Geesink
ziet van den Heuvel dé ruimte die ze
nodig heeft voor haar monumentale landschap. Als de rol papier, door
KCA vrijwilligers stevig op de muur
is bevestigd en de avond valt, begint voor Juul van den Heuvel het
avontuur. Een wandeling over de
prachtige Historische Tuin geeft
haar rust en inspiratie. In opperste concentratie werkt zij door tot
diep in de nacht. De volgende ochtend is de opzet van een eindeloos
landschap op het witte papier een
feit. Met precisie getekende bollen
en cirkels, vormen golvende lijnen,
die later met zwarte verf en houts-

kool worden ingevuld. Rechtstreekse verwijzingen naar een landschap
zijn er niet maar de uitgestrektheid
roept associaties op met een zee of
een dans in een droom. Hoe vrijer
zij zich voelt met het fluweelzwarte
houtskool hoe abstracter het werk
wordt. In alle opzichten een gedurfd
werk. Papier en houtskool zijn ook
elementair in het werk van Paul Citroen (1896-1983). Het gaat om zijn
abstracte tekeningen uit de jaren
dertig waarin het diepe zwart contrasteert met het gebroken wit van
het papier. Ze zijn net als de zwartwit portretfoto’s gemaakt in de jaren 30 in het modernistische Berlijn. Citroen tevens een bevlogen en
bekend kunstpedagoog, hij zou het
fantastisch hebben gevonden om
samen met Juul van den Heuvel en
de kinderen uit het geboortedorp
van Chagall (op de kinderkunstzolder) te exposeren het fraaie Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat.
De tentoonstelling wordt zaterdag
22 oktober om 16.00 uur geopend
door Heleen van Haaften. Iedereen
is van harte welkom. De tentoonstelling bekijken kan tot en met 4
december iedere donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

Zaterdag de duistere wereld in...

Halloween in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober is
er voor alle zombies, geesten en gevallen engelen een heftig feest in
de N201: Halloween - Apocalyptic
Wasteland! Als je zaterdagavond de
N201 binnen komt, is het wel even
schrikken: Je komt terecht in een
obscure, duistere wereld na de apocalyps: een wereld vol met dood en
verval en verstoken van alle leven
wat er ooit was. De enige overgebleven creaturen zijn zombies, gevallen engelen en door fall-out getroffen misvormde schepsels die
hun verkommerde bestaan vullen
met feesten en slempen op harde
muziek van de postrock/metalband
‘Fire Walk With Us’ en de moddervette post-grunge band ‘Tales that

are not supposed to be heard by
people’. Dj’s Pelt, Wallie en dB doen
er nog een schepje bovenop met de
meest obscure dubstep, darkstep,
metal, drum ’n bass en schranz tot
diep in de nacht.
De voorbereidingen zijn momenteel
in volle gang en het belooft zoals elk
jaar weer een heftig feestje te worden met extreem uitgedoste mensen, bizar decor en vette alternatieve muziek! De N201 aan de Zwarteweg gaat zaterdag open om 22.00
uur en de entree bedraagt 7,50 euro per persoon. Meer info over de
bands en foto’s van vorig jaar zijn te
vinden op internet: www.n201.nl en
op de facebookpagina van N201.

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 22 oktober wordt in zorgcentrum ‘t Kloosterhof de jaarlijks terugkerende bazaar gehouden. Van 10.00 tot 17.00
uur zijn belangstellenden welkom.
Door groot en klein kan deelgenomen worden aan diverse spelletjes,
bij het rad van avontuur zijn mooie
prijzen te winnen en er wordt een

rommelmarkt met kleine spullen
gehouden. Ook zal de handwerkclub van het zorgcentrum eigen gemaakte spullen verkopen. Er zijn diverse lekkernijen, waaronder koffie
of thee met taart, oliebollen en warme of per liter koude snert, verkrijgbaar. Verder wordt een eenmalige
verloting gehouden.

Muziek/Toneel
Vrijdag 21 oktober:
* Kindermatinee met Nederlandse
jeugdfilm in Bacchus, Gerberastraat.
Voor jeugd om 13.30u. Open: 13u.
* An evening with U2 in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Praamavond met dj Marco in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Partycafé met dj in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 22 oktober:
* Estafettemiddag in café de Praam,
Zijdstraat met gastdj’s Cindy en
Pleuni,16-19u. ‘s Avonds Oktober
Bierfeest met dokter dj vanaf 22u.
* Party-café met dj in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Halloween-party in N201, Zwarteweg met live muziek. Vanaf 22u.
* Favo Cinema van burgemeester in
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open: 20.30u.
Zondag 23 oktober:
* Kleinkunst van Niels van der Gullik in Oude Veiling v/a 15.30u. (KCA)
* Live muziek o.l.v. Leo Lauffer in
Blitzz, Marktstraat, 16 tot 19u.
Vrijdag 28 oktober:
* A Tribute to Eric Clapton in Crown
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Aanvang: 20u.
* Feestweek afterparty in club Liberty, Crown Studio’s met T-Spoon,
Lasgo en dj Gijs Staverman, 21-02u.
* Halloween disco in ‘t Gide, Graaf
Willemlaan. Gr. 1 t/m 5: 19-20u. en
gr. 6 t/m 8: 20-22u.
* Praamavond met dj Henk in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Bacchus da Musica met Daniel
Roos in Bacchus, Gerberastraat, 21u
28 en 29 oktober:
* Toneel Rijzenspelers ‘Nu even
niet, nu even wel’ in Anna’s Hoeve,
Aalsmeerderweg 755, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Ook voorstellingen 4 en 5 november.
Zaterdag 29 oktober:
* Flairk en Basily, Global Orchestra in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Concert Aalsmeers Harmonie in
burgerzaal, gemeentehuis. Thema:
Halloween. Aanvang: 20u.
* Opening De Vriendschap 30+pub.
Ingang achterzijde de Praam, 21u.
* Cabaret Lambert Jan Koops in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Exposities
20 tot en met 23 oktober:
* Vogeltentoonstelling in Wellantcollege, Linnaeuslaan 2. Open: donderdag 20-22u., vrijdag 10-22u., zaterdag 10-19u. en zondag 10-15u.
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Zaterdag 22 oktober:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
22 en 23 oktober:
* Watertoren open. Zaterdag 13 tot
22u. en zondag 13 tot 17u, Beide dagen m.m.v. shantykoor Brulboeien.
Vanaf 20 oktober:
* Foto’s en tekeningen van Paul Citroen en Juul van den Heuvel in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open

donderdag tot en met zondag 1417u. Expositie duurt t/m 4 december. Opening zondag 22 oktober om
16u. door Heleen van Haaften.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Diversen
Donderdag 20 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor kids in
Proosdijhal, Kudelstaart, 9.30-12u.
Extra vrij zwemmen in Waterlelie.
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen bij Oosteind in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 21 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 22 oktober:
* Snertrit Solexvrienden, verzamelen
in Dorpshuis 9.30 tot 10.30u.
* Kinderkledingbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 11-13u.
* Najaarsbingo ANBO in De Reede,
Rijsenhout vanaf 14u.
* Klaverjassen in Meander, Clematisstraat. Elke zaterdag v/a 14u.
* Bazaar in Kloosterhof, Clematisstraat van 10 tot 17u.
* Verkoop Israël producten in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 16u.
Maandag 24 oktober:
* Bingo-avond Viva Aquaria in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Oost vanafa 19.45u.
Dinsdag 25 oktober:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
Woensdag 26 oktober:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 27 oktober:
* Excursie ANBO naar Polderhuis in
Hoofddorp. Ontvangst v/a 10.15u.
* Klaverjassen buurtvereniging De
Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a v/a 19.30u.
Zaterdag 29 oktober:
* Eerste Dag van de Aalsmeerse geschiedenis met expositie in Historische Tuin van 10 tot 16u. en film in
korenmolen De Leeuw.
* Pompoenenspeurtocht voor jeugd
in Centrum van 13 tot 15.30u.
* Bingo-avond De Dippers in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
Vergaderingen
Donderdag 20 oktober:
* Bijeenkomst FNV over nieuwe wet
Werken naar vermogen in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.45u.
Woensdag 26 oktober:
* Info-avond gemeente over NieuwCalslagen in Dorpshuis Kudelstaart
van 19.30 tot 21.30u.
Donderdag 27 oktober:
* Beraad en Raad in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
* Inloop bewonerscommissie Eigen
Haard in Dorpshuis Kudelstaart van
19.30 tot 20u.
Maandag 31 oktober:
* Info-avond over café in Kudelstaart
in Dorpshuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
nIEUW:

WESTErn

lAG E 255,-

DrUMSTOkkEn
‘AGnEr’ SET
E 10,80

MICrOfOOn
‘SAMSOn’ r21S

E 24,95

WEEr bInnEn:

CAPO’S E 9,75

(ElEkTrISCH/klASSIEk)

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Kindermatinee en film in Bacchus

Marnix Busstra swingend!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15
oktober gaf oud Aalsmeerder Marnix Busstra een super swingend optreden in Bacchus. Hij werd begeleid door zijn muzikale vrienden
Erik van de Bovenkamp op toesten, oud Aalsmeerder Norbert Sollewijn Gelpke op bas en Marc Schenk
drums. In twee spetterende sets
werd een ode aan meester gitarist
John Scofield gebracht. Het publiek
genoot, maar zichtbaar was dat de
4 mannen op het podium ook intens genoten van dit muzikale project. Even na middernacht klonken
de laatste noten en een daverend
applaus!
Aanstaande vrijdag 21 oktober trak-

teert Bacchus jeugdige inwoners op
een gezellige filmmiddag. Tijdens
het kindermatinee wordt een Nederlandse jeugdfilm vertoond. Het
culturele café in de Gerberastraat
opent om 13.00 uur de deuren, de
film start om 13.30 uur. Kinderen,
alleen onder begeleiding, betalen 1
euro entree. Volwassenen 3,50 euro.
Zaterdag 22 oktober worden volwassenen uitgenodigd film te komen kijken in Bacchus. De film is
uit 2010 en de hoofdrolspeelster is
beloond met een oscar. De zaal is
open vanaf 20.30 uur, de film start
om 21.00 uur. De toegang bedraagt
3,50 euro per persoon.
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officiële mededelingen
Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op locatie, voor meer informatie kan u zich melden bij de
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 1 en 22 november 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

26 oKtober informatieavond over
nieuW-calslagen
Op woensdagavond 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Gemeente Aalsmeer een informatieavond in het
Dorpshuis Kudelstaart over de plannen voor Nieuw Calslagen.
Tijdens deze avond zal de ontwikkelaar u informeren over
de woningbouwplannen voor dit gebied. Het is de bedoeling
dat in dit verwaarloosde kassengebied aan de Herenweg ongeveer 18 luxe woningen komen te midden van een openbaar
recreatiegebied. Bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart worden tevens van harte uitgenodigd om mee te denken over de
kunstwerken die dit gebied zullen verrijken. Meer informatie:
http://www.aalsmeer.nl/Actueel/Bouw_projecten/Kudelstaart/Herenweg_Calslagen.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening
t/m 17 november
De ontwerpnotitie en de toelichting op de verkeersmaatregelen rond de Ophelialaan. Deze documenten staan ook op de
website van de gemeente: www.aalsmeer.nl/verkeersmaatregelenophelialaan. Belanghebbenden kunnen hun mening op
het voorlopige ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, t.a.v. AVVP of e-mailen aan:
avvp@aalsmeer.nl.
definitieve beschiKKingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Gedeeltelijk stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Herenweg 32, het slopen van de woning;
- Hornweg 192, het slopen van een bijgebouw;
- Hortensialaan 31/33, het plaatsen van een veranda;
- Legmeerdijk 318, het kappen van bomen;
- Oosteinderpoel, het herstellen van de oeverwal.

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 376, het slopen van een schuur;
- Herenweg 32, het slopen van een woning;
- Oosteinderweg 273A, het slopen van kassen;
- Uiterweg 420 het slopen van een woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 20 oktober 2011
Kennisgeving buiten behandeling stellen
aanvraag, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het intern wijzigen van het gebouw
ten behoeve van een kinderdagverblijf aan de Van Cleeffkade
15 te Aalsmeer buiten behandeling stelt. Ten aanzien van
de hierboven genoemde buiten behandelingstelling omtrent
de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 6
weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer.
Kennisgeving buiten behandeling stellen
aanvraag, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Aalsmeerderweg 376 te Aalsmeer
buiten behandeling stelt. Ten aanzien van de hierboven genoemde buiten behandelingstelling omtrent de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van het besluit bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.
Kennisgeving buiten behandeling stellen
aanvraag, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het
tijdelijk gebruiken van het pand aan de Oosteinderweg 269
te Aalsmeer ten behoeve van kinderopvang buiten behandeling stelt. Ten aanzien van de hierboven genoemde buiten
behandelingstelling omtrent de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het
besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

publicatie melding artiKel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Jachthaven Four Seasons
Adres
: Uiterweg 379
Plaats
: 1431 AL Aalsmeer
Datum
: 13 oktober 2011
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Zeilmakerij Aalsmeer
Adres
: Uiterweg 379
Plaats
: 1431 AL Aalsmeer
Datum
: 13 oktober 2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
WeeK 42
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling
van hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;
t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Catharina-Amalialaan naast nummer 52;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van
het bloemencorso op het buitenterrein van
Crown Business Studio’s;
t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;
t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;
t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag, bij het Pompplein;
t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept beeldkwaliteitplan;
t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5 oktober
t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden;
t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van
18.00-19.30 uur;
t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
2011;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown
Business Studio’s;
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’;
t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m
28 oktober t.b.v. werkzaamheden.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Vaststelling structuurvisie op 3 november

CDA ziet schramel zonnetje
voor Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - In het Beraad van donderdag 13 oktober stond Green
Park Aalsmeer uitgebreid in de belangstelling. Het vaststellen van de
structuurvisie en het bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 beleefden een eerste termijn en de tweede termijn en
besluitvorming van beide onderwerpen vindt in de Raad van 3 november plaats. Vooraf aan de behandeling werd mevrouw Anja Bruine de
Bruin, woonachtig aan de Aalsmeerderweg in de gelegenheid gesteld in
te spreken en zij nodigde B&W en
raadsleden uit op de koffie te komen in de spitstijd om zelf een oordeel te vormen over geluid, licht en
verlies uitzicht. Door de bank genomen werden de structuurvisie en het
bestemmingsplan en exploitatieplan
van het sierteeltgelieerde bedrijventerrein goed onthaald door de fracties. Het bestemmingsplan is goed
doortimmerd, volgens de VVD-fractie. De AB-fractie vindt de verkoopprijs wat aan de hoge kant. De CDAfractie heeft vragen over de knip in
de Aalsmeerderweg maar hier is absoluut geen sprake van, zo bleek la-

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

ter. Wethouder Gertjan van der Hoeven noemde deze passage in ieder
geval een hardnekkig probleem. De
CDA-fractie zag een schraal zonnetje schijnen en dat is al heel wat nu
de economische malaise zich heeft
aangediend. De verkoop van een
kavel is hoopvol en geeft vertrouwen
voor de toekomst. Ook de buurgemeenten zijn de mening toegedaan
dat Green Park er met voorrang als
veilinggelieerd bedrijventerrein moet
komen en wat dat betreft is er bij het
College ook veel vertrouwen in de
Green Park directie.
Arbeidsmigrantenhotel
Een persbericht van Green Park
Aalsmeer werd op woensdag 12
oktober vrijgegeven en de inhoud
zorgde een dag later tijdens de bijeenkomst van het Beraad voor nogal
wat reuring. In het persbericht werd
gesproken over een arbeidsmigrantenhotel voor buitenlandse werknemers. De AB-fractie gaf aan dat op
3 november de structuurvisie wordt
vastgesteld en dat betekent dat pas
veel later een besluit over een hotel wordt genomen en het lijkt er nu
op dat de contracten al getekend

zijn. Volgens wethouder Gertjan van
der Hoeven is de directie van Green
Park verantwoordelijk voor het rondsturen van persberichten, maar zegde wel toe met de directie in gesprek
te zullen gaan om uit te zoeken of
dat ook anders. Lees chiquer, kan.
Het planologische besluit is aan de
gemeenteraad en in de contracten
zijn ontbindende clausules opgenomen zoals bijvoorbeeld onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad.
Huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten is overigens wel duidelijk opgenomen in de structuurvisie
Green Park en een plaats daarvoor
is gevonden noordelijk van de omgelegde N201 bij de kruising met de
Legmeerdijk. De komst is noodzakelijk omdat er op dit moment onvoldoende huisvesting aanwezig is.
Het migrantenhotel was niet helemaal nieuw voor de meeste raadsleden maar voor een tijdelijk containerhotel bij de Japanlaan lag dit
even anders. Wethouder Gertjan van
der Hoeven gaf aan dat er geen concrete aanvragen zijn. De CDA-fractie vroeg om kritisch te kijken naar
de verkeersafwikkeling en pleitte ervoor in het hotel zoveel mogelijk mi-

granten onder te brengen die nu elders in Aalsmeer onderdak hebben
gevonden.
De woonwijken krijgen op die manier weer lucht. Wat de wethouder
betreft is die intentie er wel, maar er
is natuurlijk sprake van vrije vestiging. Wat de fracties van PACT en
VVD betreft is het aantal van 640
hotelbedden behoorlijk hoog. De
behandeling in tweede termijn zal
op 3 november meer duidelijkheid
geven.
Door Jan Peterse

Duikuitrusting
uit auto weg
Aalsmeer - Op donderdag 10 oktober is tussen half tien in de avond
en vijf over twaalf ‘s nachts ingebroken in een aan de Dreef geparkeerde Volkswagen Polo. Uit de wagen
is een complete duikuitrusting gestolen.

Hartpatiënte
naar ‘t Spaarne
Aalsmeer - Op vrijdag 14 oktober om vier uur in de middag is
in de Hortensialaan een 83 jarige
uit Aalsmeer onwel geworden. De
vrouw is hartpatiënt en is met spoed
per ambulance naar het Spaarne
ziekenhuis vervoerd.

Info over Nieuw-Calslagen
Aalsmeer - Op woensdagavond 26
oktober van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de gemeente een informatieavond in het Dorpshuis Kudelstaart over de plannen voor
Nieuw Calslagen. In dit verwaarloosde kassengebied aan de Herenweg zullen ongeveer achttien luxe
woningen komen te midden van een
openbaar recreatiegebied. Bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart
worden van harte uitgenodigd om
mee te denken over kunstwerken
die dit gebied zullen gaan verrijken.
Op een voormalig kassengebied,
prachtig gesitueerd aan de Westeinderplassen, wil ontwikkelaar Van
Berkel een nieuw buurtschap creëren met ongeveer achttien luxe, vrijstaande woningen. De gemeente
vindt het belangrijk dat het buurtschap aansluit bij cultuurhistorie
van de plek, het voormalige Calslagen. De architecten van BFAS hebben daarom het huisje aan de overkant op Herenweg nummer 83, dat
een gemeentelijk monument is,
als inspiratiebron gebruikt voor de
vormgeving van de nieuwe woningen. De woningen zullen verschillen
in grootte, kleuren en materiaalgebruik. Buurtschap Nieuw Calslagen
zal als kleinschalig recreatiegebied
worden ontwikkeld en voor iedereen toegankelijk zijn. Aan de rand
van de Westeinderplassen kunnen recreanten straks genieten van
een prachtig uitzicht over het water.
Daarnaast zal op het kerkhof infor-

matie over de cultuurhistorie van de
plek worden aangeboden.
Verder zullen verschillende kunstwerken worden geplaatst, die het
karakter van dit gebied versterken,
zoals een uitkijkpunt bij het water
en een markering van de toegang
aan de Herenweg. De gemeente wil
deze werken de komende maanden
tijdens creatieve ontwerpsessies
onder begeleiding van Cultureel Erfgoed van Provincie Noord-Holland
samen met omwonenden, de wijkraad en Kunst en Cultuur Aalsmeer
ontwikkelen. Ceciel Nyst van Cultureel Erfgoed: “De cultuurhistorie van Calslagen zal de inspiratiebron vormen voor de ontwerpen in
de openbare ruimten. Op welke manier deze vorm krijgen, ligt nog geheel open. We hopen dat we samen met inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart tot bijzondere ontwerpen zullen komen.” Vindt u het leuk
om deel te nemen aan dit creatieve
ontwerpproces? Opgeven bij projectleider Caroline Jansen, e-mail:
caroline.jansen@aalsmeer.nl. Voor
meer informatie: www.aalsmeer.nl.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Uit een schuur in de
Uranusstraat is in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober een
fiets gestolen. Het rijwiel is van het
merk Gazelle en is blauw van kleur.
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Festival of Equal Voices in Hengelo

Gevarieerde presentatie 29 oktober

Aalsmeer - Op 5 november vindt
er in Hengelo in Overijssel voor het
eerst het Festival of Equal Voices
plaats voor kleine ensembles, minimaal 8 en maximaal 20 leden, van
gelijke stemmen in het meer klassieke genre. Dit is een primeur in
Europa en zal een unieke gebeurtenis worden waar al veel belangstelling voor bestaat. Door de artistieke leiding is vooraf een kwalitatieve
beoordeling gemaakt om ervoor te
zorgen dat de deelnemende groepen van voldoende niveau zijn om
een topfestival te garanderen. Het
festival wordt gehouden in de mooi
gerestaureerde
Waterstaatskerk.
Deze kerk functioneert als aula van
de muziekschool Hengelo. Het festival bestaat uit een concours en afsluitend concert.
Er kunnen 14 ensembles aan deelnemen en is bestemd voor deelnemers uit Nederland, Duitsland en
Vlaanderen. Ieder ensemble zingt 20
minuten en heeft op het programma: een inzingwerk, een werk van
een componist uit eigen land, een
bewerking van een volkslied uit eigen land en twee werken naar keuze. Davanti staat sinds het begin van
dit seizoen onder leiding van haar
nieuwe dirigent Oscar Mario Echeverry Bernal. In 2010 wisten de 16

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie
geeft op zaterdag 29 oktober haar
jaarlijks donateursconcert. Het belooft een concert vol spannende,
mooie en bekende muziek te worden. Daarbij wordt gezongen en geacteerd door Marlous Tolhuisen, bekend van de musicals Mary Poppins
en The Sound of Music. Het thema
van de avond is Halloween en naast
de muziek, vormt het verkleedfeest
de rode draad in het programma.
Het wordt een concert met een zeer
gevarieerd programma, zowel muzikaal als qua presentatie. Er zullen
veel bekende, spannende muziekstukken worden gespeeld, waaronder muziek uit de musicals Chigago
en Wicked, een compilatie van filmmuziek en Cesar and Cleopatra.
Dirigent Maron Teerds en actrice
en zangeres Tolhuisen hebben samen een ware show opgezet, waarin Tolhuisen zowel de presentatie,
de zang als het acteerwerk op zich
neemt.
Het belooft een waar Halloweenspektakel te worden. Het concert
vindt plaats in de burgerzaal van
het Gemeentehuis. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en het concert be-

Geen try-out Davanti in
RK Kerk Kudelstaart!
dames zich te plaatsen voor de Finale van het Nederlands Koorfestival en mochten zich hierdoor ‘het
beste vrouwenkoor klassiek van
Nederland’ noemen. Mede door deze prestatie was Davanti onlangs
te gast in het concertgebouw van
Amsterdam tijdens het Concertgebouw Open. Het repertoire van Davanti bestaat uit klassieke muziekstukken in de breedste zin van het
woord. A-capella zang voert hierbij
de boventoon.
Concerten
Door omstandigheden kan de eerder geplande Try-out van dit festival op 25 oktober in de R. K. Kerk
in Kudelstaart niet doorgaan! Het
spijt de dames voor dit ongemak en
zij hopen u een andere keer terug
te zien. Dit is mogelijk op 5 november in Hengelo tijdens het Festival
of Equal Voices, voor informatie zie
www.festevo.nl.
Of tijdens het concert samen met
het Nederlands Mannenkoor. Dit
concert met het ruim 100 man sterke ensemble geoefende zangers
van nationale allure zal plaatsvinden op zaterdag 26 november in de
Open Hof Kerk in de Ophelialaan.
Voor informatie en kaartverkoop:
www.davanti.nl.

In Club Liberty 0p 28 oktober

Feestweek afterparty: Leuk
feest en extra inkomsten!
Aalsmeer - “Het wordt vast heel
gezellig. We hebben er veel zin in
en volgens ons heel veel inwoners
ook, de kaartverkoop loopt prima.”
Aan het woord Ruben Piet over de
eerste officiële feestweek afterparty
op vrijdag 28 oktober. In Club Literty
in de Crown Business Studio’s worden de gasten getrakteerd op muziek van DJ Gijs Staverman en optredens van T-Spoon, Lasgo en 90’s
& Nu. “We hebben regelmatig te horen gekregen dat er na de feestweek weinig gebeurt qua feesten,
we vullen het gat op, zeg maar.”
Gijs Staverman is DJ geweest bij
Veronica, is momenteel zaterdag
en zondag te beluisteren in Stavermans Classics en presenteert op televisie en op festivals. T-Spoon komt
optreden in de vertrouwde hitbezetting met zangeres Linda en rapper
Shamrock. Wie kent niet hun hits
‘No Time 2 Waste’, ‘Mercedes Benz’
en de megahit ‘Sex on the Beach’.
De Belgische danceformatie Lasgo
is ook weer helemaal terug. Een producer minder, maar met een nieuwe
zangeres: Jelle van Dael. Kom meezingen met ‘Something’, ‘All night
long’ en andere hits. De band 90 &
Nu tot slot neemt de bezoekers mee
terug in de tijd van Boyzone en Linda, Roos en Jessica. Gegarandeerd
een avond lang los op de grootste
hits uit de jaren negentig en nu.
“Feestweek moet blijven”
De afterparty wordt echter niet alleen georganiseerd om maar een
leuk feestje te hebben. De andere, misschien nog wel belangrijkere reden, is de feestweek zelf. “Nu
de BTW van 6 naar 19 procent is gebracht, wordt het organiseren van
een feestweek bijna onmogelijk. Er
worden jaarlijks 1250 tentfeesten in
Nederland gehouden, 400 hiervan
zijn er failliet. En dat willen wij niet,
de feestweek moet blijven. We kunnen wel heel makkelijk de prijs van
de kaartjes omhoog gooien, maar
hier hadden we afgelopen keer al
kritieken op. De mensen vonden
de toegangsprijzen te hoog. Gingen
niet meer alle avonden, maar kozen
één avond uit. En dat willen we niet,
de feestweek moet echt een dorpsfeest blijven.” Ruben vervolgt: “De
feestweek heeft een groot aantal
trouwe sponsors, maar zij hebben
het ook zwaar. We zijn gaan denken over de mogelijkheden om extra
gelden binnen te halen om de toegangsprijs tot de feesttent omlaag

te brengen. We hopen van 19,50 euro terug te kunnen naar 17,50 euro
entree. De opbrengst van de afterparty komt geheel ten goede aan de
kas van de feestweek. Eén en één is
twee, we organiseren een leuk feest
en de feestweek heeft extra inkomsten.”
Maximaal 1.400 bezoekers
Tijdens de feestweek is aangevangen met de aankondiging van de afterparty en is ook gelijk de kaartverkoop gestart. “De reacties waren
heel positief, de kaartverkoop begon
ook gelijk te lopen”, gaat Ruben verder. Er kunnen maximaal 1.400 bezoekers in Club Liberty, dus wie dit
feestje wil meemaken, doet er goed
aan snel kaarten te gaan kopen.
Op is op. De minimumleeftijd is gesteld op 18 jaar en hiervoor is onder andere gekozen omdat Club Liberty nog niet eens de helft van het
aantal bezoekers aan een avondje feestweek, 3.000 stuks, kan herbergen. Blij is het bestuur van de
stichting Feestweek Aalsmeer dat
zij deze mooie, sfeervolle ruimte in
de Crown Business Studio’s mogen gebruiken voor de eerste officiele afterparty. “De eigenaren wachten nog op de vergunning voor een
discotheek. De modeshow tijdens
de feestweek heeft hier ook plaatsgevonden. Vanwege de harde wind
konden we de tent toen niet gebruiken. De contacten tussen ons zijn
prima.”
Oud-barmedewerkers
Echt alle opbrengsten van de afterparty zullen ten dienste zijn van de
feestweek, want voor achter de bar
is een heus tapteam van vrijwilligers
gevormd. “Allemaal oude barmedewerkers van de feestweek en de cafés de Praam en Joppe”, legt Ruben
uit. De toegang tot de afterparty bedraagt 17,50 euro in de voorverkoop
en, indien nog voorradig, 20 euro
aan de zaal op de avond zelf. Voorverkoopadressen zijn Marskramer
Berg in winkelcentrum Kudelstaart,
Bruna in de Zijdstraat, Ridder & Co
in de Ophelialaan, Primera op het
Poldermeesterplein en tenniscentrum Herman Demper in de Sportlaan. Alleen contante betaling, pinnen is niet mogelijk! Club Liberty
gaat 28 oktober om 20.30 uur open
(ingang draaideur, N201-zijde), het
feest begint om 21.00 uur en duurt
tot 02.00 uur.
Door Jacqueline Kristelijn

Halloween-concert door
Aalsmeers Harmonie

Huize Rustoord. Deze historische locatie aan de ontginningsas van Aalsmeer
zal langskomen bij de oude foto’s van Wim Roodenburg.

Ook deelname gemeente

Ontginning, archeologie
en fotografie tijdens DAG
Aalsmeer - Zowel de oudste als de
jongste geschiedenis van Aalsmeer,
Kudelstaart en Kalslagen komt aan
bod tijdens de eerste DAG. De lokale DAG (Dag van de Aalsmeerse Geschiedenis) vindt plaats op
zaterdag 29 oktober, aan het eind
van de landelijke maand van de geschiedenis, op de Historische Tuin
van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang
is gratis.
Brede deelname
Aan het initiatief van de stichting
Oud Aalsmeer doen ook mee: Korenmolen De Leeuw, De Bovenlanden, KCA (Kunst en Cultuur
Aalsmeer) en Historische Tuin.
Daarnaast hebben ook lokale specialisten op het gebied van de lokale geschiedenis hun medewerking toegezegd. Bestuurslid Jacco
van der Laarse van Oud Aalsmeer
organiseert de DAG: “We besteden ook aandacht aan archeologie
door middel van bodemvondsten.
Die hebben we voor een deel vast
tentoongesteld in ons eigen Historisch Centrum Aalsmeer in de voormalige stal van Uiterweg 32. Maar
bijzonder is dat ook uit privé-collecties van onder andere Han van
Leeuwen, Ron Otto en Hans van
Trommelen voorwerpen worden getoond, zoals twee borden uit 1631
en 1639. De meeste bodemvondsten komen uit het Oosteinde.” Jacco van der Laarse is ook ingenomen

met de toezegging van de Gemeente Aalsmeer om mee te doen aan de
DAG. “Zowel in het oude centrum
van Aalsmeer als dat van Kalslagen
worden bouwplannen ontwikkeld.
Dat zijn historisch belangrijke locaties omdat de bodem daar meer
zicht kan bieden op de ontstaansgeschiedenis van deze dorpen. De
gemeente gebruikt de Dag van de
Aalsmeerse Geschiedenis om iets
te vertellen over die toekomstige
opgravingen. Vanzelfsprekend zijn
wij daar als Oud Aalsmeer erg blij
mee.”
Verrassende relaties
Naast deelname van de gemeente en andere stichtingen in de vorm
van presentaties en/of standjes,
worden er tijdens de DAG ook verhalen verteld. Zo zal Wim Roodenburg (oud-bestuurslid van Oud
Aalsmeer) de jongste historie belichten aan de hand van zo’n 250
oude foto’s van het noorden van
Aalsmeer tot aan Kudelstaart in het
zuiden.
Namens Oud Aalsmeer zal voorzitter Jan Willem de Wijn tijdens een
powerpoint presentatie het hebben over de oudste geschiedenis,
het ontstaan en de ontginningen
van Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart. Hierbij wordt vooral ingegaan op, soms verrassende, historische relaties tussen Aalsmeer en
zijn (wijde) omgeving.

Feestelijke bijeenkomst 25 oktober

Bibliotheek Amstelland
25 jaar in Marktstraat
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 25 oktober viert de Bibliotheek Amstelland het 25-jarig bestaan van de bibliotheek in de Marktstraat. Voor iedereen staat er die dag koffie met
wat lekkers klaar. Het begon allemaal op de fundamenten van het
achterste deel van de oude C.A.V.,
beter bekend als De Oude Veiling.
Daar werd in 1986 de nieuwe bibliotheek in de Marktstraat geopend.
Ter gelegenheid daarvan werd een

expositie georganiseerd over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen. Van deze expositie is een
fotocatalogus samengesteld die
voor belangstellenden nog steeds
verkrijgbaar is.
Inwoners worden van harte uitgenodigd om dinsdagmiddag 25 oktober van 14.00 tot 18.00 uur langs
te komen in de Marktstraat om wat
herinneringen op te halen en vooruit te kijken.

Zingen in Messiah-project
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 21 april
2012 gaat het Koninklijk Toonkunstkoor de Messiah van Händel uitvoeren. Wederom maakt het koor hier
een groot project van na de twee
9/11 concerten in Aalsmeer en in de
Westerkerk in Amsterdam. Belangstellende zangers en zangeressen
kunnen op projectbasis deelnemen
aan de uitvoering van dit fantastische Händel concert in De Bloemhof. Het Toonkunstkoor Aalsmeer is
een oratoriumkoor dat bestaat uit
ongeveer 70 zangers en zangeressen. De oratoriumwerken die uitgevoerd worden zijn meestal vierstem-

Kinderkleding
beurs in de
Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 22 oktober wordt een kinderkledingbeurs
gehouden in buurthuis Hornmeer
in de Roerdomplaan 3. De inbreng
van kinderkleding is groot. Vooral
voor gezinnen met kleine kinderen
is de keuze ruim. Zowel meisjes- als
jongenskleding wordt te koop aangeboden tegen interessante prijzen.
De beurs begint om 11.00 uur en
duurt tot 13.00 uur. Zeker de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen
in het buurthuis in de Hornmeer.

mig. De Messiah wordt uitgevoerd
door koor, vier solisten en begeleid
door een symfonieorkest. Wie enige zangervaring heeft of het zingen
wilt proberen kan deelnemen aan
de wekelijkse repetities op dinsdagavond vanaf 19.45 uur in gebouw
Irene aan de Kanaalstraat. Indien
nodig zal extra begeleiding worden
gegeven. De Messiah is een zeer
bekend werk van componist Georg Friedrich Händel dat gecomponeerd is in 1741. Het werk bestaat in een Engelse en Duitse versie. Toonkunstkoor Aalsmeer heeft
voor de Engelse versie gekozen. Het
werk wordt veelal uitgevoerd rond
de Kerst, maar ook wel in de Paastijd. De tekst bestaat uit een groot
aantal afzonderlijke teksten uit het
Oude en Nieuwe Testament. In dit
werk komt onder andere het bekende Hallelujah-koor voor. De kosten
voor deelname aan dit project bedragen 25 euro per persoon. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk eerst
eens komen luisteren tijdens de repetitieavond en daarna wellicht lid
worden van het koor. De contributie
bedraagt ongeveer 5 euro per week
en daar krijgen de leden een fantastische zangavond voor. Wie als
echtpaar komt, krijgt 50% korting
op de tweede persoon. Voor meer
informatie kan de website geraadpleegd worden: www.toonkunstkooraalsmeer.nl of neem contact op
via 0297-322321

gint om 20.00 uur. Kaarten kosten
in de voorverkoop 10 euro en zijn
verkrijgbaar bij Het Boekhuis in de
Zijdstraat en bij de leden van de
Harmonie. Aan de zaal kosten de
kaarten 12,50 euro. Meer informatie
over de Harmonie en haar activiteiten is te vinden op: www.aalsmeersharmonie.nl.

Bingo-avond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 24 oktober organiseert Viva Aquaria weer
haar bekende en altijd oergezellige bingo-avond, waar iedereen
met een schat aan prijzen naar huis
gaat. Ook niet leden zijn, zoals altijd,
van harte welkom. De bingo wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie over de aquariumvereniging kan contact opgenomen worden met de heer C. Keim
via 0297-343854.

Voor jongeren en volwassenen

Openbare lessen De Hint
Aalsmeer - In de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober houdt Kunstencentrum De Hint
in Aalsmeer en Uithoorn een openbare lesweek. Muziek- en danslessen zijn deze week bij te wonen
voor geïnteresseerden, zowel kinderen en jongeren als volwassenen. In
Aalsmeer worden de lessen gegeven in de locatie 1e J.C.Mensinglaan
29. Het betreft lessen kleuterdans,
ballet, streetdance/jazz en lessen in

de instrumenten piano, keyboard,
slagwerk(drums), dwarsfluit, saxofoon, gitaar en hobo. In Uithoorn
worden alleen muzieklessen gegeven: (bas)gitaar, slagwerk, piano, keyboard, saxofoon, dwarsfluit,
blokfluit, panfluit, viool, cello, klarinet en harp. De Hint is in Uithoorn
gevestigd aan de Prinses Christinalaan 120. Graag even aanmelden via
e-mail: admin@dehint.nl of telefonisch: 0297-520110.

Vanavond officiële opening

59e Vogeltentoonstelling dit
weekend in Wellant college
Aalsmeer - Van 20 tot en met 23
oktober wordt voor de 59e keer de
Nationale vogeltentoonstelling in
Aalsmeer georganiseerd door vogelvereniging Aalsmeer. Doel van
de expositie is om leden en vogelliefhebbers informatie te verstrekken over vogels en hun huisvesting.
Hoe kan men vogels houden in volières of broedkooien op zo’n manier
dat de vogel zich geheel thuis voelt
en dan tot broeden over gaat, komt
bijvoorbeeld ter sprake. Belangrijk is
in deze is de natuur, waarin bepaalde soort vogels leven, zo goed mogelijk na te bootsen. Dit kan door de
vogel voldoende ruimte te geven en
de juiste beplanting te verstrekken.
Ook de temperatuur en licht hoeveelheid is heel belangrijk. De vereniging van vogelvrienden probeert
haar leden voldoende informatie te
geven door middel van dialezingen,
door erkende keurmeesters de vogels te laten observeren en te beoordelen en het uit wisselen van informatie onder elkaar. Ook de jeugd
is aanwezig op deze tentoonstelling
en wel met een eigen afdeling. Jammer dat er maar drie jeugdige inzenders mee doen, maar het begin
is er. De tentoonstelling wordt vanavond, donderdag 20 oktober, om
20.00 uur officieel geopend door de
mevrouw Valkenburg, coördinator

van vrijwilligerscentrale Aalsmeer.
Bezoekers zijn tot 22.00 uur welkom.
De tentoonstelling is in het Wellantcollege MBO in de Linnaeuslaan 2
en tevens geopend op vrijdag van
10.00 tot 22.00 uur, zaterdag 10.00
tot 19.00 uur en zondag 23 oktober,
de laatste dag, van 10.00 tot 15.00
uur. Buiten de vogelshow om is er
voldoende ruimte voor een kopje koffie of een drankje te nuttigen
en mee te doen met aan de tombola
of loterij. Voor de kleintjes staat de
grabbelton klaar.
In totaal zijn er 349 vogels ingezonden waaronder 31 vogels van de
jeugd, bestaande uit kanaries, tropen, kromsnavels. Al deze vogels
zijn gekeurd door erkende keurmeesters met een goede en juiste
beoordeling. Vele aparte soorten vogels zijn op deze vogelshow te zien,
zoals het St Helena fazantje, kleine
Cubavink en bij de kanaries de speciale houdingsrassen, die tentoon
gesteld worden in speciale kooien.
De vereniging van Vogelvrienden
is trots dat zij zo´n uitgebreid sortiment aan vogels tentoon kunnen
stellen. Zeker de moeite waard om
een kijkje te gaan nemen. De toegang is geheel gratis. Voor informatie kan contact opgenomen worden
met secretaris Gerard Goeijenbier
via 06- 10666878.

Afsluiting seizoen solexvrienden

Solex en snert zaterdag
Kudelstaart - De solexvrienden van
Kudelstaart en De Kwakel sluiten
zaterdag 22 oktober het solexseizoen af met een snertrit. De herfstrit
gaat vanuit Kudelstaart naar mooie
plekjes in en rond Amsterdam. En
onderweg wordt natuurlijk gerust,
gegeten en gedronken op mooie locaties.
De dag wordt afgesloten met een
klassiek Kudelstaarts snertbuf-

fet. Iedereen met een solex kan
meedoen aan de rit, die om 10.30
uur start bij het Dorpshuis in Kudelstaart. Vanaf 9.30 uur staan hier
de koffie en appeltaart klaar. Rond
16.00 uur eindigt de tocht bij het
Dorpshuis, waar rond 17.00 uur het
snertbuffet geopend wordt.
Voor informatie kan gebeld worden
met Frans op telefoonnummer 0622808708.
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Ontwikkelingssamenwerking

Leerzame middag over
Senioren en veiligheid

Aalsmeer - Woensdag 12 oktober
vond in het gemeentehuis een bijeenkomst van Stichting Ontwikkelingsamenwerking Aalsmeer (OSA)
plaats. Het thema van deze avond
was: ‘Scholing en Werk in ontwikkelingslanden’. Ook wethouder Ad
Verburg was hierbij aanwezig. Tijdens de avond werden drie presentaties gehouden. De drie projecten,
die deze avond door middel van een
power-point presentatie werden gepresenteerd, door vertegenwoordigers van organisaties, die in 2010
of eerder subsidie mochten ontvangen, waren helder, boeiend en informatief. Zowel het project in India van Stichting SKCV Nederland
(van Marnell van Zoelen) en in Congo van Projet Formation Métiers Enfants Délinquants (van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer) waren beiden helemaal gericht op de
opvang van straatkinderen. Zij worden opgevangen, krijgen onderwijs
en worden in de gelegenheid gesteld om een vak te leren. Zo kunnen zij later in hun eigen onderhoud voorzien. Het project in Kenia van Stichting Dorcas Nederland
(van de Dorcaswinkel Aalsmeer)
was meer gericht op het zelfstandig
maken van vrouwen door het aanleren van technieken voor het maken
van producten. Deze producten zoals sjaals, kleden, tassen, keramiek
en dergelijke kunnen dan verkocht
worden. Op deze manier kunnen families in Kenia de kans krijgen om
zelf in hun eigen levensbehoeften
te voorzien. Aan alle drie de projecten was te zien dat het subsidiegeld
goed terecht was gekomen. De aanwezige stands van deze drie en tien
andere projecten, die in 2010 mede
door de subsidie van de gemeente Aalsmeer via OSA gerealiseerd
konden worden, trokken in de pauze veel belangstelling. Alle stands
gaven door een keur van informatie en foto’s weer een goed beeld
van de opzet, voortgang en resultaten van de projecten. Zij waren weer
van allerlei informatie en foto’s van
de projecten voorzien. De informatie werd vaak nog verlevendigd door
filmpresentaties op laptops. Weer
bleek dat veel Aalsmeerse inwoners
actief bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking en dat dit dankbaar
werk is. De avond gaf daarvan weer
een overtuigend beeld. Bovendien
kwam ook de Arabische lente nog
voorbij in de Raadskelder van het

Aalsmeer - Donderdagmiddag is
er een informatiemiddag geweest
over senioren en veiligheid. De organisatie lag in handen van de ANBO en de PCOB in Aalsmeer. Veiligheid is een populair onderwerp. Als
u de vele aangedikte verhalen uit
uw omgeving hoort, dan krijgt u al
gauw de indruk dat het erg onveilig
is in Nederland. Dat valt echter best
wel mee. Volgens de cijfers is het
zelfs veiliger geworden op straat.
Desondanks blijken toch vaak senioren zich onveilig te voelen. Speciaal voor deze gelegenheid was de
buurtregisseur van de politie uitgenodigd. Via een rollenspel werd op
de diverse gevaren betreffende veiligheid aan de deur gewezen. Als
voorbeeld stond er iemand van de
thuiszorg voor de deur, ze had even
tijd voor een intake gesprek. Na wat
vragen van de bewoonster, werd ze
gastvrij binnen gelaten. Ze vroeg om
een glas water en natuurlijk kreeg
ze dat. Tijdens het halen van dit glas
water werd de inhoud van de handtas van de bewoonster leeggeroofd
en ging de telefoon van de persoon
van de thuiszorg, waardoor ze direct

Gemeente blij met OSA
gemeentehuis; een buikdanseres
gaf voor de pauze met glinsterende
sluiers en soepele bewegingen een
wervelende show.

Foto: Edwin van Willegen

Voor jongeren met verstandelijke beperking

Volle dansvloer tijdens
Rode Kruis disco-avond
1 Euro per inwoner
De Gemeente Aalsmeer heeft sinds
1979 al aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar
voor projecten in ontwikkelingslanden in het Zuiden (de ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Midden- en Zuid–Amerika) en in Midden en Oost-Europa. Uitgezonderd
hierbij zijn de landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie. Wethouder Ad Verburg: “Ik ben heel blij
met Stichting OSA. Het is een effectieve en efficiënte organisatie. Doordat OSA ook alleen uit vrijwilligers
bestaat, komen de subsidiegelden
allemaal terecht daar waar het hard
nodig is. Landelijk gezien heeft ontwikkelingssamenwerking het moeilijk, gelukkig nog niet in Aalsmeer.
Voor 2011 is het budget onveranderd gebleven.” De OSA beheert
en beoordeelt de subsidie aanvragen voor projecten op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en
controleert daarna of het geld, beschikbaar gesteld door de gemeente Aalsmeer, goed is besteed. Bent
u ook actief voor een project in een
ontwikkelingsland en voldoet u aan
de voorwaarden van OSA? Dan
kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden. Alle informatie
daarover is te vinden op de website www.osa-aalsmeer.nl. Bellen kan
ook naar de secretaris: 321509.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 14 oktober organiseerde het Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer en Uithoorn in discotheek
Bon Ami een disco avond voor ruim
50 jongeren met een verstandelijke
beperking en hun begeleiders. Net
als twee vorige keren was deze disco avond weer een doorslaand succes. De deuren van discotheek Bon
Ami gingen om 19.30 uur open. De
entree was gratis en iedereen kreeg
een gratis drankje. De gasten kwamen vanuit de hele regio. Al snel
begon iedereen te dansen op de
muziek van DJ Ger. De dansvloer
stroomde vol met de gasten en hun
begeleiders. Daarna maakte de Uithoornse zanger Harm er een feest
van. Op zijn Hollandse meezingers
werd een groot aantal polonaises
gelopen. De gasten kregen ook de
kans om samen met Harm een duet te zingen. Meerdere keren gingen schalen rond met daarop kaas,
worst, zakjes chips en hapjes uit de

friteuse. Verschillende scholieren
van middelbare scholen uit de omgeving van Uithoorn en Aalsmeer
hielpen mee bij deze disco avond
vanwege hun maatschappelijke stage. De rest van de avond draaide DJ
Ger muziek en van het enthousiaste publiek mag hij het volgende jaar
zeker weer terugkomen. Helemaal
blij en al uitkijkend naar de disco
van volgend jaar gingen de gasten
om 22.45 uur weer naar huis.
Vrijwilligers gezocht
Voor de komende activiteiten zoekt
het Jongeren Rode Kruis Uithoorn
en Aalsmeer nog scholieren die zich
vrijwillig willen inzetten om mensen
te helpen. Wil jij het Jongeren Rode
Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, of wil je meer informatie over wat het Jongeren Rode Kruis doet? Mail dan naar rkjongeren@hotmail.com.

Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn

4.000 Euro voor stichting
Achter de Regenboog

Herman wint een meter eten

Feestelijke vijftigste Back
In Time in The Beach

Klaverjassen bij
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober houdt buurtvereniging Oostend voor liefhebbers een klaverjasavond. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
klaverjassen op 13 oktober is gewonnen door Jan de Nooy met 5826
punten. Op twee is Jane de Kieviet
geëindigd met 5673 punten, op drie
Alie Luyben met 5111 punten en op
vier Lies Achtersloot met 5107 punten. De marsenprijs is uitgereikt aan
de heer van Bemmelen, de poedelprijs aan Annie Verkerk.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vierden de Back In Time- DJ’s en
gastheren Cees van der Schilden,
Meindert van der Zwaard en Ruud
Vismans samen met het aanwezige publiek de vijftigste Back In
Time in The Beach. Back In Time is
het Dance Classics Discofeest welke elke derde zaterdagavond van
de maand georganiseerd wordt. De
afgelopen vijftig edities heeft het
zijn bestaansrecht bewezen. Elke
maand mogen de heren zich verheugen op grote belangstelling en
een hoge opkomst. Vandaar dat
voor deze jubileum-editie wat extraatjes geprogrammeerd stonden.
Bezoekers kregen bij binnenkomst
een heerlijke welkomstcocktail. Velen van hen hadden gehoor gegeven aan de oproep om vanwege het
thema ‘You can leave your hat on!’
een leuk of gek hoofddeksel tijdens
de avond op te zetten. Prijswinnaar
Herman had (de hele avond) de ori-

gineelste op zijn hoofd staan en
won daarmee 1 keer gratis 1 meter eten voor 2 personen in restaurant Het Strandpaviljoen. Alexander
Wahlen van X-treme Showproductions had om en boven de dansvloer
extra licht- & geluid opgehangen.
Rond middernacht stond de surprise-act geprogrammeerd: zanger
Edo kwam het publiek vermaken
met live-gezongen nummers. Na dit
optreden werden de schuiven weer
opengetrokken voor waar het allemaal om draait bij Back In Time: gezelligheid en de beste dansplaten
vanaf de 80s tot nu. De dansvloer
bleef gevuld tot in de late uurtjes.
De eerstvolgende Back In Time is op
zaterdag 19 november vanaf 21.00
uur in The Beach. Thema voor die
avond is ‘November Nineties’, met
extra veel dansplaten uit de jaren
negentig. Je bent van harte welkom! Meer info op de website: www.
backintime.nu.

Internationale bingo DIP
Aalsmeer - DIP organiseert op zaterdag 29 oktober een internationale bingo-avond in de Oude Veiling
in de Marktstraat. Vorig jaar was de
bingo een behoorlijk succes. Het
was een bingo met zang en dans
door de Dippers. En vanwege dat
succes wordt opnieuw een spectaculaire bingo-avond gehouden. Ook
deze keer is het de bedoeling dat er
een bedrag zal worden geschonken aan een goed doel. Vorig jaar is
250 euro overhandigd aan de AED.
Het thema deze keer is internatio-

naal. Graag zien de Dippers dat het
publiek in gepaste kleding naar de
bingo-zaal komt. Er zal in ieder geval een Schotse ronde zijn en zeer
waarschijnlijk ook een Duitse! Ook
de muziek zal aan het thema worden aangepast. De kaartverkoop
start om 21.30 uur. Vanaf 22.00 uur
gaan de ballen rollen. Er zijn vele
leuke prijzen te winnen. Voor diegenen die twijfelen nog even dit: Miss
Aalsmeer zal samen met haar zus,
Miss Bingo, de eerste ballen laten
rollen. Komt op tijd, want vol is vol.

weg moest. Let wel, dit werd gespeeld om duidelijk te maken hoe
het niet moet. De buurtregisseur
maakte hierna duidelijk hoe het wel
moet, ook dit werd gespeeld door
dezelfde personen. Er zijn drie sketches gespeeld, de postbode die een
pakje wilde bezorgen, het bovengenoemde over de thuiszorg en een
meneer die vroeg om een glas water voor zijn zieke vrouw buiten in de
auto. Voor alle gevallen geldt aan
de deur het volgende: Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam
of deurspion of gebruik de intercom.
Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen en vraag om legitimatie. Wees bedacht op zielige praatjes of smoezen die oplichters gebruiken om binnen te komen. Geeft
nooit uw bankpas/pincode af! Blokkeer direct uw bankpas wanneer u
bent bestolen of opgelicht. Afspraak
met een bedrijf aan huis? Zorg dat
er een bekende bij u aanwezig is.
Vertrouwt u het niet , bel dan meteen de politie op 112. De middag
was niet bedoeld om bang te maken, maar om de mensen er op te
wijzen hoe te handelen in dit soort

Vrijdag, zaterdag en zondagmiddag

Dj’s en livemuziek in Blitzz
Aalsmeer - Elke vrijdag en zaterdag trakteert bar-dancing Blitzz in de
Marktstraat op partycafé’s met dj’s van onder andere Cool Down. Op zondag verder wekelijks van 16.00 tot 19.00 uur live muziek onder leiding van
zanger en drummer Leo Lauffer. Bezoekers zijn welkom. De toegang is gratis. Informatie: www.blitzz.biz.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
heeft John Korver namens de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn in De
Kwakel een cheque van vierduizend
euro overhandigd aan Koen de Vries
van Stichting Achter de Regenboog.
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en
jongeren bij het verwerken van het
overlijden van een dierbare. Doel is
te voorkomen dat deze gebeurtenissen een belemmering vormen om
een gezond volwassen bestaan op
te bouwen. De stichting is een landelijk initiatief met regionale en lokale toepassingen. Omdat Achter
de Regenboog niet wordt gesubsidieerd, is zij volledig afhankelijk
van inkomsten uit donaties, sponsoring en fondsenwerving. De nu ontvangen vierduizend euro is een deel

van de opbrengst van een veiling
van kunstwerken die eerder dit jaar
werd georganiseerd door drie Rotaryclubs in de regio. Koen de Vries
van Achter de Regenboog legde uit
dat het geld onder meer zal worden
besteed aan Kinderweekenden en
Gezinsweekenden. Daarin staat het
contact tussen lotgenoten centraal
om zo de rouw gezamenlijk beter te
kunnen verwerken.
Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn werd
in 1964 opgericht en is de oudste
van de drie Rotary Clubs in de regio
Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht. Doel
van de Rotaryclub is het nastreven
van een ideaal van dienstvaardigheid ten behoeve van de samenleving. Het wereldwijde motto van Rotary is dan ook: Service above self.

Gezellige midweek PCOB
Aalsmeer - Van 10 tot 14 oktober
gingen 43 personen van de PCOB
richting Rijs. Voor koffie met gebak werd Urk aangedaan en in hotel Gaasterland werd de groep hartelijk welkom geheten met een welkomstdrankje.
Het werden hele gezellige dagen
met uitstapjes naar Hindelopen,
Joure en een boottocht over de Friese meren. Ook op de avonden wa-

ren leuke programma’s, zoals de
kleurrijke diashow over het Nationale Landschap Zuidwest Fryslan.
De oud-Hollandse spelletjes werden
weer eens uitgeprobeerd en natuurlijk stond een bingo op het programma. Elke morgen was er ook wat te
beleven tot aan de ochtendgymnastiek ‘bewegen op je stoel’ aan toe. Al
met al heeft iedereen genoten van
deze midweek.

KCA Kleinkunstpodium 23 oktober

Weer ‘Niels presenteert’
met zondag Joost Botman
Aalsmeer - Na het grote succes
van vorig jaar organiseert KCA ook
dit seizoen weer zes zondagmiddagen open podium met Niels van der
Gulik. Na 4 jaar ‘Niels presenteert’
heeft de band ‘Niels van der Gulik in
goed gezelschap’ besloten om nog
een laatste jaar het befaamde try
out podium te organiseren. Op dit
moment is de band enorm druk met
het theaterprogramma ‘Wie doet je
wat?’ waar in eigen nummers ten
gehore worden gebracht. Maar,
zoals het enthousiaste publiek uit
De Oude Veiling weet, heeft Niels
het afgelopen jaar een enorme repertoire opgebouwd met zijn band
en daar komen nog steeds nieuwe
nummers bij. Ook is het plezier wat
de bandleden uitdragen bij het bestaande try out concept nog steeds
voor de volle 200 procent aanwezig.
Daarom zal vanaf oktober dus weer
iedere maand een nieuwe gast het
podium betreden en krijgt muzikaal

en theatraal talent uit de regio een
podium om zich te presenteren. Op
zondag 23 oktober is dit Joost Botman. Na jaren in het Engels gezongen te hebben, onder andere samen met Niels in de band Cripple
Creek Ferry, heeft zanger en gitarist
Joost Botman zich toegelegd op de
Nederlandse taal. Na een succesvol programma met Johnny Cash
nummers in het Nederlands en dit
jaar met zijn band de Leijkenpickers, met vertaalde liedjes van overleden grootheden uit de popmuziek, speelt Joost 23 oktober mee
als muzikale gast in De Oude Veiling. Het optreden begint om 15.30
uur en de entree bedraagt 9 euro.
De volgende open podia middagen
zijn op 20 november, 18 december,
22 januari, 19 februari en 18 maart.
Reserveren kan via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij
De Oude Veiling, Marktstraat: 0297368378.
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Winterbanden ook in de
herfst van levensbelang!
Aalsmeer - De temperaturen dalen
in snel tempo en de eerste nachtvorsten zijn een feit. De winter is in
aantocht en het winterbandenseizoen van Profile Tyrecenter is dan
ook begin oktober gestart. De Nederlandse automobilist raakt steeds
meer bewust van de voordelen van
winterbanden in de herfst- en winterperiode. Om het belang van winterbanden te benadrukken is personenvervoerder Willemsen de Koning
door de merkonafhankelijke hyperspecialist verrast met een gratis set
winterbanden.
Weerdeskundigen voorspellen een
koudere winter dan gemiddeld.

Muziek, cabaret en familievoorstellingen

Welkom in Crown Theater
Aalsmeer - Een theater waarvoor
een stichting is opgericht, ‘draait’
met alleen vrijwilligers en zonder
subsidie van de gemeente of andere
overheidsinstellingen: Dat is Crown
Theater Aalsmeer. Uniek in Nederland! Het theater biedt plaats aan
meer dan 800 bezoekers, heeft de
mogelijkheid om de zaal te halveren en is gevestigd in het voormalige tv-studiocomplex aan de Van
Cleeffkade 15 in het Centrum. Parkeren kan naast het theater in de
eigen parkeergarage. Crown Theater Aalsmeer biedt een compleet
avondje uit, want vooraf dineren
kan in het wereldse restaurant Eetze met onder andere Oriëntaalse en
Italiaanse keukens en nog nagenieten kan in 7Street met cafés in verschillende stijlen. De programmering kan vergeleken worden met wat
grote theaters in de hoofdsteden
presenteren. Met man en macht is
gewerkt om op een gevarieerd scala
aan voorstellingen te kunnen trakteren. Initiatiefnemer van dit bijzondere theater is René Martijn en deze Aalsmeerder heeft met heel veel

Winterbanden zorgen voor meer
grip op de weg en verbeteren zowel de eigen veiligheid als die van
medeweggebruikers. Directeur Retail van Profile Tyrecenter Harm Nieboer: “De vraag naar winterbanden
is dit jaar vroeg op gang gekomen.
In veel Europese wintersportlanden is de winterband verplicht onder winterse omstandigheden, maar
ook de Nederlandse automobilist
raakt steeds meer bewust van de
voordelen van winterbanden. Automobilisten die nog geen afspraak
hebben gemaakt, roep ik op dit snel
te doen. Ook in de herfstperiode zijn
winterbanden al van levensbelang!”

Informatieworkshop ‘How
2 Talk 2 Kids’ voor ouders

Aalsmeer - Aankomende maandag
24 oktober geeft Heleen de Hertog
voor de buurt een workshop How2Talk2Kids. Dit zal plaatsvinden op
CompaNanny Aalsmeer die deze
maand in het teken heeft staan van
de ouder en opvoeding. CompaNanny Vestigingsmanager Shannon
Jansen: “Tegen kinderen moet je
soms dingen tien keer herhalen en
lijkt het alsof je tegen een muur aan
het praten bent. Veel ouders herkennen deze situatie en weten niet
hoe ze dit moeten oplossen. How2Talk2Kids lijkt een manier te hebben gevonden om effectief met kinderen te communiceren. Wij kijken
er erg naar uit dat Heleen hier de
bekende opvoedmethodiek komt
uitleggen. We werken al jaren volgens How2Talk2Kids en weten uit
ervaring dat deze manier van communiceren werkt.” How2talk2kids is
de Nederlandse versie van het suc-

cesvolle Amerikaanse ‘How To Talk’programma van Adele Faber en
Elaine Mazlish. In 2006 introduceerde Heleen de Hertog dit programma, bestaande uit twee boeken en
bijbehorende workshops, in Nederland. Inmiddels zijn er 30.000 exemplaren verkocht.
How2talk2kids is gebaseerd op een
andere manier van praten met, en
luisteren naar kinderen. De methode reikt praktische handvatten aan
voor betere communicatie, waardoor de relatie verdiept. Zowel ouders als kinderen krijgen hierdoor
meer zelfvertrouwen en de sfeer in
huis verbetert.
De informatieworkshop op 24 oktober vindt plaats van 20.00 tot 22.00
uur op CompaNanny Aalsmeer aan
de Boeingavenue. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden via www.
compananny.nl/aalsmeer of 0206530892.

Bloemenzegelwinkeliers
trakteren op cadeaubon
Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen.
In oktober zijn twintig spaarders op
cadeaubonnen van 5 euro getrakteerd.
De gelukkigen zijn: I. van den Berg
uit de Mendelstraat 85, F.T.M. van
Berkel op Herenweg 2e, Anneke van
de Biggelaar uit Anjerlaan 22, E.M.
Brockhoff aan J.C. van Hattumweg
in Amstelveen, M. van de Broek aan
Bilderdammerweg 120, J.M. Eveleens uit Vliegende Hollanderstraat
3 in Rijsenhout, Frank uit de Vlinderweg 148, Dominique Hartman

uit K. Doormanlaan in Uithoorn,
M.G.A. Mulder aan Aalsmeerderweg 274, A. Person en R. Visser uit
het Fonteinkruidhof 15, G. Pruissen aan Aalsmeerderweg 564, familie van der Steeg uit Meervalstraat
16, P.J. Stols uit Roerdomplaan 60,
J. Tensen aan Stommeerweg 129, M.
van de Velden-van der Schilden uit
Mercuriusstraat 50, N. van de Ven
uit Waterhoenstraat 12, Venema uit
Vuurdoornstraat 16, Ingrid Westerhuis uit Naxos 9 in Hoofddorp en
D.P. van der Zwaard uit Berkenlaan
10. Allen gefeliciteerd.

Maquette De Tuinen van
Aalsmeer in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanaf donderdag
27 oktober kunnen inwoners van
Aalsmeer in één oogopslag zien wat
de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zal betekenen voor
de gemeente. In de hal van het gemeentehuis staat een grote maquette die alle ontwikkelingen voor de
aankomende jaren aangeeft. Onder
de naam ‘De Tuinen van Aalsmeer’
werkt de gemeente Aalsmeer al jaren aan de herstructurering van de
Burgemeester Kasteleinweg. Doordat de N201 wordt omgeleid, kan
de ‘oude’ provinciale weg straks
worden ‘afgewaardeerd’. De Burgemeester Kasteleinweg wordt een
tweebaansweg met een busbaan
voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Ontwikkelingsbedrijf &2=1, een samenwerkingsverband tussen de
gemeente en Bohemen BV, werkt
daarnaast aan plannen voor wo-

ningbouw en ruimte voor water en
groen. In het vrijgekomen gebied
zullen ongeveer 350 gevarieerde
woningen komen. Deze woningen
worden gerealiseerd binnen verschillende deelgebieden, zoals Polderzoom, Spoorlaan en Zwarteweg.
Begin 2012 zal de eerste paal worden geslagen van het deelproject
Spoorlaan, waar zeven vrijstaande
en twaalf half vrijstaande woningen
worden gerealiseerd. Deze nieuwe
wijk staat tot op detailniveau aangegeven op de maquette. Wilt u ook
weten wat het ambitieuze project De
Tuinen van Aalsmeer inhoudt en hoe
straks de nieuwe weg de Noordvork zal lopen? Neem dan volgende week eens een kijkje in de hal
van het gemeentehuis. De maquette
staat in de vrijgekomen ruimte van
de VVV/ANWB. Voor meer informatie: www.detuinenvanaalsmeer.nl of
www.bohemen.nl.

Bosrandbrug definitief weg!
Aalsmeer - In de nacht van 13 naar 14 oktober is definitief een einde gekomen aan het bestaan van de voor velen Aalsmeerders bekende Bosrandbrug.
Op bijgaande foto’s is duidelijk te zien dat dit karwei niet door amateurs is geklaard, want met een grote sterke telekraan was de bovenbouw en het beweegbare wegdek gesloopt en verwijderd voor 12 uur ‘s nachts, waarna later in de nacht de fietsersbrug gedemonteerd is en afgevoerd voor hergebruik voor een andere brugfunktie elders in het land. Foto’s Bob Neumeier

Sigarenroller Crystian bij
Ridder & Co succesvol
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
was het de hele middag behoorlijk
druk bij Ridder & Co in de Ophelialaan. Sommige mensen die van buiten naar binnen keken, zagen achter in de winkel veel mensen staan
en vroegen zich af ‘of er wat bijzonders te zien is?’ En ja, want het gebeurt niet dagelijks dat een Maestro
Torcedor, een meester sigarenroller,
uit de Dominicaanse Republiek een
winkel binnenkomt om een middagje zijn kunsten te demonstreren!
Crystian Aybar is de naam van de
meester sigarenroller, en dat was te
zien ook! Hij maakte perfect de ene
na de andere sigaar. Alles deed hij
zonder moeite, en als je het zo ziet
lijkt het inderdaad heel simpel. Maar
iedereen die een beetje nadenkt
hierover begrijpt dat dit wel degelijk een kunst is. De sigaren werden volledig hand gerold. Dat vereist precisiewerk, en heel veel gevoel. Het blad moet de juiste vochtigheid hebben, want is anders niet
goed. De juiste kracht moet worden
gebruikt, anders breekt het of zit er
een gat in. Een juiste hoeveelheid
tabak moet in de sigaar verwerkt

worden. De sigaar moet niet te dik,
maar ook weer niet te dun zijn, en
bovendien moet de sigaar een bepaalde stevigheid hebben die prettig is en functioneel. Enfin, een goede sigaar moet aan vele eisen voldoen. De hele middag door hebben
mensen het sigarenrollen staan bekijken en staan bewonderen. Crystian doet dit al vanaf zijn veertiende jaar en is in het vak gerold doordat vader, grootvader en overgrootvader dit ook al deden. Het zit hem
dus een beetje in de genen, vertelt
hij. De reacties van de kijkers zijn
unaniem enthousiast, en menig kijker ging met een sigaar naar huis.
Verser kan het niet!

Onwel naar
ziekenhuis

Breuk na tackle
op voetbalveld

Aalsmeer - Op vrijdag 14 oktober
om kwart voor acht in de ochtend
heeft de politie assistentie verleend
bij een onwel geworden bestuurster. De 28 jarige Uithoornse had
haar auto langs de kant van de Kudelstaartseweg gezet, omdat zij vreselijke buikpijn had gekregen. De
vrouw is voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Voor iedereen die dit evenement gemist heeft, kan dagelijks bij Ridder &
Co aan de Ophelialaan even binnen
lopen. Achter in de winkel is een
prachtige klimaat kamer waarin de
sigaren uit het Caribische gebied op
de juiste luchtvochtigheid bewaard
worden. En voor wie meer informatie wil hebben over de sigaren: Andre Ridder legt u graag alles uit over
dit wondermooie product!

Kudelstaart - Op maandag 17 oktober om tien voor acht in de avond
is een 15 jarige vrouw uit Heemstede gewond geraakt op het voetbalveld aan de Wim Kandreef. Na een
tackle was de 15 jarige ongelukkig
ten val gekomen. Met een gebroken sleutelbeen is zij per ambulance naar het Spaarne ziekenhuis gebracht.

Citroën gestolen
Enkelbreuk na
- Tussen dinsdag 11 en
misstap uit boot Aalsmeer
vrijdag 14 oktober is vanaf een beAalsmeer - Op maandag 17 oktober om drie uur in de middag is
een 70 jarige man uit Badhoevedorp
naar het Spaarne ziekenhuis vervoerd met een enkelbreuk. De man
wilde vanuit zijn boot op de kant
stappen, maar maakte een misstap.
Het ongeval vond plaats op een
jachthaven aan de Uiterweg.

Bromfietsster
botst op auto

Aalsmeer - Op de Ophelialaan
heeft op vrijdag 14 oktober rond
drie uur in de middag een aanrijding plaatsgevonden. Een 20 jarige
bromfietsster uit Aalsmeerderbrug
zag te laat dat de auto voor haar
remde. De bestuurder van de auto
had een uitstekende lading die niet
was voorzien van een vlag. Hiervoor
is proces-verbaal opgemaakt. De
bromfietsster is ten val gekomen,
maar raakte niet gewond.

drijfsterrein in de Lakenblekerstraat
een auto gestolen. Op onbekende wijze is de wagen bij het bedrijf
meegenomen. Het betreft een auto van het merk Citroën, zwart van
kleur met kenteken 24-HZK-9.

Dakopbouw
mag toch wel

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben tijdens het wekelijkse overleg afgelopen dinsdag 18
oktober besloten het bezwaarschrift
tegen het intrekken van een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een dakopbouw op het perceel Maarse & Kroonhof gegrond
te verklaren en het primaire besluit
te herroepen. De primaire besluiten (de intrekking van de bouwvergunning en de bouwstop) zijn herroepen, waardoor er nu toch gebouwd mag gaan worden. Het verzoek om vergoeding van de kosten
van rechtsbijstand voor een bedrag
van 437 euro wordt toegewezen.

Gereedschap uit
Vermiste Verheij
auto gestolen
Kudelstaart - In de nacht van zondag 16 op maandag 17 oktober is is terecht!
een raampje van een aan de Bilderdammerweg geparkeerde auto ingeslagen. Om twee uur hoorde de
eigenaar het alarm van zijn Volkswagen afgaan. De dief wist er toch
vandoor te gaan met een gereedschapskist.

Amstelveen - De sinds vorige
week vrijdag vermiste heer Verheij
uit Amstelveen is sinds donderdag
13 oktober terecht. Verdere informatie over de vermissing van de 59
jarige Amstelvener wordt in het kader van privacy niet verstrekt.

verschillende theaterbureaus om tafel gezet om Aalsmeer en ruime omgeving leuke avondjes uit op vrijdag
en zaterdag te geven. Ook aan de
kinderen is gedacht. Crown Theater Aalsmeer biedt een groot aantal
kinder- en familieshows. Alle vrijwilligers staan te popelen om publiek te mogen verwelkomen bij: U2
NL op vrijdag 21 oktober, een Tribute to Eric Clapton op vrijdag 28 oktober en de band Flairck & Basily met het Global Orchestra op zaterdag 29 oktober. Ook in november
en december biedt Crown Theater
Aalsmeer een gevarieerd programma met onder andere de band De
Kast op 11 november, de jubileumshow van Seth Gaaikema op 19 november, orkest Het Groot niet te vermijden op 25 november en voor de
jeugdige bezoekers Het grote sinterview met Jochem van Gelder op
1 december. Kijk voor het complete programma, ook shows in januari
tot en met eind mei, op www.crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten bestellen kan via de website en via See
tickets: 0900-1353.

Uit eten en op stap in de Crown Studio’s aan de Van Cleeffkade 15 kan overigens ook zonder theaterbezoek. Het wereldrestaurant biedt gastvrijheid, een
gezellige sfeer en overheerlijk eten. “Heerlijk gegeten en een ruime keuze”, aldus gehoord van een gast na afloop. En dan is er nog 7Street dat mogelijkheden biedt voor evenementen, feesten en partijen, bruiloften, bedrijfsactiviteiten, maar ook gewoon lekker uitgaan. Stap ‘gewoon’ eens binnen in de Pianobar en maak kennis met de vele bekende pianisten via de foto’s aan de muren of ga genieten van Hollandse hits in het bruine café Hoek van Holland. Alle medewerkers heten u van harte welkom.

Zakkenrollerij
op het Plein

Aalsmeer - Op vrijdag 14 oktober is
tussen half vijf en kwart voor vijf in
de middag van een inwoonster een
portemonnee uit haar tas gestolen.
De zakkenrollerij heeft zo goed als
zeker plaatsgevonden op het Raad-

huisplein. Afgelopen maandag 17
oktober is de portemonnee van de
Aalsmeerse teruggevonden in een
vuilnisbak door een medewerker
van de Meerlanden. Alleen het contante geld was uit de knip gehaald.
Alle passen en bewijzen zaten er
gelukkig nog in. De portemonnee is
teruggebracht naar de eigenaresse.

Voordeur woning in brand
Aalsmeer - Op zondag 16 oktober rond 10 over half 4 in de ochtend is brand uitgebroken in het Rameaulaantje in de Hornmeer.
De voordeur van een woning stond
in brand. Door de snelle reactie van

de brandweer was het vuur snel geblust en heeft het huis verder geen
schade opgelopen. Hoe de brand
is ontstaan, wordt onderzocht. Er
wordt vermoed dat het vuur aangestoken is.
Foto: Ronald van Doorn
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Goed onderhoud belangrijk

Goudprijs nog nooit zo hoog

Beverwijk - De specialisten van
Firemaster Schoorsteen Service
weten als geen ander hoe belangrijk goed onderhoud is. Een
schoorsteenkanaal moet elk jaar
worden geveegd en bij veel stoken zelfs twee keer per jaar. “Bij
degelijk onderhoud kan er geen
brand ontstaan in de schoorsteen’’, weten Karel en Lou van
Wanrooy. “Er zijn particulieren
die zelf de schoorsteen vegen.
Deze mensen kunnen beter hun
polis even goed nalezen, want
de verzekering eist meestal dat
er jaarlijks vakkundig wordt geveegd.’’

Aalsmeer - Juwelier Ed Koek, juwelenmakelaar, specialist in trouwringen, unieke sieraden en bijzondere
horloges kan er niet genoeg op hameren dat ‘oud en liggend goud’ vandaag de dag heel veel geld waard is.
Hij bedoelt daarmee (oude) gouden sieraden, zoals hangers, kettingen, (trouw)ringen, gouden horloges, versleten of delen daarvan, in
welke karaat dan ook die niet meer
worden gedragen. Maar ook gouden
munten, kronen of tanden. Veelal liggen die ergens in een juwelenkistje of kluis opgeborgen, vergeten of
waar niet naar wordt omgekeken. Ze
kunnen een kapitaal in goudwaarde
vertegenwoordigen! Waarom wordt
er door de eigenaar (of nabestaanden) niets mee gedaan, zo vraagt hij
zich af? Nog nooit was de goudprijs
zo hoog. Die schommelt momenteel rond de 1.700 US dollar per troy
ounce (= 31,1 gram). “Het is voor iedereen tijd om eens in alle kasten en
laden te kijken, of er ergens nog ‘oud
goud’ ligt. Misschien vergeten sieraden of erfstukken uit grootmoeders
tijd. Is dat het geval kom er mee naar
ons toe voor een (gratis) taxatie”, nodigt Ed Koek uit. “Het hoeft helemaal
niet zo te zijn dat ze dan voor het
goud wat er aan zit ‘gesloopt’ moeten
worden. De mogelijkheid bestaat ook
om ze via een speciale website van
ons te koop aan te bieden. Wij hebben een dergelijke website nu bijna
een jaar lang in gebruik en er blijkt
heel veel belangstelling te bestaan
van derden die zoeken naar een bepaald type gouden sieraad. Vooral als
blijkt dat het nergens meer in die setting te koop is omdat het niet meer
wordt gemaakt, willen liefhebbers
daar best een mooie prijs voor betalen als dat nu juist het sieraad is wat
ze zoeken. Dan komt het weer in omloop, is de koper heel blij en houdt de
verkopende partij er een aardig bedrag aan over. Dat is beter dan het
maar in een donkere la of kast te laten liggen. Bovendien levert ver-

Firemaster Schoorsteen
Service: Vakkundig!

Karel en Lou van Wanrooy hebben
meer dan 20 jaar ervaring in het
schoorsteenveegvak. Hun bedrijf
is lid van de landelijke organisatie ASPB (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond). Firemaster
Schoorsteen Service is een verlengstuk van Firemaster Products. Met
Firemaster Products zijn zij marktleider met de levering van schoorsteenmaterialen aan bedrijven in
binnen- en buitenland.
Geweldig vak
De broers van Wanrooy legden zich
in eerste instantie helemaal toe op
Firemasters Products, maar er was
zo veel vraag naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf dat zij
hun ambachtelijke vak daarnaast
ook weer opgepakt hebben. Karel
van Wanrooy: “Het is een geweldig
vak dat we niet willen missen. Elke
klant is anders en elke schoorsteen

ook. We beleven steeds weer nieuwe avonturen. Een vogelnest in de
schoorsteen, een verstopping, of het
rookkanaal trekt niet goed. Wij zorgen ervoor dat alles het weer optimaal doet en er veilig gestookt kan
worden.’’ De heren hebben ook nog
wat tips. “Dat de kap goed trekt, is
van groot belang. Daarmee houdt
men vocht en vogels buiten. Stoken
in een nat kanaal is overigens gevaarlijk. Het roet plakt dan aan de
zijkanten en dat zet zich vast met
verstopping als gevolg. Ook belangrijk is het om bijvoorbeeld in een
open haard goed, en niet te nat,
hout te stoken. Het mag geen dennenhout zijn. Daar zit hars in en dat
plakt waarmee er kans op brand
ontstaat. Gaskanalen dienen om de
twee jaar te worden gereinigd om
kans op koolmonoxide te voorkomen.’’
Bewijs voor verzekering
Wie de werkzaamheden door Firemaster Schoorsteenservice laat uitvoeren krijgt een bewijs voor de verzekering. Er wordt een kopie bewaard bij het bedrijf zodat het niet
verloren kan gaan. Na een jaar krijgt
de klant een telefoontje of e-mail
om te melden dat het tijd is voor
een volgende onderhoudsbeurt. De
schoorsteen laten vegen kost 29,50
euro. Firemaster Schoorsteen Service reinigt ook dakgoten.
Bel voor een afspraak met 0251208451 of doe dit via www.schoorsteenvegen.com. Op de website is
tevens meer informatie te vinden.

Lou (links) en Karel van Wanrooy aan het werk bij een open haard.

Oud goud is vandaag de
dag veel geld waard!

Een deel van het enthousiaste team van Hoogvliet Aalsmeerderweg.

Hoogvliet in tweede ronde
supermarkt van het jaar!
Aalsmeer - Supermarkt Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg heeft zich
geplaatst voor de tweede ronde in de
verkiezing Supermarkt van het Jaar
2012. De winkel maakt zich nu op voor
de strijd om een finaleplaats in de landelijke verkiezing, overigens samen
met zeven andere Hoogvliet vestigingen die eveneens zijn doorgedrongen
tot de tweede ronde. Met het bereiken
van de volgende ronde heeft het team
zich geschaard bij de vijf beste winkels van de provincie Noord-Holland.
Dat is al een prestatie van formaat. De
komende weken zullen verschillende
juryronden uitwijzen of de supermarkt
een plaats in de eindstrijd weet te bemachtigen. Ook de komende tijd zal
de winkel er dus perfect bij staan. De
verkiezing Supermarkt van het Jaar
is een landelijke wedstrijd voor supermarkten en buurtsupermarkten.

De verkiezing bestaat al ruim vierentwintig jaar en is opgezet om de kwaliteit van de levensmiddelenhandel te
stimuleren. Elke twee jaar worden de
beste supermarkt en de beste buurtsuper van het land gekozen. In de selectie let de jury op allerlei zaken in de
winkel, zoals netheid, vriendelijkheid
en behulpzaamheid van het personeel, versheid van producten, en vulgraad van winkelschappen. Na enkele rondes wordt per provincie de beste supermarkt bepaald. Eind maart
2012 volgt de finalemiddag, waarop
de beste supermarkt en buurtsupermarkt van Nederland bekend zullen
worden gemaakt.
De Verkiezing Supermarkt van het
Jaar is een initiatief van vakbladen
Distrifood en Foodmagazine en brancheorganisatie CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Totaal 43 voordelige suggesties

Nieuw: Huismerk wijn en
whisky bij Gall & Gall
Kudelstaart - Vanaf 10 oktober
start de Gall & Gall winkel in winkelcentrum Kudelstaart met de verkoop
van een breed assortiment gedistilleerd onder het spiksplinternieuwe
huismerk. Het gaat hierbij om ruim
40 producten op het gebied van wijn
en sterke drank met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. “Van huiswijn, huiswhisky, huisrum en huislikeuren tot huisport, huissherry en
huisfrizzante, het is allemaal verkrijgbaar onder ons nieuwe, herkenbare en betrouwbare huismerk”, aldus Gall & Gall winkelmanager Vincent van Lammeren. “Het Gall & Gall
huismerk maakt het makkelijker om
zelf een betaalbare fles te kiezen. In
de loop van de tijd zal deze lijn verder worden uitgebreid. Een primeur
want Gall & Gall is de enige dran-

kenspeciaalzaak in Nederland met
zo’n breed huismerkassortiment”,
vervolgt Vincent. De nieuwe Gall &
Gall huismerklijn omvat 43 lekkere en voordelige suggesties van het
huis. De producten zijn te herkennen aan een opvallend etiket in verschillende metallic kleuren voorzien
van glaasjes die staan voor de verschillende soorten producten. Op
het etiket staat prominent het beeldmerk van Gall & Gall en de handtekening van grondlegster van het bedrijf: Maria Gall. Zij was degene die
in 1884 aan de wieg stond van het
huidige Gall & Gall. Met de introductie van het nieuwe huismerk grijpt
Gall & Gall terug naar de geschiedenis én de kwaliteit waar deze oerHollandse drankenspeciaalzaak na
127 jaar nog steeds voor staat.

Voor eerlijke cadeaus

Fair Trade Kerstpakketten

Voorzitter Ed Kriek van de WVAC overhandigt een bloemetje aan Ellen Verheul
van True Fashion en Target. Op de andere foto ontvangt Jeroen Kuin van All
About Hair een bloemetje van Ed Kriek.

Ledenteller inmiddels op 65

Weer 2 nieuw leden WVAC
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum heeft er weer
twee nieuwe leden bij. Vorige week
donderdag ontvingen Jeroen Kuin
van All About Hair en Ellen Verheul
van True Fashion en Target uit handen van WVAC-voorzitter Ed Kriek
een welkomstbloemetje.
All About Hair
Jeroen Kuin van All About Hair is
één van de drijvende krachten achter de jaarlijkse Fashion Night. Hij
noemt zichzelf kappersondernemer
en de goede contacten met de ondernemers in Aalsmeer Centrum
hebben Jeroen en zijn partner Olaf
doen besluiten ook lid te worden van
de WVAC om zo wellicht op meerdere vlakken te gaan samenwerken. All
About Hair is gevestigd in de Hadleystraat 55 en veel meer dan een kapper. Haarkunstenaar Olaf van den
Wildenberg draait nationaal en internationaal mee met de top binnen
het vak. De salon heeft een regionale functie en binnen de regio willen
Olaf en zijn team de beste zijn op het
gebied van knip- en kleurtechnieken

en de gasten prikkelen en verrassen
met gastvrijheid, service en kwaliteit.
True Fashion en Target
Ellen Verheul is de trotse eigenaresse van twee modewinkels in de Zijdstraat. True Fashion is al weer enige tijd gevestigd op nummer 49. Er
wordt dameskleding in de maten XS
tot en met 3XL verkocht. Sinds enkele maanden heeft Ellen een tweede winkel geopend op nummer 64.
In deze winkel met de naam Target
kunnen de grote en kleine mannen
terecht. Herenkleding in de maten S
tot en met 6XL en jongenskleding in
de maten 140 tot en met 176 is hier
verkrijgbaar. Een aanwinst voor de
Zijdstraat, want door het grote aanbod modewinkels is kledingshoppen
in het Centrum heel gevarieerd.
Voorzitter Ed Kriek is blij met weer
twee nieuwe leden. Door intensieve
ledenwerving van het bestuur staat
de ledenteller inmiddels op 65. Het
WVAC-bestuur is er van overtuigd
dat gezamenlijke initiatieven de beste manier zijn om het centrum nieuw
leven in te blazen. De leden van de

Aalsmeer - Voor de eerlijkste cadeaus moet u bij de Wereldwinkel
zijn, dé fairtrade cadeauwinkel van
Aalsmeer. Maar u kunt bij de Wereldwinkel Aalsmeer ook de mooiste fairtrade kerstpakketten bestellen. Met
een kerstpakket van de Wereldwinkel wordt niet alleen iets moois gegeven, maar wordt ook iets teruggegeven aan de producenten van deze
cadeaus. De Wereldwinkel Aalsmeer
is in 2010 verhuisd naar de Zijdstraat
15. De nieuwe winkel is groter en
geeft meer mogelijkheden. Zo heeft
de Wereldwinkel nu een showroom
waar alle voorbeeldpakketten te zien
zijn. Er is keuze uit cadeaus en lekkernijen uit alle delen van de wereld. Van heerlijke koffie uit Ethiopië
tot biologische wijn uit Zuid Afrika
en van Thais aardewerk tot geslepen
glas uit Bolivia. Om het makkelijk te
maken, heeft de Wereldwinkel al een

aantal pakketten samengesteld. De
pakketten in de kerstpakkettenfolder dienen als voorbeeld. Wie meer
wilt besteden, kan producten toevoegen. Heeft u minder te besteden
dan haalt u één of enkele producten weg. De kerstpakketten zijn digitaal te bekijken op www.fairtrade.nl.
Onder het motto ‘Geef Kerst Inhoud’
kan een lege kerstpakketdoos gevuld worden met een cadeaubon van
de Wereldwinkel. Met de cadeaubon
kan de ontvanger de lege doos zelf
vullen in één van de 400 Wereldwinkels in Nederland. Natuurlijk kan ook
helemaal zelf een cadeaupakket samen gesteld worden uit het kleurrijke assortiment voor iedere gewenste prijs. Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met Tini Man Olij:
0297-329592 of stuur een email naar
wereldwinkel@live.nl.

koop als geheel meer op dan wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt aangeboden. Want vaak is het zonde om
een prachtig gouden sieraad te slopen om daarvan dan weer iets anders te maken. Bovendien is dat weer
heel duur. Dat moet worden voorkomen. Wij hebben hele goede ervaringen met de website en onze klanten
met ons. Wie zich wil oriënteren doet
er goed aan de site www.juwelenmakelaar.nl eens te bekijken. Daar staan
heel veel mooie sieraden en juwelen
op die worden aangeboden.”
Win-win situatie
Vanwege de schrikbarend hoge
goudprijs is de handel in nieuwe gouden sieraden nagenoeg tot stilstand
gekomen. Reden om bestaande gouden sieraden en die waar goud onderdeel van uitmaakt, eens tevoorschijn te halen. Ed: “Tenzij je er zo aan
gehecht bent dat je het niet kwijt wilt,
maak het dan te gelde. Kom er mee
naar ons toe om het te laten zien en
om de waarde vast te stellen. Samen
kan dan besloten worden hoe te handelen: ofwel op de website te koop
aanbieden, of dat wij het innemen als
‘sloopgoud’ waarvoor men in ruil een
mooi bedrag aan geld krijgt. Dat kan
in contanten maar we kunnen het
geld op verzoek ook via een bankrekening overmaken. Voor alle drie partijen is er dus een win-win-win situatie mogelijk. Wat er op de website
aan sieraden en juwelen wordt aangeboden is uniek in Nederland.
De sieraden zijn bovendien verzekerd
als die hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in huis zijn. Kortom, het
is een eigentijdse manier om uw sieraden en juwelen onder de aandacht
te brengen en te verhandelen”, zo laat
Ed Koek weten. Wie meer wil weten
over het aanbieden c.q. verkopen van
zijn/haar oude gouden sieraden en
juwelen kan behalve oriëntatie op de
website ook even rechtstreeks bellen
met Ed Koek via 06-53811601.

Bloeiende toekomst voor
Florimex op veilingterrein
Aalsmeer - Op 2 november opent
de Florimex Group, het toonaangevende im- en exportbedrijf van bloemen en planten, officieel haar deuren op het veilingterrein aan de Legmeerdijk. Ruim driehonderd medewerkers vinden hier hun werkzame
onderkomen in een indrukwekkend
pand van maar liefst 26.000 vierkante meter. Tijdens de open dagen van
2 tot en met 4 november is iedereen
van harte welkom om een kijkje te
nemen achter de schermen van dit
bloeiende Aalsmeerse bedrijf. De officiële openingshandeling op woensdag 2 november om 16.30 uur wordt
verricht door Timo Huges, algemeen
directeur van Bloemenveiling Flora
Holland. Hij geeft hiermee tevens het
startsein voor de Parade, een vrolijk en sfeervol festival dat het decor
vormt waartegen Florimex haar visie
op de toekomst presenteert.
Alles onder één dak
Die toekomst ziet er volgens Florimex
bloeiend uit, maar kent ook de nodige uitdagingen. Het bedrijf heeft nog
maar net de activiteiten van vier bedrijven, te weten Sierafor (boeketten), Baardse (planten), Starkenburg
(bloemen) en Greens (snijgroen), samengevoegd. Er wordt nu gewerkt
vanaf twee grote locaties: het nieuwe pand in Aalsmeer en de locatie
in Rijnsburg, waar Sierafor is gevestigd. Een belangrijke stap, die nodig
was om de toonaangevende positie
van Florimex in de markt voor bloemen en planten te behouden. “Door

de bundeling van onze specialiteiten en de synergievoordelen kunnen we nu nóg sneller inspelen op
de marktvraag”, legt CEO Atze Bosma uit. “Maar we zullen ook aan elkaar moeten wennen, en ons waar
nodig een beetje aan elkaar aanpassen. Dat kan soms best wel eens lastig zijn. We gaan een periode tegemoet waarin iedereen de schouders
eronder moet zetten, maar uiteindelijk zullen we sterker staan dan ooit
tevoren.”
Windmolens bouwen
Met de verhuizing breekt voor de
Florimex Group een nieuwe periode
aan. Had het bedrijf nog niet zo heel
lang geleden te lijden onder fikse tegenwind, nu boekt Florimex in binnen-en buitenland successen. En dat
terwijl de bloemen- en plantenmarkt
het zwaar te verduren heeft. “Maar
we gaan het succes niet van de daken schreeuwen”, waarschuwt Bosma. “Daarvoor liggen er nog te veel
uitdagingen. We hebben kunnen laten zien dat onze creatieve aanpak,
die anders is dan je misschien in deze markt gewend bent, succes heeft.
Als het stormt, gaan sommige mensen schuilen, andere gaan windmolens bouwen. Florimex hoort bij de
laatste categorie. Daar zijn we trots
op.” Het nieuwe adres van Florimex is
Betula 11 op VBA-Zuid. De open dagen zijn woensdag 2 en donderdag 3
november van 9.00 tot 20.00 uur en
vrijdag 4 november tussen 9.00 en
13.00 uur.

Verkoop producten uit
Israel in Het Baken
WVAC willen graag gezamenlijk met
collega-winkeliers actie ondernemen om het centrum te verbeteren.
Het lidmaatschap heeft voor winkeliers ook diverse financiële voordelen. Zo maken de leden deel uit
van de gezamenlijke pr-uitingen en

krijgen ze tijdens de verschillende
markten in het centrum een gratis
kraam. Klanten kunnen leden van de
winkeliersvereniging herkennen aan
het lidmaatschapsbordje in de winkel. Voor meer informatie en nieuws:
www.aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 22 oktober
organiseert Diny Wichers van het Israel
Producten Centrum een verkoopdag
van producten uit Israel in Het Baken
in de Sportlaan van 10.00 tot 16.00 uur.
Sieraden worden te koop aangeboden, evenals veel verzorgingsproduc-

ten, kaarsen en kandelaars, cd’s, kinderpuzzels en wijnen, kruiden, thee en
jam uit Israel. Bezoekers zijn van harte
welkom. Bij een besteding van 20 euro of meer worden getrakteerd op een
handgesneden Davidster van olijfhout.
Meer weten? Bel 020-6455530.
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Beraad over vergunningen

‘Waterlinie’ grootste in zijn soort

Aalsmeer - De bijeenkomst van
het Beraad stond donderdag 13 oktober onder leiding van Robert van
Rijn (VVD). De behandeling gericht
op het kennisnemen van de onderzoeksrapportage Vergunningverlening van de Rekenkamer Aalsmeer
en van de aanbevelingen uit het onderzoek werd namens de Rekenkamer bijgewoond door Dirk van der
Zwaag. Het gebruikte digitale programma voor de afhandeling van
vergunningen voorziet niet in de
wens om uren te registeren en hiervoor dient een oplossing te komen,
zeker als er voor gekozen word om
dit programma te gebruiken na de
samenwerking met Amstelveen. De
huidige procesbeschrijving maakt
onvoldoende inzichtelijk wie er per
stap verantwoordelijk is voor de
uitvoering, hoeveel tijd deze verantwoordelijke aan deze processtap mag besteden en hoe de burger het proces van afhandeling kan
volgen. Aanbevelingen aan de raad
zijn de volgende twee punten: bepaal uw ambities op het gebied
van dienstverlening en kostendekkendheid van de leges. Maak expliciet hoe vaak en op welke wijze de
Raad geïnformeerd dient te worden
over de realisatie van de doelen op
het gebied van de vergunningverlening. Om praktische redenen wordt
voorgesteld om voor een frequen-

Uithoorn - Enkele weken geleden
is Gezondheidscentrum Waterlinie, gelegen langs de N201 in Uithoorn, officieel geopend door burgemeester Dagmar Oudshoorn van
Uithoorn. Aan de realisatie van het
centrum gingen tien jaar plannen
maken en bijna twee jaar bouwen
vooraf. Met het totstandkomen van
het pand is nu het grootste gezondheidscentrum van Nederland in gebruik genomen, zeker gelet op het
aanbod aan zorg en de aanwezigheid van de verschillende disciplines. Bij de opening sprak de burgemeester tevens de ambitie uit om
ook het béste gezondheidscentrum
van Nederland te worden. Niet alleen voor de gemeente Uithoorn
maar tevens met een belangrijke
uitstraling naar Aalsmeer en andere omliggende gemeenten.
Een jarenlang traject van gesprekken en onderhandelingen zijn vooraf gegaan aan het slaan van de eerste paal in de zomer van 2009. Dit

tie van eens per jaar te kiezen. Met
de aanbevelingen van de Rekenkamer heeft de Raad meer inzicht verkregen in de efficiëntie en effectiviteit van het huidige vergunningssysteem, in hoeverre de legestarieven kostendekkend zijn en op welke wijze verbetering verkregen kan
worden. De aanbevelingen bieden
zowel de Raad als het College voldoende aanknopingspunten voor de
verbetering van het vergunningenproces en later op de avond kunnen alle fracties zich vinden in de
besluitvorming. De bijeenkomst van
de Raad werd geopend door burgemeester Pieter Litjens met de mededeling dat wethouder Ulla Eurich niet aanwezig was. De benoeming en beëdiging van fractieassistent Harry Stokman (PACT) ging
niet door daar hij verhinderd was.
De behandeling en besluitvorming
van het onderwerp benoemen voorzitter Beraad, gericht op het kennisnemen van de ontslagbrief van Joop
van Dam(PACT) als voorzitter van
het Beraad wegens gezondheidsredenen en het benoemen van Ronald
Fransen (PACT) tot voorzitter van
het Beraad leverde geen noemenswaardige problemen op en besluitvorming kon plaatsvinden met een
passend afscheidsboeket en dito
welkomstboeket.
Door Jan Peterse

Gezocht: Eigenaren van
gestolen goederen
Amstelland - De politie is op zoek
naar de eigenaren van tientallen
goederen die vermoedelijk buit zijn
gemaakt bij woninginbraken. Foto’s
van de goederen zijn op de website gezet in de rubriek ‘Is dit van u?’.
Het inbrakenteam van de recherche
van District Zuid arresteerde in augustus 2011 een groep inbrekers.
Onderzoek wees uit dat deze groep
verantwoordelijk is voor een groot
aantal inbraken in de wijk Meerwijk Oost in Uithoorn en de omgeving daarvan.
Mogelijk hebben ze ook in andere
plaatsen hun slag geslagen. Bij de
aangehouden inbrekers is een grote hoeveelheid goederen in beslag
genomen. Daarvan bestaat het ster-

ke vermoeden dat ze afkomstig zijn
van woninginbraken. De goederen
kunnen op dit moment echter niet
gelinkt worden aan concrete zaken.
Het gaat onder meer om horloges,
sieraden, zonnebrillen, mobiele telefoons, laptops en andere goederen
met waarschijnlijk een hoge emotionele waarde voor de slachtoffers.
Op www.depolitiezoekt.nl is een fotoboek gemaakt met de gestolen
goederen. Mensen die een of meerdere van deze goederen herkennen
kunnen het tipformulier op www.
depolitiezoekt.nl invullen of contact
opnemen via 0900-8844.
Hoe meer spullen herkend worden
hoe sterker het bewijs tegen de inbrekers.

Aan de Legmeerdijk, Aalsmeer

Nieuw hotel speciaal voor
buitenlandse werknemers
Aalsmeer - Speciaal voor buitenlandse werknemers gaat in
Aalsmeer een hotel gebouwd worden. Het nieuwe hotel zal opengaan
in 2014 en zal een capaciteit hebben
van ongeveer 640 bedden. De gasten zullen circa 10 euro per nacht
betalen. Het hotel komt aan de Legmeerdijk, nabij de nieuw omgelegde
provinciale weg N201, die eind 2012
open gaat. Dit hotel, dat de grootste in zijn soort zal zijn in Nederland,
ligt tien auto-minuten van belangrijke bedrijventerreinen in de regio,
van Schiphol mainport en van de A4
Amsterdam en Den Haag. Het hotel zal ook horeca, sportfaciliteiten
en ontspanning omvatten voor de
eigen gebruikers. Quinten de Gooijer, directeur van Tempohousing Ltd,
en Gregor Heemskerk, directeur van
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V., hebben onlangs de
overeenkomst getekend voor de
aankoop van 6000 vierkante grond
aan de Legmeerdijk waar het hotel
wordt gebouwd. Ook zal Tempohousing nabij de Japanlaan in Aalsmeer
in 2012 een tijdelijk labourhotel met
circa 300 bedden openen. Dit gebouw zal bestaan uit tijdelijke units
en verdwijnt weer na vijf jaar, na het
openen van het definitieve hotelgebouw. Tempohousing is gevestigd
in Amsterdam en verwierf veel bekendheid met haar tot studenten-

woningen omgetoverde zeecontainers, waarvan er ongeveer 1300
in Amsterdam zijn gebouwd. Het
bedrijf is uitgegroeid tot algemene projectontwikkelaar die ook hotels bouwt en voornamelijk van prefab bouw gebruik maakt, waaronder haar eigen zeecontainer bouwsysteem. Greenport Aalsmeer is één
van de vijf Greenports in Nederland.
Het is het grootste wereldhandelsen kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart de bloemenveiling in Aalsmeer. De Greenport
zorgt voor 50.000 voltijd banen en
kent een omzet van 3 miljard euro
per jaar. Deze sector is een belangrijke economische motor in de Nederlandse economie. Deze sector is
een belangrijke economische motor
in de Nederlandse economie. Naar
schatting vinden ongeveer 3000
werknemers uit voornamelijk OostEuropa werk in Aalsmeer, Uithoorn
en omstreken. Binnen Greenport
Aalsmeer is Green Park Aalsmeer
een hoogwaardig bedrijvenpark van
180 hectare met tal van ondernemingen in de bloemen- en plantensector. Het bedrijventerrein wordt
gezamenlijk ontwikkeld door de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Green Park Aalsmeer bevinden zich
direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. Er zijn nog kavels beschikbaar.

Q. de Gooijer, directeur Tempohousing Ltd, en G.J.M. Heemskerk, directeur
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling. Foto: Arjen Vos

Gezondheidscentrum in
Uithoorn nu officieel open

Het koperen dak eindelijk verlicht... Aanstaande zaterdag een feit!

Zaterdag officieel moment met donateurs

Wethouder Van der Hoeven
ontsteekt daklicht watertoren
Aalsmeer – De watertoren van
Aalsmeer staat alweer heel wat jaren in het schijnsel. Als de zon onder is, gaan de lampen die de toren
verlichten aan. Het was destijds de
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000, die met hulp van donateurs
het Rijksmonument uit het donker
haalde. Na de renovatie van dit jaar
zijn andere lampen aangebracht.
Minder sterk maar wel duurzaam.
Hetgeen nog miste was verlichting
van het dak.
Het aanlichten van het aparte groene koperen dak was altijd de grote
wens van ‘Aalsmeer 2000’. Die wens
is nu gerealiseerd! Aanstaande za-

terdag wordt hier feestelijk gewag
van gemaakt. Overdag is de watertoren vanaf 13.00 uur geopend tot
22.00 uur. In de avond worden het
licht op het dak officieel ontstoken
door wethouder Gertjan van der
Hoeven om 20.00 uur. Een en ander gaat gepaard met een optreden van Shantykoor ‘de Brulboeien’ en een hapje en drankje. Hierna,
rond kwart over acht, vindt de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd ‘Renovatie Watertoren’. Zondag is de watertoren van 13.00 tot
18.00 uur open en ook dan komen
de Brulboeien langs, tussen 15.00
en 17.00 uur.

in het licht van de eindeloze onderhandelingen over het LPG vulpunt
bij het benzinestation aan de N201
vlakbij het beoogde centrum. Dankzij de gedrevenheid van de initiatiefnemers, als de Uithoornse huisartsen, gemeente Uithoorn, het bisdom
en de Stichting RK ziekenhuis Amstelland is het centrum gerealiseerd.
Het biedt eigentijdse invulling van
aanbod van zorg en van de wens
om de regionale bevolking beter van
dienst te kunnen zijn met veel zorgdisciplines onder één dak.
Op de open dag, zaterdag 1 oktober jl., hebben veel mensen het centrum ‘Waterlinie’ bezocht. Zij namen
de tijd om alle verdiepingen te bekijken, liepen langs de standjes in de
hal en bezochten de zorgaanbieders
op de begane grond. De huisartsen
hadden ook veel aanloop, In totaal
hebben tussen de 600 en 800 mensen het nieuwe gezondheidscentrum met een bezoek vereerd.

Burgemeester Oudshoorn van Uithoorn verrichtte op 27 september jl. de openingshandeling van Gezondheidscentrum Waterlinie door een enorme sleutel
aan te nemen uit de handen van een luchtacrobate, die afdaalde via een kabel aan een enorme hijskraan. Zij voerde hierna een spectaculair luchtballet
uit, hoog boven de gevel van het nieuwe centrum aan de N201 in Uithoorn.

Wijkraad over Hornmeerpark
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 27 oktober om
19.30 uur bijeen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Een
ambtenaar van de gemeente komt
een toelichting geven over de plan-

Geluidbelasting
huizen hoger
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
het vast te stellen bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer, deelgebieden
9 en 10 besloten tijdens het wekelijks overleg op dinsdag om hogere grenswaarden toe te kennen voor
de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen aan de Hornweg
172, 174, 176, 178, de Machineweg
198, 200, 202, 208 en 210, alsmede
voor de woningen die zijn voorzien
ter plaatse van de ongenummerde percelen die zijn gelegen tussen
Machineweg 296 en 300. Het besluit tot vaststelling van de hoge-

Ontwikkelen
Groenzone

Aalsmeer - Het college gaat de
raad voorstellen het Visiedocument Groenzone vast te stellen. Met
het vaststellen van het Visiedocument stelt de raad een bedrag van
100.000 euro beschikbaar voor de
uitvoering van het project Groenzone, onder de voorwaarde dat er
een subsidie wordt ontvangen van
de Stichting Leefomgeving Schiphol
voor een bedrag van 2.5 miljoen euro. Daarmee kan het ontwerp voor
de Groenzone verder worden ontwikkeld in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden. De uitvoering van het plan kan
eind 2012 worden gestart. Omdat er
bij het opstellen van het schetsontwerp al een uitgebreide bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden,
en het Masterplan ter inzage heeft
gelegen, is het niet noodzakelijk om
voor het vaststellen van het Visiedocument opnieuw een inspraakprocedure te doorlopen.

Start project
huisvesting

Aalsmeer - In het kader van de uitvoering van het project Tijdelijke
huisvesting arbeidsmigranten hebben burgemeester en wethouders
afgelopen dinsdag 18 oktober tijdens het wekelijks overleg besloten vier medewerkers van InterConcept met toezichthoudende rol als
tijdelijke inhuurkrachten in te huren
voor de duur van 1 jaar. Het viertal wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en als toezichthouder zonder opsporingsbevoegdheid.
Aangevangen kan worden met de
aangekondigde inventarisatie van
(illegale) bewoning.

nen met betrekking tot het Hornmeerpark. Zo zullen onder andere de bruggen vervangen worden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
ook andere zaken aan de orde te
stellen. Alle bewoners zijn welkom.

re grenswaarden is genomen overeenkomstig het bepaalde in de Wet
geluidhinder, en heeft betrekking
op de geluidbelasting die optreedt
vanwege de Hornweg, de Machineweg en de aan te leggen Japanlaan.
Belanghebbenden zullen op een later moment in de gelegenheid worden gesteld tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Inloop voor bewoners

Kudelstaart - De bewonerscommissie behartigt de belangen van Eigen Haard huurders in Kudelstaart.
Woensdag 26 oktober maakt de bewonerscommissie Kudelstaart weer
tijd voor een inloophalfuur in Dorpshuis Kudelstaart. Zijn er zaken die u
wil bespreken aangaande uw huurwoning, het wooncomplex of uw
leefomgeving die van belang zijn
voor Eigen Haard? Kom dan woens-

dag 26 oktober aanstaande langs
tussen 19.30 en 20.00 uur. De bewonerscommissie hecht er belang
aan om in contact te komen met inwoners. Meer weten over de bewonerscommissie en wat zij voor u kan
betekenen? Bezoek dan de website www.bewonerscommissiekudelstaart.nl. Ook per e-mail bewciek@gmail.com kan contact opgenomen worden.

College beantwoordt vragen van CDA over Schiphol

Meer overlast in Aalsmeer
door wegvallen Kaagbaan?
Aalsmeer - De CDA-fractie heeft
donderdagavond 13 oktober gebruik gemaakt van de rondvraag om
vragen te stellen over geluidsoverlast in Aalsmeer omdat het lijkt of de
gemeente meer dan evenredig last
heeft gehad van het wegvallen van
de Kaagbaan en de fractie vraagt of
dit het geval is. Zijn de Aalsmeerbaan, de Polderbaan, de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan
allemaal even vaak ingezet tijdens
de
onderhoudswerkzaamheden?
De fractie kan hierover geen goede
gegevens vinden op de website van
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De metingen ten opzichte van vorig jaar zijn nier accuraat
omdat er sinds 1 november 2010 is
gestart met een nieuwe manier van
tellen. Tot zover de CDA-fractie die
overigens aangeeft beslist niet tegen Schiphol te zijn.
Preventietabellen
In de zeer uitgebreide beantwoording geeft het college aan dat in
de periode van 11 september tot
en met 2 oktober de Kaagbaan wegens groot onderhoud buiten gebruik is geweest. Als dit het geval
is dan worden de Aalsmeerbaan en
de Zwanenburgbaan ingezet voor
starts naar en landingen vanuit het
zuiden. Ook de Buitenveldertbaan
kan dan worden ingezet. De Polderbaan is een van de noordelijke banen en kan niet worden gebruikt
voor starts naar en landingen vanuit
het zuiden. Het baangebruik hangt
voor het grootste deel af van de
weersomstandigheden. Vliegtuigen
moeten om veiligheidsredenen altijd
tegen de wind in starten en landen.
De Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL) maakt gebruik van preventietabellen om te bepalen welke banen worden ingezet om het vliegverkeer af te handelen. Die tabellen zijn er op gericht om zo min mo-

gelijk mensen (in de regio) te hinderen. Daarom is de Kaagbaan de
meest gebruikte baan om verkeer
van en naar het zuiden af te handelen. Als deze baan voor onderhoud
buiten gebruik is, geldt een andere prefentietabel. Dit heeft ertoe
geleid dat de Aalsmeerbaan overdag en in de avonduren veelvuldig
is ingezet. Deze baan neemt dan de
functie van de Kaagbaan als primaire baan over en wordt dan niet alleen tijdens de piekuren maar ook
daarbuiten ingezet. In de nachtperiode is de Zwanenburgbaan ingezet.
De Buitenveldertbaan is in verhouding tot de inzet van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan het
minst ingezet. De reden hiervoor is
dat de inzet van deze baan lager in
de preferentietabel staat.
Daar waar mogelijk actie
Tijdens de periode van het groot onderhoud aan de Kaagbaan is relatief vaak sprake geweest van wind
vanuit zuidelijke richtingen en hierdoor is er naar verhouding veel gestart vanaf de Aalsmeerbaan en de
Zwanenburgbaan. Door het intensieve gebruik van beide laatstgenoemde banen tijdens de onderhoudsperiode is inderdaad veel extra geluidshinder in Aalsmeer geweest die overlast heeft veroorzaakt. Het college betreurt dat veel
inwoners hierdoor extra belast worden en blijft alert en onderneemt
daar waar mogelijk actie. Aalsmeer
is overigens niet de enige gemeente
waar geluidshinder is geweest, want
ook vanuit Uithoorn en de Haarlemmermeer (Rijsenhout) zijn veel
klachten bij BAS gemeld. Hier is
overigens niet gestart met een nieuwe manier van tellen op 1 november
2010. De gemeente Aalsmeer heeft
aandacht aan het onderhoud van de
Kaagbaan en de extra hinder voor
Aalsmeer geschonken door voor en

tijdens het groot onderhoud persberichten hierover te publiceren.
Via de lokale kranten en via www.
aalsmeer.nl/schiphol zijn Aalsmeerse inwoners geïnformeerd over de
te verwachten extra geluidshinder
en de reden hiervan. Ook bij onderhoud aan banen in de toekomst
zal aandacht zijn voor het informeren van inwoners hierover. De CDAfractie heeft waargenomen dat het
erop lijkt dat vliegtuigen die over
Aalsmeer starten, eerder (en dus lager) afbuigen waardoor de zone van
de geluidsoverlast en de hinder groter is geworden. Voorheen vlogen
de vliegtuigen ongeveer tot aan of
voorbij Flora Holland voor ze links of
rechts gingen en nu lijkt het afbuigen (veel) eerder te gebeuren. Dit
lijkt al lange tijd te zijn, ook al voor
het wegvallen van de Kaagbaan.
Volgens de beantwoording van het
college zijn er geen routewijzigingen geweest voor de vertrekroutes
vanaf de Aalsmeerbaan. Voor een
route geldt dat deze op een kaart
als een enkele lijn staat aangegeven
maar in werkelijkheid vliegen vliegtuigen niet op deze lijn, maar mogen
‘uitwaaieren’ binnen een vastgestelde luchtverkeerweg die bij bochten
enkele kilometers breed kan zijn.
Niet elk vliegtuigtype kan namelijk
op dezelfde wijze een bocht vliegen.
Hans Alders in Aalsmeer
Tijdens de vergadering werd ook
nog verteld dat Hans Alders in december naar Aalsmeer komt om in
een besloten bijeenkomst over de
toekomst te praten als voorzitter van
de zogenoemde Tafel van Alders,
in dit platform overleggen Schiphol
en partijen over de toekomst van
de luchthaven. Begin volgend jaar
zal hij overigens nog een keer naar
Aalsmeer komen. Maar dan om met
de inwoners over dit zelfde onderwerp te praten.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 20 oktober 2011

Overdracht Theodore van Houten

Studenten ervaren dynamiek in
sierteelt in Innovatieklas Flowers

Archief ‘Aalsmeer in Tweede
Wereldoorlog’ bij gemeente
Aalsmeer - Op vrijdag 7 oktober
heeft Theodore van Houten zijn archief met daarin talrijke documenten over Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog overgedragen aan de gemeente. Dit archief vormde de basis
voor het boek ‘Een vrij ernstig geval’ waarvan de eerste druk inmiddels is uitverkocht. Burgemeester
Pieter Litjens heeft het archief symbolisch overgenomen. Gemeentearchivaris Peter Boogaard heeft al
eerder de stukken in ontvangst genomen. Het archief bestaat uit 190
mappen op A4-formaat en neemt
ruim één strekkende meter in beslag. De mappen bevatten de dossiers van ongeveer 160 personen
die na de oorlog bij de Bijzondere

Rechtspleging zijn voorgeleid. De
meeste van deze mensen waren lid
van de Aalsmeerse afdeling van de
Nationaal-Socialistische Beweging.
Het archief is door bewoners en andere geïnteresseerden te raadplegen. Dit zal dan gebeuren in aanwezigheid van een archivaris. Het
auteursrecht van de meeste documenten berust bij het Nationaal Archief. Van documenten uit het Nationaal Archief mogen geen kopieen worden gemaakt. Ook de bruikleengever, Theodore van Houten,
moet vooraf toestemming geven
voor inzage. Informatie over inzage
is te krijgen bij Peter Boogaard, gemeentearchivaris, tel. 0297-387562
of p.boogaard@aalsmeer.nl

Burgemeester Litjens neemt het ruim anderhalve meter strekkende archief
van Theodore van Houten in ontvangst. Geheel links gemeentearchivaris Peter Boogaard. De stukken vormden de basis van het meer dan 424 pagina’s
tellende boek ‘Een vrij ernstig geval’ waarvan de tweede druk inmiddels in de
boekwinkels ligt en waarvoor tien jaar onderzoek en schrijfwerk is verricht. Van
Houten vertelde tijdens de overdracht over de soms verrassende reacties van
kinderen en kleinkinderen op het openbaren van het verleden van hun familie
in de Tweede Wereldoorlog.

Team Jackpot van Boerma
wint NK Bloemschikken
Aalsmeer - Op 30 september is
voor de 48ste keer het Nederlands
Kampioenschap
Bloemschikken
voor amateurs (NKB) gehouden. Er
zijn meerdere klassen die allen een
ander thema uitwerken. Ook is er
een studentenklasse, waar groenscholen uit Nederland tegen elkaar
strijden om de titel Beste Bloemschikschool van Nederland. Het thema dit jaar was World Inspired Colours. De opdracht bestond uit een
onderdeel, een arrangement met
het thema Famous in the World of
Inspired Colours: Lady Gaga. Een
thema dat veel ruimte geeft voor
kleur, vorm en fantasie.
Dit jaar heeft het Boerma Instituut

Over hobby’s en passies

Marijke Haremaker: “Ik ben
een schoorvoetende dichter”
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode
start een nieuwe rubriek waarin bewoners van Aalsmeer vertellen over
hun hobby en passie. Als eerste is
het Marijke Haremaker die de lezers
laat delen in haar hobby voor taal,
het maken van gedichten. De KCA
werkgroep podiumkunst en literatuur realiseerde de wens om op een
mooie, verstilde plek te kunnen genieten van poëzie voor een groot publiek door het organiseren van twee
open gedichtentuin weekenden op
het Boomkwekerskerkhof. Er viel
werk van 21 dichters te lezen. Marijke Haremaker was één van de deelnemers. Het thema van dit jaar was
‘Vrij’ en Marijke componeerde het
volgende gedicht: Vrijen: Hartslagen hollen hard, gewillig en onstuimig, onbestuurbaar vooruit. Handen
raken huid en haar in diepe warmte.
Onontkoombaar voelt, woelt, krioelt
de liefde. Is alles voor ons samen, als
we elkaar in volle overgave bevrijen.
Taal vergroot je wereld
De eerste nog al voor de hand liggende vraag die je stelt aan iemand die van taal houdt is: Wat betekent taal voor jou? Enigszins bedachtzaam wordt er geantwoord, ieder woord wordt gewikt en gewogen alsof iedere zin al een gedicht
is. “Taal heb ik altijd heel mooi gevonden. Als kind had ik al penvriendinnen. Ik vond het heerlijk om brieven te schrijven. En dat ik vind nog
steeds. Toen ik naar de middelbare school ging en andere talen leerde, was dat voor mij een openbaring.
Mijn wereld werd nog groter omdat
ik mij nu ook in een andere taal verstaanbaar kon maken, teksten kon
lezen. Mijn ouders hadden via het
logiesbureau van de Gooier regelmatig gasten uit Duitsland en En-

geland en daar kon ik nu mee praten. Ik ontdekte dat je taal op zoveel
verschillende manieren kan weergeven.” Jarenlang verzorgde Marijke
Haremakers voor het Japanse bedrijf Canon de correspondentie, en
altijd was de tekst voorzien van een
persoonlijke noot. “Zo werden het
geen zakelijke standaard brieven.
Taal is als een verpakking, er zijn zoveel creatieve mogelijkheden, daardoor blijf je benieuwd bij het open
maken.”
Verkleinen van gedachten
Om zover te komen dat haar gedichten gelezen mochten worden door
derden volgde Marijke de cursus
creatief schrijven onder leiding van
Bram Landzaat. Het duurde twee
seizoenen voor zij daaraan gehoor
gaf. “Ik had de advertentie meerdere
malen gelezen, maar wist niet of het
iets voor mij zou zijn.” Tot het moment rijp was en zij zich aanmeldde. Het werden vele nuttige en plezierige jaren. “Ik leerde hoe ik een
verhaal kon schrijven, het onderzoeken van verschillende invalshoeken, het perspectief vanwaar je uit
kunt schrijven.” Bij de cursus hoorde ook de opdracht: maak eens een
gedicht. En dat was niet tegen dovemansoren gezegd. “Dichten is het
verkleinen van gedachten. Het is een
zoektocht vol verrassingen, het vinden van de juiste woorden, precies
daar de stilte tussen de woorden
weer te geven waarmee je een extra spanning oproept en dan is het
de kunst om die woorden, ruimtes
en spanning tot een geheel te smeden zoals een puzzel die uiteindelijk
in elkaar past. Dichten kent zoveel
mogelijkheden, ik leerde dat een gedicht niet hoeft te rijmen, maar vrij
mag zijn. Vormgeving, ritmiek kun-

Voor tweede maal in Boekhuis

Groot Aalsmeers dictee
Aalsmeer - Op zaterdag 5 november organiseert het Boekhuis
voor de tweede maal het Groot
Aalsmeers Dictee. De eerste editie
in 2010 was een groot succes. Het
dictee is dit jaar wederom de afsluitende activiteit van de Boekhuis
Week, die in 2011 plaatsvindt van 29
oktober tot en met 5 november.
Het dictee wordt gehouden in de
winkel en voorgelezen door J.I.M.
Hoffscholte, oud-burgemeester van
Aalsmeer. Terwijl de dictees worden nagekeken, is er voor de deel-

nemers een buffet in Eetcafé ’t Holland Huys (naast het Boekhuis).
Hier wordt ook de uitslag bekend
gemaakt.
Inschrijven voor het tweede Groot
Aalsmeers Dictee kan door op te geven in de winkel, via 0297-324454 of
e-mail: boekhuis@ctchoffscholte.nl.
De kosten zijn 25 euro per persoon,
het buffet is hierbij inbegrepen. Inschrijven kan tot 29 oktober. De inschrijving sluit bij 30 deelnemers,
dus wacht niet te lang.

nen even belangrijk zijn.” Er was wel
wat lef nodig om met haar gedichten naar buiten te komen. “In een
gedicht laat je veel van jezelf zien,
je legt als het ware je ziel bloot, dat
kan soms best lastig zijn naar anderen toe. Binnen de cursus ben je met
gelijkgestemden, daardoor word
je meegenomen, en gewaardeerd.
Ontvang je kritiek waar je iets aan
hebt. Je steunt elkaar om een nog
betere prestatie te kunnen bereiken.
Wij zijn altijd heel nieuwsgierig naar
het werk van de ander. Door de verschillende benaderingen leer je de
stijl in het werk van de ander herkennen. Je krijgt steeds meer woorden tot je beschikking.”
Gedichtenbundel
Inmiddels is haar werk niet alleen te
lezen in een door KCA samengestelde gedichtenbundel (te koop bij Het
Boekhuis, de Readshop en het Oude
Raadhuis) maar draagt zij haar teksten ook voor op de traditionele gedichtenavond gehouden in Bacchus
op 26 januari in het nieuwe jaar. Pen
en papier liggen altijd bij de hand,
iedere inval kan immers leiden tot
een nieuw gedicht. Een hele verzameling gekleurde papiertjes waarop soms een zin of slechts een enkel woord worden zorgvuldig bewaard en regelmatig herlezen en
toegepast. Hoewel Marijke nu zo ver
is dat zij naar buiten durft te komen
met haar werk weten slechts weinigen van haar hobby. In de schijnwerpers staan is eigenlijk niet aan
haar besteed. “Ik ben een dichter die schoorvoetend naar buiten
treed. Ik ben een dichter voor mijzelf, geen performer”, bekent zij verlegen lachend.
Janna van Zon

uit Aalsmeer voor het eerst deelgenomen aan deze wedstrijd. Uit de
woensdag vakopleiding werd al snel
een groep gevormd die wilde meedoen aan deze wedstrijd. Het team
bestaande uit Lia van der Ploeg,
Lien Sloot, Petra Kempen en Wil de
Haan hebben zich van hun beste
kant laten zien door op deze kampioenschappen de overwinning te behalen! Eerste deelname en direct de
hoofdprijs! De wedstrijd begon om
kwart voor tien in de ochtend en er
was drie uur de tijd om het arrangement te maken. Een behoorlijke opgave, omdat er vooraf geen levende materialen verwerkt mochten
worden. Er is stevig doorgewerkt,
de onderlinge sfeer was heel goed
met uiteindelijk dit mooie resultaat.
Mark van Eijk, de docent en begeleider van het team, zorgde voor de
geestelijke bijstand. De door de organisatie verplichte onderdelen: Vijf
takken orchideeën, een doos Oasis® cubes in diverse kleuren en
een tube lijm, werden door de dames knap samengesmolten met
materiaal dat door de school beschikbaar was gesteld, zoals: gloriosa’s, gerbera’s, rozen, anjers en hortensia’s tot het ‘Bloeiend Brein’ van
Lady Gaga.
Een geweldig resultaat voor de dames en het Boerma Instituut, dat
heel trots is op haar cursisten. Deelnemen aan wedstrijden zal dan ook
zeker meer voor gaan komen als
er natuurlijk weer zo’n enthousiast
team gevonden kan worden. Felicitaties aan Team Jackpot, een zéér
goed gekozen naam.

Aalsmeer - Omdat er te weinig studenten kiezen voor een carrière in
de sierteelt is er een Innovatieklas
Flowers van start gegaan met behulp van het bedrijfsleven. De groep
van 70 binnen- en buitenlandse studenten, afkomstig van Nederlandse
MBO, HBO en de universitaire opleidingen, doet samen praktijkonderzoek en wordt daarin begeleid door
docenten. Op verzoek van het bedrijfsleven doen ze onderzoek naar
de afzet van nichegewassen (gewassen met een relatief kleine omzet) en het versterken van de Nederlandse betrokkenheid in de internationale productie en export (ketenregie). Belangrijk onderdeel van de Innovatieklas zijn de bedrijfsbezoeken
en gastcolleges door ondernemers.
Gebrek aan interesse komt mogelijk doordat jongeren niet weten hoe
veelzijdig, innovatief en internationaal het werken in de sector is. Zo
is Greenport Aalsmeer het grootste
wereldhandels- en kenniscentrum
voor bloemen en planten met in het
hart bloemenveiling Aalsmeer. Overheid en bedrijfsleven werken intensief samen om de internationale toppositie te versterken. Het aantrekken
van jong talent voor de toekomst van

Start reizigersvaccinatiepoli
in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Sinds 1 oktober is
in Ziekenhuis Amstelland een reizigersvaccinatiepoli van start gegaan.
Reizigers kunnen vanaf heden elke dinsdagavond bij Vaccinatiepunt
terecht voor advies, vaccinaties en
malariapreventie voor een reis naar
het buitenland. Vaccinatiepunt is
buiten kantooruren geopend. Er
wordt gestart met spreekuren op
de dinsdagavond. De verwachting is
dat het aantal spreekuren snel uitgebreid wordt naar meerdere avonden en de zaterdagochtend. De reizigerspoli houdt spreekuur in Ziekenhuis Amstelland op de Kinderpolikliniek. Voor een afspraak kunnen reizigers naar de website:
www.vaccinatiepunt.nl.
Reizigers
kunnen zelf kiezen voor een da-

Sieraden van Lisa Walker
in het Cobra Museum
Amstelveen - Het Cobra Museum voor Moderne Kunst brengt van
15 oktober tot en met 11 december
een tentoonstelling met nieuw werk
van de Nieuw-Zeelandse Lisa Walker, de winnaar van de Françoise
van den Bosch Prijs 2010. De expositie ‘Lisa Walker - Wearable’ laat ruim
50 recente sieraden zien die overwegend gemaakt zijn in de periode 2010-2011, na Walker’s remigratie
van München naar Wellington (NZ).
Ter gelegenheid van de expositie verschijnt een gelijknamige boekuitgave.
Zowel het boek als de tentoonstelling zijn door Lisa Walker vormgegeven. Lisa Walker’s draagbare assemblages, vooral grote halssieraden, lijken nu nog sterker dan daarvoor gebaseerd te zijn op het idee van hergebruik van overbodige en afgedank-

te spullen die zij koopt op markten en
via internet. In haar recente werk bekijkt Lisa Walker de wereld door de
ogen van een Nieuw Zeelander.
Vanuit haar identiteit en de Nieuw
Zeelandse eigenheden raakt ze aan
politieke kwesties als multi-culturaliteit, culturele hiërarchieën, nationale
identiteit en aan consumptie en overvloed. Maar ook gaat haar werk altijd
over de vraag wat een sieraad eigenlijk is, en probeert zij de grenzen van
wat wij als schoonheid en draagbaarheid ervaren op te rekken. Haar extreme en geëngageerde werk wordt binnen de wereld van het internationale
‘auteurssieraad’ gewaardeerd als een
uniek hoogtepunt. In het ‘Low Culture
Necklace’ verbindt zij massacultuur
met kunst door goedkope roddelbla-

Leerlingen Groenstrook
naar streetdance show
Aalsmeer - Op vrijdag 30 september zijn alle derde en vierde jaars
leerlingen van Wellantcollege vmbo
de Groenstrook naar de voorstelling
Blaze in theater Carré in Amsterdam
geweest. Blaze is een spetterende
streetdance show met de allerbeste
dansers en breakdancers. De voorstelling is in Londen op West End in
première gegaan, waarna een tournee langs verscheidene theaters in
Nederland gepland staat.
De grootste talenten uit de theateren muziekwereld werden samengebracht met het neusje van de zalm
uit de streetdancewereld en grote
namen werden van stal gehaald om
de kunst van de straat naar het theater te halen en de randvoorwaarden voor de voorstelling te schep-

de sector is daarbij van groot belang. Kwekers, groothandelsbedrijven, kennis- en veredelingsbedrijven
en de veiling zorgen in overleg met
docenten voor de inhoud van de Innovatieklas. Bijzonder aan de Innovatieklas is de combinatie van verschillende opleidingen (onder andere tuinbouw, logistiek en commerciele economie) en onderwijsniveaus.
Studenten ervaren wat de toegevoegde waarde van andere opleidingen is. Een ervaring die mogelijk aanzet tot een vervolgopleiding
of een carrière in de groene sector.
Waardevol is ook de deelname van
studenten commerciële economie.
Omdat hun deskundigheid kennis
toevoegt aan de agrarische opleidingen en ook omdat de Aalsmeerse sierteeltsector jongeren met uitstekende economische en managementvaardigheden goed kan gebruiken. De startbijeenkomst op dinsdag
22 september leverde meteen een
idee op voor new business: Chinese
studenten stelden vast dat bloemen
in Nederland alleen voor decoratie
worden gebruikt, terwijl zij er thee
van maken. Op 3 november presenteren de eerste groepen hun resultaten tijdens de Horti Fair.

pen. De show werd geregisseerd
door Anthony van Laast, bekend van
Mammia Mia! en Sister Act.
Lessen aangepast
In de weken voorafgaand aan deze
voorstelling is binnen de CKV (Cultureel en Kunstzinnige Vorming)lessen aandacht besteed aan de
dansstijl die centraal staat in de
voorstelling. Zowel deze voorbereiding als het bezoek aan de voorstelling zelf maken onderdeel uit van
het examenprogramma Culturele en
Kunstzinnige Vorming en werd georganiseerd door Stefan Bos, docent Lichamelijke Opvoeding en
Arnold le Belle, docent CKV op het
Wellantcollege. Voor meer informatie: www.wellant.nl.

tum en tijd. Verder zullen er nog een
aantal persoonlijke gezondheids- en
reisgegevens gevraagd worden, zodat er een persoonlijk advies voorbereid kan worden. Mensen die niet
over internet beschikken kunnen
bellen met 0900-8222462. Voor reizigers is zich laten (adviseren over)
vaccineren een goede, noodzakelijke voorbereiding. Niemand neemt
tenslotte graag ongewenste souvenirs mee naar huis, zoals bijvoorbeeld malaria, buiktyfus of hepatitis A of B. Vaccinaties zijn vaak nodig voor verre bestemmingen, maar
ook voor de meer bekende bestemmingen zoals Egypte, Turkije, Kroatië, Marokko en Tunesië is het belangrijk goed geïnformeerd en gevaccineerd op reis te gaan.
den samen te binden tot draagbaar
ornament. Het ‘Newtown Necklace’
is samengesteld uit goedkope wollen
vingerpoppetjes die de hippie-achtige sfeer van haar nieuwe thuisbasis in Wellington representeren. Ook
beplakt ze sieraden met een goedkoop zelfklevend laminaat van paua,
een gekleurde schelp die typisch voor
Nieuw Zeeland is en veel in de toeristenindustrie gebruikt wordt. Voor informatie over de kunstenaar en haar
werk: www.lisawalker.de.
Studio Toscane
Het Cobra Museum presenteert tevens Studio Toscane met beelden, een
keramiek installatie en enkele schilderijen die Karel Appel in Toscane
maakte in de jaren 1989 tot 1999. Tegelijk wordt bestaand en nieuw werk
getoond van de Toscaanse schilder
en beeldhouwer Roberto Barni. Tot en
met 15 januari in het nieuwe jaar is
deze expositie te bezichtigen. Het Cobra Museum is gehuisvest in het centrum van Amstelveen.
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Schaken om KNSB Beker

Wedstrijden veldvoetbal

AAS1 uitgeschakeld na
verlies op Santpoort
Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub AAS heeft de tweede ronde niet kunnen bereiken
van de KNSB beker. Het team van
schaakclub Santpoort was met 3-1
te sterk. Vorig seizoen had AAS nog
van dit team gewonnen, maar dit
keer waren de Azen iets meer verzwakt dan de Santpoorters. Henk
Noordhoek verdedigde zich solide maar een beetje passief. Het
verschil tussen de witte en zwarte
stelling was dat de witte torens wel
klaar stonden voor actie wanneer
de stelling open kwamen, maar die
van Henk niet. Wit kwam tot de opstoot c4-c5, waarna Henk door tactische middelen de stelling probeerde te egaliseren, maar wit had
verder gekeken en won een stuk.
Daarmee was de 1-0 voorsprong
voor Santpoort. AJ Keessen speelde ook iets te solide in de opening
en moest de gehele partij vechten
voor gelijkspel. AJ dacht dat in het
late middenspel bereikt te hebben,
maar wit behield wat druk. Door
een pion te offeren leek zwart tegenspel te krijgen, maar wit had
verder gezien; een matwending
zorgde ervoor dat wit twee pionnen voorbleef waarna AJ kon vechten wat hij wilde, wit scoorde toch
het punt. Daarmee was de 2-0 achterstand een feit, en met nog twee
partijen aan de gang werd het erg
lastig voor de Azen. Ben de Leur
bracht echter de spanning weer
terug in de wedstrijd. In een goe-

de partij waar beide partijen elkaar
bestreden in het centrum, werden
de tactische grappen over en weer
uitgedeeld. Ben bleef een pion voor
en koos het juiste moment voor het
offeren van een kwaliteit. De zwarte koningsstelling was verzwakt,
waardoor Ben die richting op kon
switchen. Het benutten van de
zwakte van de zwarte velden zorgde voor de beslissing van de partij
in Bens voordeel. Stand 2-1 en de
spanning was weer aanwezig. Peter Poncin had net na de opening
een stuk geofferd, maar zwart had
een venijnige verdediging. Echter
compensatie was er nog steeds, en
op het moment dat de Santpoorter
tactisch remise aanbood had Peter de kans om een kwaliteit te offeren voor goede compensatie en
winstkansen. De voortzetting die
Peter koos mistte een tactisch kleinigheidje (dameverlies) en hij bleef
een stuk achter. De partij ging nog
tot de laatste minuut maar het resultaat was al duidelijk. Daarmee
werd het 3-1 en de volgende ronde voor Santpoort.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat 53. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgen wedstrijden tot
01.00 uur. Voor informatie: 0297324459 of 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org

Prima start nieuwe seizoen

Ilse schaatst clubrecord
Aalsmeer - Woensdag 12 oktober had Ilse de Ruiter haar eerste
schaatswedstrijd van het seizoen.
Vanwege de slechte weersomstandigheden ging de training dinsdag
niet door. Ze had dus nog niet op
het ijs gestaan. Gelukkig heeft ze de

hele zomer door getraind in het Amsterdamse bos samen met de andere leden van de Poelster uit Amstelveen. Door het weer was het nog
even afwachten of de wedstrijd door
zou gaan. Na een laatste check van
de website van de Jaap Eden baan
ging Ilse naar Amsterdam. Ilse startte in de derde rit en was behoorlijk zenuwachtig. Ze ging er na het
startschot vandoor alsof ze door een
boog afgeschoten werd. In een top
tijd ‘vloog’ Ilse over de finish: 12.50.
Uiteraard was de jeugdige schaatser blij met deze tijd. Een persoonlijk
record én een clubrecord, dat stond
namelijk op 12.60. De tweede 100
meter reed Ilse in 12.73. Na de 100
meter werd ook de 300 meter twee
maal gereden. De eerste 300 meter reed Ilse in 30.72. Deze tijd staat
heel dicht bij het clubrecord van
30.54. De tweede 300 meter reed Ilse in 33.88. Een hele mooie start van
het seizoen voor deze Aalsmeerse!

Honkbal voor iedereen vanaf 4 jaar

Nederland wereldkampioen,
ook succesvol jaar Thamen!
De Kwakel - Het Nederlands honkbalteam is zaterdag wereldkampioen geworden door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan in
de finale. Een schitterend resultaat
voor ons land en deze sport en het
is pas de eerste keer sinds 1938 dat
een Europees team deze mondiale
titel mee naar huis mag nemen. Natuurlijk hebben de Thamen leden allemaal in het eigen clubgebouw of
met vrienden de wedstrijden bekeken en op de banken staan juichen. Echter Thamen zelf heeft ook
dit seizoen een aantal mooie resultaten weten te behalen.
De Thamen honkballers wisten, onder leiding van coach Marlon Frolijk,
met hun tweede plaats in de competitie promotie naar de 2e klasse veilig te stellen. De heren wisten
dit seizoen twee keer te winnen van
de latere kampioen Falcons uit Lelystad, maar lieten na de zomerstop
af en toe wat liggen tegen de lager
geklasseerde teams. Ook de Thamen jeugd doet het hartstikke goed
en met dertien jeugdteams waren
daar ook weer de nodige successen. Het Japanse Aspiranten team
dat uitkomt in de 1ste klasse werd
dit seizoen wederom kampioen.

Meest geduchte tegenstander was
ook dit jaar weer DSS uit Haarlem.
Echter na 31 gespeelde wedstrijden
had Thamen uiteindelijk drie wedstrijden meer gewonnen en was het
kampioenschap veilig. In de pupillen competitie, 2e klasse, wist Thamen 2 onder leiding van coaches
Carlo Strik en Maarten Blonk al een
paar weken geleden het kampioenschap veilig te stellen. Ook dit team
heeft het hele seizoen hard gewerkt
om deze mooie prestatie te behalen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor komend jaar alweer in volle gang en dit gaat een speciaal seizoen worden, omdat Thamen dan
ook het 50-jarig jubileum gaat vieren. Met 22 teams hoopt de club
aan de honkbal, softbal en beeball
competitie te kunnen deelnemen.
Ben jij ook enthousiast geworden na
het wereldkampioenschap van het
Nederlandse honkbalteam? Kom
dan een keer meetrainen of kijken.
De sport is geschikt voor zowel jongens (heren) als meisjes (dames)
vanaf 4 jaar en ouder. Voor meer informatie check de website: www.
thamen.info of stuur een e-mail
naar info@thamen.info.

Zaterdag 22 oktober:
AALSMEER
AMVJ 1 - Aalsmeer 1

SCW Vet.1 – Badhoevedorp Vet.1
Badhoevedorp Vet.3 - SCW Vet.2
14.30 u

Jong aalsmeer united
Junioren
RCH A1 - J.A.United A1
J.A.United A2 – Ouderkerk A2

14.30 u
10.00 u

Pupillen
De Dijk D1 - J.A.United D1
10.30 u
Olympia/Haarlem D2 - J.A.United D3 11.30 u

Jan van der Laarse en Tom Korenwinder maken het elkaar niet makkelijk, maar
uiteindelijk pakt Tom toch de winst.

Clubcompetitie Schaakclub Aalsmeer

Tom Korenwinder pakt punt
Aalsmeer - Schaken is een sport
voor jong en oud. In de vijfde ronde
van de clubcompetitie van Schaakclub Aalsmeer kwam dat mooi tot
uitdrukking in de partij van Jan van
der Laarse tegen Tom Korenwinder. De 79 jarige Jan is al 50 jaar
lid van SCA, maar liet het afgelopen
jaar zien het schaken nog niet verleerd te zijn. Met sterk spel wist hij
zelfs de Wim Neefjes Trofee te winnen, de prijs voor de grootste stijger
op de ranglijst. De elfjarige Tom is
een van de jeugdtalenten van SCA
en werd vorig jaar jeugdkampioen.
Winnen van andere jeugdspelers is
één ding, maar kon Tom ook winnen van een goede schaker in een
echte partij met ruime bedenktijd?
Ja, dat kan Tom. Door middel van
sterke zetten kwam Tom steeds beter te staan en wist hij uiteindelijk
zijn ervaren tegenspeler te overmeesteren. De snelste overwinning
van de avond was echter voor Marco Hutters. Nog voor de koffie goed
en wel op was, had hij Wim Alderden al overrompeld en de punten op
zak. Cees Verburg en Arie Spaargaren ruilden al vroeg het halve bord
af en leken op weg naar de snel-

le remise. Dat bleek echter helemaal niet de bedoeling van Cees te
zijn, want toen begon hij pas echt
te schaken. Maar liefst twee pionnen wist hij van Arie af te snoepen
en Cees leek op weg naar de winst.
Dat was echter buiten de waard gerekend, want Arie liet zich niet zomaar aan de kant schuiven en ging
er nog eens goed voor zitten. Eerst
ging de ene pion van tafel en uiteindelijk ging ook de tweede pluspion
in het bakje. Toch nog remise. Aankomende vrijdag wordt er weer geschaakt in het Stommeerkwartier in
de Baccarastraat 15. Ook u bent van
harte welkom om eens mee te doen!
Meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl
Uitslagen vijfde ronde
Huup Joosten - Ron Klinkhamer
1-0
Tom v/d Zee - Abdul Wasei
0-1
Cees Verburg - Arie Spaargaren
1/2-1/2
Vincent Jongkind - Han Carpay
1-0
Han Carpay - Hans Pot
1-0
Hans Pot - Vincent Jongkind
0-1
Martin Steinhart - Gerrit Harting
0-1
Willem Alderden - Marco Hutters
0-1
Jan v/d Laarse - Tom Korenwinder
0-1
Rik Könst - Erik Korenwinder
1-0

Waterpolocompetitie

Oceanus heren weten niet
te winnen van Utrecht
Aalsmeer - Heren 1 van waterpolovereniging Oceanus moest afgelopen zaterdag aantreden tegen ZV
Utrecht in de Domstad. Utrecht is
intussen een bekende tegenstander waar altijd spannende wedstrijden tegen worden gespeeld. Vorig seizoen werden beide competitiewedstrijden met 1 punt verschil verloren en in de beker moesten er zelfs strafworpen aan te pas
komen om tot een winnaar te komen. Van tevoren was dus duidelijk
dat het een lastige pot zou worden.
De ploeg kreeg de opdracht om met
een zoneverdediging te starten om
het gevaar van de midvoor in te perken en om ruimte te creëren voor
de tegenaanval. Toch kwam Oceanus door de sterke nummer vier van
de tegenstander 1-0 achter. Erik
Bras wist de stand gelijk te trekken
uit een man meer situatie met een
hard schot vanuit de hoek. Dennis
Reijnders maakte een daarna opgelopen achterstand wederom ongedaan en scoorde de 2-2. Utrecht
wist echter de eerste periode met
een 3-2 voorsprong af te sluiten. In
het tweede partje ging het spel op
en neer, maar werden veel kansen
gemist. Alleen Utrecht wist acht seconden voor tijd nogmaals te scoren. De derde periode startte dra-

matisch voor de Oceanezen. Binnen de minuut maakte Utrecht 5-2
en via een strafworp werd het zelfs
6-2. Toch wisten de heren nog terug
te komen via twee maal een man
meer situatie, waardoor het laatste
partje werd ingegaan met 6-4 en er
toch nog hoop op een goede afloop
was. De beslissing viel in de laatste
periode. Eerst kreeg Oceanus een
man meer, die niet werd afgemaakt,
en vervolgens verzuimde Utrecht uit
eenzelfde situatie niet. Prompt volgde binnen een halve minuut de 8-4,
waardoor de situatie uitzichtloos
werd. Utrecht scoorde daarna nog
twee keer en een doelpunt van Jos
Vergeer uit een man meer kon helaas niet voorkomen dat de wedstrijd met 10-5 werd verloren en de
3 punten in Utrecht bleven. Aankomend weekend mogen de heren
voor de beker een lange reis maken
en proberen in Sneek de kwartfinale te halen.
Heren 2 speelde een lastige wedstrijd tegen de reserves van Brandenburg. Brandenburg 1 speelt
in de hoofdklasse van het Nederlandse waterpolo en ook het tweede heeft een hele sterke bezetting.
Dit klassenverschil werd uitgedrukt
in de eindstand van 9-3 voor Brandenburg 2.

Voetbal junioren

RKDES A1 in nieuw tenue
Kudelstaart - De junioren van
RKDES A1 zijn onlangs in nieuwe
tenues gestoken door dehartoglogistiek.nl. Prachtige nieuwe zwarte broekjes, rode kousen en rode shirts waarop de naam van het
bedrijf prominent vermeld wordt.
De Hartog Logistiek is een eenmanszaak in Kudelstaart, die in
opdracht van particulieren, koeriers- en transportbedrijven logistieke diensten uitvoert. Ook is De

Hartog in te huren als chauffeur op
uw eigen bus-, bestel- of vrachtauto bij ziekte of verlof van uw vaste chauffeur. De Hartog heeft 30
jaar ervaring in het internationale
transport.
Kortom, een actief bedrijf dat
graag zijn naam verbindt aan een
actief en goed spelend voetbalteam als RKDES A1, dat uitkomt in
de KNVB eerste klasse.

Dames + meisjes
Abcoude DA.1 - RKDES DA.1
RKDES DA.2 – SCW DA.1

Pupillen
SCW E1 - NSV’46 E1
NSV’46 E3 - SCW E3
SCW F1 – Kickers F1
SCW F4 – NSV’46 F3

12.00 u
12.15 u

9.00 u
9.45 u
3.45 u
9.00 u

10.00 u
10.00 u

9.00 u

Zondag 23 oktober
12.00 u
10.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 3 – Pancratius 3

14.00 u

14.30 u

Junioren
Sp.Martinus A1 - RKDES A1

12.00 u

S.C.W.
Amstelveen 4 - SCW 3

Junioren
Swift A1 - SCW A1
AFC A2 – SCW A2

Dames + meisjes
RKDES DA.2 - SCW DA.1
SCW MD.1 – Alkmania MD.2

R.K.D.E.S.
Pupillen
Bveldert D1 - RKDES D1

15.00 u
14.30 u]

Regen aan records voor
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Terwijl buiten de laatste zonnestralen van 2011 voor een
mooie dag zorgden, was een grote
Oceanusploeg binnen in het zwembad van Zaandam bezig met een
vier uur durende wedstrijd uit het
Lange Afstand Circuit (LAC). Het
leverde een regen aan persoonlijke records op (74 stuks) met soms
uitschieters van meer dan 2 minuten. Het grootste persoonlijke record deze week kwam op naam van
Olaf van der Zwaard, die zijn tijd op
de 800 meter vrije slag verbeterde
van 14.53.34 naar 12.34.98. Ook op
de 200 wissel maakte hij een flinke
sprong van ruim 20 seconden. Grote tijdsverbeteringen waren er verder voor Amber Bellaart (200 en 400
vrij), Luca Ebbinge (400 en 800 vrij),
Mitchell Gonesh (400 vrij), Menno
Koolhaas (800 vrij, 200 wissel), Martijn de Mercado (200 wissel), Thomas Verouden (800 vrij), Dennis
Weening (200 en 400 vrij) en Martijn van der Zwaard (800 vrij en 200
wissel). Maar ook met de iets minder grote tijdsverbeteringen waren de zwemmers heel blij. Zo was
er voor zowel Thomas Verouden als
Martijn de Mercado, Chantal Grove
en Wessel de Jong de 10-minuten
doorbraak op de 800 vrij. Voor twee
zwemsters was deze wedstrijd hun
debuut voor Oceanus: Beau van der
Jagt debuteerde op de 200 wissel
met een persoonlijk record en Marit
Plat debuteerde op de 200 wissel en
de 800 vrij. Anderen zwommen voor
het eerst een wat langere afstand,
Olaf van der Zwaard:
Grootste persoonlijke record.

zoals Thomas Weening op de 200
vrij, Emma van Zanten, Rick Moens
en Anouck Ramdjanamsingh op de
400 vrij en Fabiënne Vork en Mitchell Gonesh op de 800 vrij. Lianne Bouwmeester (200 wissel) en Tamara Grove (800 vrij) pakten beide
een NK limiet, Dennis Weening verbeterde zijn eigen clubrecord op de
200 wissel. Het staat nu op 2.42.90.
Ondertussen was Vincent Moolhuijsen actief in Amsterdam, bij een limietwedstrijd op de lange baan (50
meter). Op de 200 school evenaarde hij zijn persoonlijke record, op de
200 wissel werd hij derde.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslagen bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 11 oktober.
Lijn A:
1. Tiny Neij en Gladys Maarse
56,79
2. Juul en Matje Wentzel
56,43
3. André Lanser en Joris v.d.Zwaard 55,36
4. Jan en Krijnie Joore
52,86
5. Ben en Hans Pothuizen
50,36
6. Jan Doeve en Rietje v.d Zwaard
49,64
7/8/9 Wil Groot en Trudy Stokkel
48,57
7/8/9 Jan van Ginkel en Trees de Jong48,57
7/8/9 Jasper en Coby Blom
48,57
10. Jan en Mien Korenwinder
47,86

Lijn B:
1. Theo Blom en Ko van Es 63,39
2. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 56,25
3/4 Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
54,17
3/4 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 54,17
5. Alie v Verseveld + Tiny v Zijverden 52,08
6. Gerard Vermeer en Jan Oor
51,79
7/8 Marianne Joore + Herma Raggers50,89
7/8Pieter en Erna Jongkind
50,89
9/10 Nelly Mul en Marry Tulp
50,60
9/10 Gonny en Pim van der Zwaard 50,60

Lijn C:
1. Henny v.d Laarse en Els Vermeer
2. Anny en Sima Visser
3. Gerrit en Coby van Leeuwen
4. Alie en Hein Bosman
5. Joke Delfos en Alex Pannekoek
6. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
7. Ton Celie en Loes Oosterwijk
8. Rob Raggers en Oege de Jong
9. An Joore en Mien van der Laarse
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet

61,50
57,29
53,00
51,50
50,43
49,50
48,00
45,29
45,00
44,50

RKAV verliest van CTO’70
Aalsmeer - CTO’70 begon voortvarend aan de wedstrijd tegen RKAV
afgelopen zondag. Reeds na elf minuten stond de 0-1 op het scorebord. Door fouten in de verdediging
van RKAV kon de tegenpartij scoren.
Ook bij de tweede tegentreffer ging
er van alles fout in de defensie van
de thuisploeg. 0-2 Was even slikken,
maar RKAV probeerde gauw verandering in de stand te brengen. Robert van Leeuwen was heel dicht
bij de aansluiter, maar doelman van
Rossum hield zijn doel schoon.Eric
Jansen en Barry Springintveld probeerden het op hun manier, maar
ook zij vonden de doelman van
CTO’70 op hun weg. Na de rust was
Vincent van de Laan de vervanger
voor Ron Winters en met de inbreng
van Vincent kwam er meer en meer
druk op het CTO’70 doel. Robert van
Leeuwen bleef sleuren en dat gaf
Van de Laan de mogelijkheid om
te scoren. De inzet verdween echter rakelings aan de verkeerde kant
van de paal. RKAV bleef het spel beheersen, maar had het beetje geluk
niet aan hun zijde. Ook een toegekende strafschop, na het onderuit
halen van een speler, werd door Eric
Jansen niet benut. De bal kwam tegen de lat. CTO’70 begon het tempo
te vertragen en trapte zelfs tot twee

keer toe de bal uit het veld. Het leverde een rode kaart op. Ondanks
een speler meer kon RKAV geen
vuist meer maken en verloor thuis
met 0-2. Komende zondag is RKAV
vrij. Theo Nagtegaal

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer kan nog altijd klaverjassers
en jokeraars gebruiken. Kom eens
een keer langs en proef de sfeer.
Komende vrijdag 21 oktober staat
weer een gezellige kaartavond op
het programma. Er wordt gekaart in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur. De zaal
gaat open om 19.30 uur. Koffie en
thee staan klaar! Het koppelkaarten op 14 oktober is gewonnen door
Manfred de Grauw en Theo Nagtegaal met 5320 punten, gevolgd door
Corrie en Piet Straathof met 5183
punten en Antoon van Rijn en Cor
Knol met 5073 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Marja van ’t
Schip en Essy van Es. De beste jokeraar bleek Nel Schouten met 304
punten.

Touwtje springen met wethouder

Pompoenen zoeken in Centrum
Aalsmeer - Volgende week zaterdag 29 oktober organiseert de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum weer een pompoenenspeurtocht voor kinderen. Vlak bij de
ABN Amro in de Zijdstraat staat
tussen 13.00 en 15.30 uur een speciale Halloweenkraam waar de kinderen een deelnemerkaartje kunnen ophalen Met behulp van het
plattegrondje op de kaart kan je
op zoek naar de pompoenen in de
etalages van verschillende winkels.

Heb je een pompoen gevonden dan
kan je de naam van de winkel noteren op je kaartje. Heb je alle pompoenen gevonden, dan kan je de
kaart weer inleveren bij de Halloweenkraam. Daar ligt voor alle
deelnemers een zakje snoep klaar.
Uit de goede inzendingen wordt
een aantal prijzen getrokken. De
hoofdprijs is een step, maar er zijn
nog veel meer leuke prijzen te winnen. Een leuke activiteit om Halloween te vieren!

Weer ‘groep 6 on the move’

Jasper trakteert via radio!
Aalsmeer - De komende twee weken gaat Jasper, van Jasper.FM,
herfstchocolade weggeven. Hij trakteert in het tienerprogramma Jasper.FM, tussen 19.00 en 20.00 uur
op donderdag op Radio Aalsmeer.
De jeugdige DJ kan dit doen dankzij Chocolatier Martinez. De chocoladewinkel in het centrum vindt het
leuk om aan het programma van
Jasper mee te werken en is enthou-

Kleur mee en win vrijkaarten!

Dikke pret met bassie
lachspektakelshow
Kudelstaart - Bassie, de bekendste clown van Nederland en België, vermaakt jong en oud met zijn
Bassie Lachspektakelshow! Op zaterdag 5 november komt de bekende clown naar Aalsmeer en geeft
een voorstelling in het Dorpshuis
van Kudelstaart. In de show komt
de veelzijdigheid van deze rasartiest optimaal naar voren als lachkanon, moppentapper, mimeacteur en muzikant. Alle liedjes zijn
door hem geschreven en gecomponeerd en de refreinen worden door
het grote en kleine publiek onmiddellijk meegezongen. Bassie’s komische talent komt vooral naar voren als hij de man van de poppenkast moet assisteren. Vanzelfsprekend loopt alles in de soep. Helemaal hilarisch is Bassie als geluidenman in de hoorspelstudio waarbij hij op onnavolgbare wijze kans
ziet om steeds te verkeerde geluiden te laten horen waarbij het publiek het uitgiert van het lachen. Het
is geen eenmansshow, want sinds
de pensionering van Adriaan heeft
Bassie in Evert van den Bos een uitstekende aangever gevonden die hij
weliswaar om de paar minuten tot
wanhoop brengt, maar die toch de
‘domme clown’ aardig in het gareel
weet te houden. Evert is ook samen

met Bassie te zien in de televisieserie ‘Bassie en de reis van Zwarte
Piet’ en de nieuwe spannende avonturenserie ‘Bassie en de Speurtocht
naar Charly’. Deze series zijn elke
dag te zien bij Telekids op RTL 8 en
Pebble TV. Clown Bassie brengt een
fantastische show voor de hele familie, echt een heerlijke middag vertier voor jong en oud.
Win vrijkaarten!
De Bassie Lachspektakelshow
wordt doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze sketches en heel veel
Bassie en staat garant voor twee
uur lang lachen, schateren en dikke
pret. Kortom, de Bassie Lachspektakelshow is een show die ook jij niet
mag missen. Haal snel kaarten in de
voorverkoop bij Albert Heijn in winkelcentrum Kudelstaart of DA Drogisterij De Horn in de Beethovenlaan. De voorstelling op 5 november begint om 14.00 uur en de toegang bedraagt 11 euro per persoon.
Of helemaal niets, want de Nieuwe Meerbode mag liefst 30 vrijkaartjes weggeven! Kleur mee en
win een vrijkaartje voor je zelf en je
broer of zus. De kleurplaat inleveren
kan tot 1 november bij de Nieuwe
Meerbode, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer.

siast. Hoe de luisteraars deze heerlijke prijs kunnen winnen, blijft nog
even geheim. Daarvoor zal men toch
echt deze donderdagavond moeten
luisteren tussen 19.00 en 20.00 uur
naar het programma Jasper FM op
Radio Aalsmeer.
Radio Aalsmeer is te ontvangen via
de kabel op 99.0 en op de ether via
105.9. Alvast een kijkje nemen, kan
op de website: jasperfm.nl.

Aalsmeer - Samen met 250 leeftijdsgenootjes sporten in De Bloemhof is voor de kinderen een feestje. Wie wil dat nu niet? Even geen
school, maar lekker bewegen en leren hoe je acrobatische trucs kunt
uithalen met een springtouw! Maar
er zit wel degelijk een serieuze gedachte achter deze actie. De activiteiten in het kader van groep 6 on
the move hebben als doel bij te dragen aan de bewustwording van het
belang van een gezonde leefstijl bij
kinderen, ouders en school. Wethouder Ad Verburg gaf al touwtje
springend de aftrap voor de ‘groep 6
on the move’ actie van dit jaar. Zijn
openingsspeech was serieuzer en
ging over hoe belangrijk het is dat
ouders, onderwijs en omgeving helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. En dat betekent kiezen voor gezond en lekker eten,
maar ook er voor kiezen om dagelijks te bewegen. “Nu is dat vanzelf-

sprekend en dat moet het ook zijn
als jullie ouder worden”, aldus de
wethouder. Meer informatie over
het beweegproject is te vinden op
www.groep6onthemove.nl.
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Majorette- en Twirlwedstrijd

Dames periodekampioen!

Promotie voor Selina en
Kim van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober
hebben Solenne Köhler en Selina
Kok deelgenomen aan en Majorette
en Twirlwedstrijd in Den Helder. De
meisjes lieten mooie routines zien
bij de onderdelen: 1-baton, 2-baton
en rhythmic twirl. Aan het einde van
de dag werden zij beloond met ieder drie gouden medailles! Een prima start van het twirlweekend. Op
zondag 16 oktober was er een Majorette en Twirlwedstrijd in Vleuten De Meern, georganiseerd door
de plaatselijke vereniging Veronica.
Een aantal solisten en het preteenteam namen deel aan deze wedstrijd. Het wedstrijdseizoen loopt ten
einde, en er zijn nog wel wat NKplaatsingen te verdienen.
Voor Alicia Schaafsma was het haar
debuut met het onderdeel 1-baton. Ze liet een fraaie routine zien,
en behaalde een vierde plaats. Bij
het onderdeel Duo twirling mochten de duo’s van SV Omnia 2000
het tegen elkaar opnemen in de
Preteen beginner klasse. Eefke van
der Luit en Amber Glebbeek twirlde een mooie gelijke routine, die beloond werd met een tweede plaats,
met dit puntentotaal van 68.9 hebben ze zich geplaatst voor het NK.
Een hele knappe prestatie aangezien ze dit seizoen pas gestart zijn
als duo. Kim Nederstigt en Selina
Kok mochten daarna hun routine
laten zien. Zij zijn al voor het der-

de seizoen een duo, en lieten ook
een mooie routine zien, de jury beloonde ze met een eerste plaats en
met een puntentotaal van 70.7 behaalden zij promotie naar de intermediate klasse. Dit was wel heel erg
verdiend vond ook trainster Valerie
Leliveld. Ook het preteenteam onder leiding van Maaike de Langen
mocht twee keer aantreden. Rond
het middaguur op het verplichte onderdeel Team twirling in de categorie preteen beginner. Zij behaalde
de eerste plaats. Aan het einde van
de middag mochten zij nog een keer
de vloer op met hun show op muziek van de Adam’s family. Ze stalen de show met hun mooie paarse
jurkjes en theater make-up, ze hadden slechts twee drops, en ook hier
behaalde ze de eerste plaats met
maar liefst 68.4 punten. Met beide onderdelen mogen zij dus in ieder geval naar het NK dat gehouden wordt in januari 2012. Het was
dus wederom een geslaagde wedstrijddag. Met negen gouden, negen
zilveren en zes bronzen medailles
keerden de twirlsters huiswaarts!
De volledige uitslag is te vinden op
de website : www.svomnia.nl
Voor meer informatie over twirlen
kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of sportpunt@svomnia.nl.

Achter: Alicia en Imca. Midden: Rachel, Amber, Eefke en Nikkie. Voor: Selina,
Kim, Solenne en Ramona.

Jordi en Erik tijdens het EK indoor in Groningen ( januari 2011) met een derde plek.

Footvolley

Jordi uit Aalsmeer voor
Nederland naar WK in Dubai
Aalsmeer - :Van 27 tot 29 oktober vindt in Dubai het WK footvolley plaats onder supervisie
van de kroonprins van Dubai zelf.
Aalsmeerder Jordi van der Sluis zal
hier voor Nederland deelnemen samen met zijn teamgenoot van het afgelopen seizoen uit Groningen, Erik
Drenth. Daarnaast zullen ook Bart
Zantman en Martijn ten Duis (beiden uit Groningen) deelnemen. Nederland heeft met deze twee teams
een prima afvaardiging. Het viertal
wordt gecoacht door de uit Rio de
Janeiro afkomstige Natalie Martins,
die als dame zelf fanatiek aan footvolley doet én een eigen footvolleyschool heeft. Natalie zal aankomend

weekend eerst naar Aalsmeer komen om haar kennis en tips aan Jordi over te dragen. Naast Nederland
doen er nog 26 landen mee waaronder een team uit de Emiraten zelf,
Iran, Singapore, Argentinië, Canada,
Rusland, USA, de meeste Europese
landen én de grootmachten Brazilië
en Paraguay. “Ik kijk er erg naar uit
en dit is voor mij toch wel de kers
op de footvolleytaart”, aldus Jordi.
Doelstelling voor de Nederlanders
is bij de laatste 16 te komen. Of dit
haalbaar is hangt mede van de loting af, die in de avond van 26 oktober plaats zal vinden. Meer informatie over dit evenement is te vinden
op www.footvolleyuae.com.

Zaalvoetbalcompetitie

Topper bij ZABO ronde 3

Karten

Sebastiaan Koppenol
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Sebastiaan Koppenol
is afgelopen weekend Nederlands
kampioen karten geworden in Genk
in Belgie. De Aalsmeerder is een talentvolle racer. Sebastiaan kart al
vanaf zijn zesde jaar, hij is nu 22 jaar.
De karter is al vaak in de prijzen gevallen. Hij zat altijd wel bij de eerste
drie en is regelmatig eerste geworden. De bekers staan in overvloed
op zijn kamer.
Nu voor het eerst Nederlands kampioen, een geweldige prestatie.

Overigens niet zonder slag of stoot.
Sebastiaan had het in de eerste race
moeilijk, hij viel uit door een kapotte motor.
Gelukkig had hij vanwege alle eerdere wedstrijden genoeg punten
om nog een kans te maken. Na het
plaatsen van een nieuwe motor, verliep de tweede manche beter, veel
beter zelfs. De teleurstelling van de
eerste manche werd volkomen teniet gedaan. Het leverde zelfs het
Nederlands kampioenschap op.

Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer wordt zaterdag 22 oktober aanstaande voortgezet met de
derde speelronde van het nieuwe
seizoen. Er wordt gezaalvoetbald in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. De toegang is zoals altijd gratis
en publiek is van harte welkom. Het
programma ziet er ditmaal als volgt
uit: om 18.35 uur speelt LEMO/Piller

tegen Bruin Café Bonaire. Om 19.20
uur begint Amsec Beveiliging aan
de partij tegen HV-BV. Om 20.05 uur
is er de topper tussen Sportcafé de
Midi’s en Schijf Grondboringen, de
nummers 1 en 2 van vorig seizoen.
Om 20.50 uur staan de spelers van
LEMO-Gaat-Los aan de aftrap en
om 21.35 uur tenslotte begint als afsluiter het duel tussen Accon/AVM
en Choeki’s Hairsalon.

Klaverjasmiddag
bij de OVAK

Districtsfinale
bij biljartclub

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
26 oktober. Om 14.00 uur worden
de kaarten verdeeld in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Zowel leden als belangstellenden zijn
welkom. Het klaverjassen op 12 oktober is gewonnen door Rinus Buskermolen met 6170 punten. Op twee
is Kees van de Meer geëindigd met
5970 punten en op drie Griet Maarsen met 5654 punten.

Sjoelavond in
De Reede
Rijsenhout - Uitslagen speelavond
van sjoelclub Rijsenhout op donderdag 13 oktober. In de Hoofdklasse
is Dirkjan Baardse op één geëindigd
met 1941 punten, 2. Jan Joore met
1873 punten en 3. Thomas van Brakel met 1794 punten. Klasse A: Eerste Elly Lanser met 1672 punten, 2.
Riet Schijf met 1661 punten, 3. Nel
Fagel en Leo Faassen, elk met 1587
punten. Klasse B: Eerste Ruud van
Schie met 1651 punten, 2. Joke van
Schie met 1638 punten, 3. Gert Lanser met 1608 punten. Klasse C: Eerste Char Kuite met 1563 punten, 2.
Hans Schijf met 1557 punten, 3. Wil
Schimmel met 1512 punten. Klasse D: Eerste Joke Eickhoff met 1586
punten, 2. Femmy Korte met 1489
punten en 3. Thijs Doll met 1454
punten. De volgende sjoelavond
is op donderdag 27 oktober vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat.

Sjoelcompetitie
in het Dorpshuis

Enquête De Waterlelie
Aalsmeer - De mening van de klant
is belangrijk. Ook voor zwembad De
Waterlelie. Om de mening van de
klant te polsen wordt er momenteel een enquête gehouden, speciaal voor de banenzwemmers en
deelnemers aan de diverse sportgroepen. De enquête is samengesteld in het kader van een afstudeerproject door een student aan

de HVA te Amsterdam. In de enquête wordt de mening gevraagd over
de kwaliteit van de lessen, de verzorging van het zwembad, de klantvriendelijkheid van het personeel,
etc. De klanten kunnen een papieren formulier ter plekke invullen bij
de receptie van het zwembad of via
de website: www.esa-aalsmeer. Het
vergt slechts een paar minuten tijd.

Kudelstaart - Donderdag 13 oktober heeft sjoelclub Aalsmeer
weer haar competitie gehouden.
In de hoofdklasse is Tiny Amsing
met 1389 punten als hoogste geeindigd. In de A-klasse behaalde
Kees Kuypers met 1325 punten de
hoogste eer, in de B-klasse ging de
winst naar Willem van Leeuwen met
1273 punten, in de C-klasse behaalde Bert Houweling met 1134 punten plaats één, in de D-klasse heeft
Wil van Leeuwen met 1187 punten
gewonnen, in de E-klasse was Mir-

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer zijn winnaar geworden
van de eerste periodetitel in de Eerste Divisie. Zo’n titel geeft aan het
eind van het seizoen recht op deelname aan de nacompetitie om promotie naar de eredivisie. Liever worden de Aalsmeerse dames echter kampioen en promoveren rechtstreeks. Maar de competitie is nog
lang. Toch hadden ze het tot nu toe
niet beter kunnen doen: na zes gespeelde wedstrijden staan ze bovenaan met de volle twaalf punten en
een indrukwekkend doelsaldo. De
overwinning kwam zaterdag echter
niet heel envoudig tot stand: de gehele eerste helft keek de ploeg van
trainer/coach Zoran Jovanovic namelijk tegen een achterstand aan.
Nu komt dat de laatste weken wel
vaker voor dat FIQAS Aalsmeer in
het begin van een wedstrijd eerst op
achterstand komt, maar tegenstander Olympia bleek een taaie: pas op
slag van rust was er, na een fraaie
stop van Michelle Attema en een
snelle break out van Robin Kenter,
voor het eerst voorsprong voor de
Aalsmeerse dames: 18-17. Alsof ze
niet helemaal bij de les waren stond
FIQAS Aalsmeer binnen vier minuten al met 4-0 achter. Pas daarna
kwam de ploeg langzaam in de wedstrijd. Alyssa Alings was in deze fase van onschatbare waarde. De marge werd teruggebracht via 4-6 naar
5-7, maar door teveel ruimte in de
dekking was het even later alweer
5-8. Fraai aangespeeld aan de circel
maakte Priscilla Bergman er vervolgens 6-8 van en vanaf dat moment
was de Aalsmeerse verdediging attenter. Robin Kenter zorgde voor de
aansluitingstreffer: 7-8, maar door
het offensief verdedigen vielen er
toch ook weer gaatjes, waar Olympia
van profiteerde: 10-12 en even later
12-15. Jovanovic nam een time out
en bracht Teuntje Schaefers in, die
tot dan toe op de bank had gezeten.
Dat bracht de ommekeer in de wedstrijd, want nadat Teuntje zelf eerst
voor de 13-15 en later ook de 17-17
had gezorgd, werd het 18-17 bij rust.
Na de pauze was Teuntje opnieuw
meteen belangrijk. Binnen een minuut scoorde ze twee keer: 20-17
en hoewel Olympia in eerste instantie nog kon aanhaken (20-19) nam
FIQAS Aalsmeer nu wel het heft in
handen en kwam niet meer in gevaar. Nicole van Schie werd steeds
vaker gevonden aan de cirkel en

gesteund door een beter sluitende
dekking konden de Aalsmeerse dames langzaam bouwen aan de voorsprong. Die werd maximaal zeven
punten: 29-22, bleef vervolgens een
tijd lang rond de vier/vijf, werd nog
één keer 37-30 en eindigde uiteindelijk op 38-33. De winst én de eerste periodetitel waren binnen. Het
aantal gescoorde doelpunten was
opnieuw aanzienlijk. Al kan het aantal tegendoelpunten Jovanovic wellicht nog zorgen baren, voorlopig liggen de Aalsmeerse dames goed op
koers. Komende zaterdag 22 oktober speelt FIQAS Aalsmeer opnieuw
thuis: nu is Quintus 2 in De Bloemhof aan de Hornweg de tegenstander, de huidige nummer vier op de
ranglijst. Aanvang wedstrijd: 20.00
uur. Publiek hartelijk welkom!
Bekerloting
Onlangs heeft de loting plaatsgevonden voor de eerste ronde van het
NHV bekertoernooi, waar het eerste
en tweede damesteam van FIQAS
Aalsmeer aan deelnemen en heren
2. De mannen van FIQAS Aalsmeer
1 stromen later pas in (in de achtste finales). Het lot koppelde dames
1 aan SEW 2 (een ploeg die ook uitkomt in de Eerste Divisie). De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 8
november om 20.00 uur in Wognum.
Dames 2 speelt op donderdag 10
november een thuiswedstrijd tegen
de dames van Gemini, een ploeg die
uitkomt in de Hoofdklasse B. Het
tweede herenteam lootte een uitwedstrijd bij Havas (Hoofdklasse A),
die wordt gespeeld op dinsdag 15
november in sporthal Indische Buurt
in Almere.
Heren FIQAS naar Quintus
Nadat voor de mannen van FIQAS
Aalsmeer de competitie twee weken
stil heeft gelegen in verband met europacupwedstrijden van – toevalligerwijs – twee tegenstanders op rij:
Kras/Volendam en Limburg Lions,
pakken ze aanstaande zaterdag 22
oktober de draad weer op. Op het
programma staat de lastige uitwedstrijd bij de mannen van Quintus in
Kwintsheul. Quintus staat derde met
acht punten uit zes wedstrijden, FIQAS Aalsmeer vijfde met zes punten
uit vier gespeelde partijen. Het belooft dus een spannend duel te worden Aanvang: 20.15 uur.
Foto: Don Ran.

Aalsmeer/Leimuiden - Op vrijdag
21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober organiseert biljartvereniging RBV
uit Leimuiden de districtsfinale libre 4e
klasse. Dit staat voor biljarters met een
moyenne tussen de 1,25 en 1,70, het
aantal te maken caramboles is 55. Via
voorronden hebben Piet van Veen van
de Sport, Isabelle Kleijn van de Plas,
John van Klink van de Pepersteeg,
Joop van Halen van Jacobswoude,
Joop van Klink van RA Veen, Jan Ganzevles, Henk van de Sluis en Rino Alders van BV Aalsmeer zich geplaatst
voor deze finale. Aanvangtijden zijn op
21 oktober om 19.30 uur, op 22 oktober om 11.00 uur, op zondag 23 oktober om 13.00 uur. Plaats van handeling is biljartzaal Keijzer te Leimuiden.
Publiek is uiteraard van harte welkom.

Alie wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummicubben of hartenjagen
zijn ook van harte welkom. Op donderdag 12 oktober is het klaverjassen gewonnen door Alie van Weerdenburg met 5392 punten, gevolgd
door Huub Bouwmeester met 5036
punten en op drie is Marry Akse geeindigd met 4985 punten. Het jokeren is gewonnen door Gerard de wit
met 160 punten. Op twee Bets Teunen met 226 punten.
jam van den Berg met 1104 punten de beste sjoeler en in de F-klasse was Co Eveleens met 1051 punten onverslaanbaar. De volgende
clubavond is donderdag 27 oktober vanaf 20.00 uur in het dorpshuis
van Kudelstaart. Meer weten: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 24 oktober houdt buurtvereniging Allen
Weerbaar een speelavond. Klaverjassen en jokeren staan op het programma. Er wordt gekaart in Het
Middelpunt in Oost vanaf 19.45 uur.

Met kinder- en businessloop

Zilveren Turfloop Mijdrecht
Mijdrecht - Op zondag 6 november organiseert Atletiekvereniging
De Veenlopers uit Mijdrecht voor de
21e keer De Zilveren Turfloop. Nabij
sporthal De Phoenix kan voor verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd is er de Rabo
Kinderloop over een afstand van
1250 meter waarvan het parcours
door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Andere afstanden waaraan deelgenomen kan
worden zijn 5, 10 en 16,1 kilometer.
Dit zijn allen prestatielopen. Tevens
wordt een Businessloop georganiseerd, die kan worden gelopen als
5 en 10 kilometer. De Businessloop
is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband
en de gezamenlijke tijd telt voor
het uiteindelijke resultaat. Net als
voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers zullen zorgdragen
voor een veilige route. De start van
de Zilveren Turfloop is vanaf 10.30
uur. In de sporthal De Phoenix vindt
ook de inschrijving plaats en is een
mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Ui-

teraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt, zoals koffie, thee en frisdranken. Inschrijving is mogelijk via de website www.zilverenturfloop.nl. Ook
kan dit op zondag 6 november in de
sporthal. Voor meer informatie over
de starttijd per afstand, de bereikbaarheid, het prijzengeld, het parcours etc. Kan gekeken worden op
www.zilverenturfloop.nl

VZOD houdt
klaverjasavond
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag
21 oktober organiseert VZOD weer
een gezellige avond klaverjassen in
haar kantine aan de Wim Kandreef
2. De zaal gaat open om 19.30 uur.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Iedere klaverjas-liefhebber is van harte welkom. Wie weet
Teuny van Klaveren te verslaan die
tijdens de speelavond op 23 september liefst 5454 punten bijeen
wist te kaarten? Marco van der Jagt eindigde op plaats twee met 5194
punten en Ben van der Voort op drie
met 5125 punten.
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Poel’s Eye in het Dorpshuis

VZOD pakt overtuigend
de eerste punten!

Arnaud wint voor het eerst
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag was
de tweede speelavond van de Poel’s
Eye. Er werd weer volop gestreden op
maar liefst vier niveaus. Iedereen begon weliswaar op één niveau in poules, maar daarna scheidden de bovenste en de onderste plaatsen zich
van elkaar. De eerste en tweede
plaatsen uit de poule gingen naar de
A ronde. Maar ook hier volgde nogmaals een scheiding in twee niveaus.
De winnaar van de eerste wedstrijd
in de A ronde ging naar de A Winnaarronde en de verliezer naar de
A Verliezerronde. Ilona Bak, Gilbert
van Eijk, Arnold Sluijs en Marco Cornelisse wisten alle kwalificaties te
door staan en bereikten allen knap
de kwartfinale van de A Winnaarronde. Dit was helaas voor hun tevens
het eindstation. In de halve finales
stonden nu Erik Jan Geelkerken tegenover Robert Cools, en Arnaud de
Graaf tegenover Peter van de Laarse. Hoewel Robert en Peter een uitstekende avond beleefden moesten
zij in dit verre stadia van het toernooi jammerlijk afhaken. De ‘grote finale’ ging nu dus tussen Arnaud
van de Graaf en Erik Jan Geelkerken.
Voor Arnaud was het zijn eerste finale
ooit. Erik Jan daarentegen kwam vorig seizoen sterk opzetten. Hij stond
de laatste twee speelavonden van
vorig seizoen in de finale. Opvallend
genoeg was zijn tegenstander twee
keer dezelfde. Gerard van de Weijden en Erik Jan verdeelden gebroederlijk de overwinning. In dat opzicht
was Erik Jan dus de meer ervarenere ‘finale gooier’ dan Arnaud. Zijn 3–1
voorsprong was dan ook niet verassend. Arnaud kwam echter sterk terug en hij wist gelijk te maken. De
zevende leg begon Erik Jan met een
180-er, maar hij miste vele dartspijlen voor de leg. Arnaud profiteerde
optimaal door daarna ook de achtste
leg, en dus de wedstrijd, te winnen.
Hiermee won Arnaud voor het eerst
ooit, een prachtige prestatie van de-

ze sympathieke darter. De ranglijst
van speelavond winnaars is lang, die
van de A Verliezerronde is een stuk
korter. Deze werd op deze speelavond pas voor de tweede keer gespeeld. De erelijst van Joost Roos is
zelfs langer. Op de vorige speelavond
won hij de B Winnaarronde. Nu won
hij één treetje hoger: de A Verliezerronde. Daarbij stond Joost in het verre verleden (acht seizoenen geleden)
in de ‘grote finale’ en won de verliezerronde (toen er nog maar twee niveaus waren). John Kater reikte was
op deze avond de tegenstander van
Joost in de finale van de A Verliezerronde. Een overzicht van de speelavond, waarbij de eerst genoemde
de winnaar is: Kwartfinale van de A
Winnaarronde: Robert Cools tegen
Ilona Bak, Erik Jan Geelkerken tegen Gilbert van Eijk, Arnaud van de
Graaf tegen Arnold Sluijs, Peter van
de Laarse tegen Marco Cornelisse.
Halve finale: Erik Jan tegen Robert,
Arnaud tegen Peter. Finale; Arnaud
van de Graaf wint van Erik Jan Geelkerken. Kwartfinale van de A Verliezerronde waarbij de eerst genoemde
de winnaar is: John Kater tegen Bertus Krijgsman, Albert Geleijn tegen
Jan Bruinsma, Michel van Galen tegen Ans Engel, Joost Roos tegen Davey Monsees. Halve finale: John tegen Albert, Joost tegen Michel. Finale: Joost Roos wint van John Kater. De hoogste uitgooi van de avond
was 140 van Remco Maarse. Hiermee
troefde hij Danny de Hartog op twee
fronten af. Op de website www.poelseye.nl is een filmpje van de Triple Pot
en de Mystery Out te zien, een echte
aanrader. Volgende week vrijdag 28
oktober is de volgende speelavond.
Nieuwe ronde, (vier) nieuwe kansen.
Dus, jong, oud, man, vrouw, goede of
mindere darter, pak je pijlen en kom
naar het Dorpshuis van Kudelstaart.
De inschrijving sluit om 19.45 uur,
deelname kost drie en halve euro en
de minimum leeftijd is 15 jaar.

Erik Jan Geelkerken en Arnaud van de Graaf.

RKDES steelt show en wint
met liefst 7-1 van Hillegom
Kudelstaart - RKDES ging dit
weekend op bezoek bij Hillegom.
Het team van trainer Hajo Hendriks
is niet meer te stuiten. In een aantrekkelijke wedstrijd won de Kudelstaartse formatie ruim met 1-7.
Bij RKDES begon de licht geblesseerde Steef Hoogwerff Kroon
op de bank. Daardoor verhuisde Roy Enthoven naar de rechter
kant. Verder kon trainer Hajo Hendriks starten met dezelfde spelers
als in de gewonnen wedstrijd tegen Nieuw West. Beide teams startten voorzichtig en de eerste 10 minuten speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld. Vervolgens gingen de Kudelstaarters
meer en meer het spel maken en
kregen een aantal kansen. In de
18e minuut werd dat beloond door
een schitterend doelpunt van RKDES topscoorder Edwin van Maris.
Na een corner werd de bal door de
Hillegom verdediging niet goed verwerkt en ook nu stond Van Maris op
de goede plaats, met een verwoestende omhaal plaatste hij de bal in
de kruising, RKDES verdiend op
een 0-1 voorsprong. In de 20e minuut was het weer raak, een vrije
trap van Edwin van Maris werd door
Roald Pothuizen met de punt van de
schoen prima verwerkt, de Hillegom
doelman was kansloos, 0-2. RKDES
nam wat gas terug en ging wat slordiger spelen. Dit tot groot ongenoegen van trainer Hendriks. Luid coachend riep hij zijn jonge team tot de
orde. De waarschuwingen hadden
resultaat, in de 26e minuut schoot
Mark Schut een vrije trap verwoestend in, ook nu was het onbegonnen
werk voor de Hillegom doelman. In
de slotfase werd de wedstrijd definitief beslist, een vrije trap (40e minuut) van Edwin van Maris bereikte Maarten van Putten. Deze speler plaatste de bal met veel precisie voor de voeten van de goed opgestelde Roald Pothuizen, zijn doel-

punt bepaalde de ruststand op 0-4.
Ook de tweede helft bleven de Kudelstaarters geconcentreerd spelen
en bleven het doel zoeken. Dat resulteerde in de 59e minuut weer tot
een wonderschoon doelpunt. Vanaf
links zette Paul Verburg de aanval in
en stiftte de bal over zijn tegenstander heen en bereikte Edwin van Maris. Even fraai rondde hij deze aanval af, door ook met een stiftbal over
de doelman heen 0-5 te scoren. In
de 61e minuut verdiende Ivo Lentjes, in het veld gekomen voor de
licht geblesseerde Edwin van Maris, een doelpunt, echter zijn fraaie
omhaal werd van de lijn gehaald. In
de 65e minuut ontsnapte een Hillegom speler aan een rode kaart,
Paul Verburg werd van achteren onderuit geschopt, de goed leidende
scheidsrechter vond het geel genoeg. In de 69e minuut werd Steef
Hoogwerff Kroon, juist ingevallen
voor Wesley van Schaik, in het strafschopgebied onderuit gehaald, ook
nu was Mark Schut trefzeker, zijn
strafschop zorgde voor 0-6. In de
72e minuut een toevalstreffer van
Hillegom ging over RKDES doelman Wilbert Klijmij heen, 1-6. In de
slotfase zette Robin v.d. Steeg vanaf
links goed door, zijn perfecte voorzet werd fraai afgerond door Steef
Hoogwerff Kroon. Zijn doelpunt betekende een 1-7 overwinning voor
RKDES. Door dit resultaat blijft RKDES samen met AGB koploper in de
derde klas C. AGB wat zelf won van
Zwanenburg heeft een wedstrijd
minder gespeeld. Trainer Hajo Hendriks was vooral te spreken over het
positiespel van zijn team. “We staan
steeds beter in de organisatie en ik
zie ook progressie in de omschakeling met minder balverlies.” De volgende wedstrijd is 30 oktober. RKDES speelt thuis aan de Wim Kandreef tegen VVA/Spartaan vanaf
14.00 uur.
Ad Verburg

Voetbal zaterdag

Aalsmeer in de subtop na
overwinning op ZOB
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft zich
zaterdag na een 2–0 overwinning
op ZOB bij de eerste drie genesteld. Met Calvin Koster en Tim Millenaar nog met zware blessures aan
de kant en Dirk Jan v.d. Meer voor
het eerst na blessureleed weer op
de bank. Aalsmeer begon met ideaal herfstweer aan de zware klus tegen ZOB, dat dacht men. Maar ZOB
was waarschijnlijk met één punt tevreden. Het speelde onsamenhangend en in een traag tempo de bal
rond met veel verkeerde passes.
En Aalsmeer ging in de eerste helft
met het spelletje mee. Wel veel balbezit maar in de buur t van de 16
meter werd vergeten dat een schot
op doel pas een doelpunt oplevert.
Het verzandde dikwijls in een haag
van ZOB spelers voor het doel. In de
5e minuut was het Salih Yildiz die
met een afstandschot doelman Erik
Slaaf voor het eerst testte. ZOB beperkte zich tot het rondspelen van
de bal op het middenveld. En vooralsnog kregen de beide spitsen van
ZOB, Ferry Sarabi en Michael Gommers weinig kans tegen de excellerende Burak Sitil en Jeffrey Blikslager. Op het middenveld waren Vincent Krabbendam en Stefan
v.d. Dussen sterker dan hun opponenten. Er kwamen nog maar weinig kansen uit. Het eerste schot op
doel van Aalsmeer was van Michael
Gommers die in de 32e minuut vanaf 20 meter op doel schoot. Sander
Bakker zag de bal enkele meters
naast gaan. Voor de rest sudderde de wedstrijd rustig naar de pauze en konden de 200 toeschouwers
nog een kleurtje opdoen. Scheidsrechter Martijn Germs hoefde ook
geen minuten bij te trekken en floot
precies na 45 minuten voor de rust.
Aalsmeer begon in dezelfde samenstelling aan de tweede helft. De eerste echte grote kans kwam al in de
46e minuut toen Salih Yildiz alleen
voor Erik Slaaf opdook. Zijn inzet
kwam te laat en via de voet van de
doelman bleef er alleen een corner
over. Aalsmeer liet zich niet meer het
trage tempo opdringen van ZOB.
Vooral de steeds sterker spelende
Peter Neuvel en de soms ongrijpbare Salih Yildiz maakten het de achterhoede van ZOB danig lastig. Bij
weer een vrije trap van Aalsmeer in
de 58e minuut legde Salih Yildiz de
bal breed op Vincent Krabbendam,
die vanaf 25 meter met een wonderschone curf over Erik Slaaf de

bal in de kruising zag belanden, een
beauty: 1–0. Men zou verwachten
dat ZOB nu wel zou komen, maar
zij konden het Aalsmeer niet lastig
maken. Alleen een schot in de 61e
minuut van Bas Veltmeijer uit een
voorzet van Michael Gommers zag
er gevaarlijk uit. De bal ging meters
naast. 62e minuut: Wissel Yahnique
Pikal voor Mitch van Geldorp. ZOB
miste het ‘gogme’ en probeerde het
met enkele afstandschoten. Het had
daar weinig succes mee. Aalsmeer
echter kreeg nu de vrijheid en werd
steeds gevaarlijk. In de 80e minuut
was Salih Yildiz zijn directe tegenstander Braber weer te snel af. Met
een sliding wilde hij de bal nog spelen, maar trof alleen de benen van
Salih Yildiz en legde scheidsrechter
Martijn Germs de bal op de stip. Peter Neuvel schoof de penalty rechts
van de keeper in de uiterste benedenhoek, 2–0. En was de wedstrijd
gespeeld. De score had nog hoger
op kunnen lopen in de laatste minuten. Een schot van de op snelheid liggende Peter Neuvel ging rakelings naast en uit een voorzet van
Thomas Harte kwam Salih Yildiz een
fractie te kort voor de 3–0. Het bleef
bij de 2–0 overwinning wat een derde plaats oplevert.
Zaterdag
22
oktober
speelt
Aalsmeer de inhaalwedstrijd tegen AMVJ uit Amstelveen. Aanvang
14.30 uur, locatie Sportpark ’t loopveld, Aanloop 4 in Amstelveen.
Jack van Muijden

Speelavond
bij Oude
Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober organiseert buurtvereniging De
Oude Spoorbaan een gezellige klaverjasavond. Zowel leden als kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten
verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a. Wie kan Gerrit van Kempen verslaan, die tijdens
de vorige klaverjasavond 6779 punten bijeen wist te kaarten? Op twee
is Martha Raadschelders geeindigd
met 6652 punten en op drie Theo
Walhen met 6512 punten.

Kudelstaart - Onder ideale weersomstandigheden stond afgelopen zaterdag de streekderby tussen VZOD en Atlantis uit Mijdrecht
op het programma. Voor VZOD een
uiterst belangrijke wedstrijd aangezien de Kudelstaarters de eerste competitiehelft tot nu toe nog
geen overwinning konden noteren.
Voor aanvang was de achterstand
op Atlantis drie punten en bij verlies zou de achterstand een bijna
onoverbrugbare vijf punten bedragen. VZOD/vd Boon begon, in tegenstelling tot vorige week, geconcentreerd maar gespannen aan de
wedstrijd. Dit leidde tot enkele kansen voor beide ploegen, maar het
was Atlantis dat na 9 minuten het
eerst de korf wist te vinden. De kansen waren er wel voor VZOD, maar
mogelijk als gevolg van de spanning
werden deze gemist. Het duurde tot
de 15e minuut voor Josine Verburg
met de eerste van haar vier doelpunten deze wedstrijd de stand gelijk bracht: 1-1. Na het eerste nerveuze kwartier trok VZOD langzaam
het initiatief naar zich toe. Het was
de goed spelende Anne Verheul die
dit overwicht tot uitdrukking bracht
in de stand: 2-1. Daarna scoorden
de ploegen om en om zodat er 8 minuten voor de rust een 6-5 voorsprong voor VZOD op het scorebord
stond. In de 33e minuut werd Willem Mast onreglementair afgestopt
door zijn tegenstander. De daarop
volgende strafworp werd door Wouter Vermeulen feilloos benut en zo
stond VZOD twee minuten voor rust
voor de eerste maal op een marge
van twee doelpunten. Direct daarna
bepaalde Atlantis de ruststand op
7-6. Na de theepauze was het Atlantis dat fel aan de tweede helft begon en de stand op 7-7 bracht, en
zo was de spanning weer volledig
terug in de wedstrijd. Via een goed
uitgevoerde doorloopbal van Anika
van Os was het VZOD dat wederom op voorsprong kwam. Het antwoord van de ploeg uit Mijdrecht

liet niet lang op zich wachten: 8-8.
Toen bracht coach Frits Visser de
ervaren Martijn Vervark in het veld
voor de licht aan zijn enkel geblesseerde Wouter Vermeulen. VZOD
werd sterker en wist dit overwicht
via doelpunten van Josine Verburg,
Anika van Os en Bart Verheul uit te
drukken in de stand van 11-8. Hiermee was het gat geslagen en de
eerste overwinning een feit. Dat
beide ploegen nog eenmaal scoorden was louter voor de statistieken.
Eindstand 12-9. Opvallend hierbij is
zeker dat 9 van de 12 VZOD doelpunten gescoord werden door de
VZOD-dames. “Een verdiende overwinning die de stijgende lijn bevestigt en vertrouwen geeft voor de toekomst”, aldus coach Frits Visser. Met
deze wedstrijd werd de eerste helft
van de veldcompetitie afgesloten en
gaan de korfballers van VZOD beginnen aan de voorbereiding op de
zaalcompetitie die half november
begint. Alle uitslagen: VZOD 2-Atlantis 2 11 - 10, VZOD 3-TOP 6 , ZKV
A1-VZOD A1 5-5, Badhoevedorp
C1-VZOD C1 6-7, Badhoevedorp
D1-VZOD D1 15-5, VZOD E1-Pernix
E2 10-2 (kampioen), VZOD E2-Luno E1 3-6, Atlantis F1-VZOD F1 2-1.
Josine Verburg, goed voor 4 punten.

Afsluiting topcompetitie BMX

Derde plaats in eindstand
voor Bart van Bemmelen
Uithoorn - Op zondag 16 oktober
is alweer de zesde en laatste topcompetitie verreden van 2011. Dit
keer was het Brabantse Luyksgestel de gastheer. Een prachtige zonnige dag met weinig wind, kortom
ideaal voor rijders en toeschouwers.
Voor deze Topcompetitie hadden
zich 556 rijders ingeschreven waarvan 29 van de UWTC. In de manches kwam Erik Schoenmakers lelijk ten val waardoor hij niet in staat
was om de wedstrijd verder te vervolgen. Bij de Boys 10 jaar was er
zelfs een kwart finale waar Bart van
Bemmelen en Maarten van de Mast
zich uitstekend voor wisten te plaatsen. Helaas voor Maarten was het
behalen van de halve finale net een
maatje te groot. Zeven rijders van
UWTC wisten zich te plaatsen voor
de halve finales. In deze halve finales reden Ferdi Cevahir en Izar van
Vliet de race van hun leven. Helemaal vanachter uit haalden ze zo
drie man in waardoor ze als vierde
eindigden in hun klasse en doorgingen naar de finale. Arjan van Bodegraven had veel pech in de halve finale. Hij lag op koers voor de vierde
plaats, maar vlak voor de finish ging

een rijder voor hem onderuit waardoor hij hem maar net kon ontwijken. Hierdoor werd hij zesde en kon
hij een finaleplaats vergeten. Uiteindelijk waren er vier rijders van
de UWTC die zich hebben geplaatst
voor de finale.
Door de resultaten van zondag is
Bart van Bemmelen in de eindstand
derde geworden en Joey Nap achtste. De andere eindstranden zijn na
te kijken op de website van de vereniging: www.uwtc.nl.

5 Kilometer baanloop bij AVA

Weer acht scheidsrechters
voor de pupillen er bij!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15
oktober zijn weer acht C-junioren
geslaagd voor de cursus pupillen
scheidsrechters bij Jong Aalsmeer
United. Het is prachtig om het enthousiasme te zien wat deze jongens
motiveert om deel te nemen. Een van
de reacties was: “Ik zag er best tegen op, maar het is geweldig leuk om
te doen.” Een theorie gedeelte gaat
vooraf aan het praktijk examen op
zaterdag ochtend. Beide onderdelen werden met succes afgerond. En
daar sta je dan op zaterdagochtend
om 9 uur. Klaar om je eerste wedstrijd te fluiten. Best heel spannend.
Al die jongens, van 6 en 7 jaar in het
veld, al die ouders van de kinderen
en leiders langs de kant. Maar ook
enkele ouders van de scheidsrechters waren aanwezig. Allen maak-

ten een goede indruk en zijn dan ook
geslaagd. Van harte proficiat met dit
behaalde resultaat. Jong Aalsmeer
United is heel blij met deze jongens.
Op zaterdag 29 oktober zullen nog
negen junioren deelnemen aan het
praktijk examen, want in verband
met de herfstvakantie konden enkele cursisten niet deelnemen. Verder
waren er op 15 oktober ook te weinig
wedstrijden beschikbaar. Scheidsrechter bij de pupillen ook iets voor
jou? Jij mag verantwoordelijkheid
nemen en je zelfstandigheid laten
zien. Tevens laten merken dat jij betrokken bent bij jouw club. En als je
wilt kun je deze uren nog gebruiken
voor je maatschappelijke stage ook.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met iemand in de bestuurskamer van VVA of RKAV.

Snelle tijden voor lopers
Aalsmeer - De maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop trok
afgelopen woensdag 12 oktober
weer 47 hardlopers/sters. De deelnemers gingen om 20.00 uur van
start met de twaalf en halve ronden op de mooie en onlangs fraai
opgeknapte baan van atletiek vereniging Aalsmeer. Het was redelijk loopweer met veel zuurstof in
de lucht. Vele deelnemers scoorden een uitstekende eindtijd. De
uitslagen bij de heren waren ditmaal als volgt: Michael Woerden
16:39, Reinder de Jong 17:32, Robert Schrauwen 17:34, Brent Pieterse 17:36, Frans Woerden 18:37, Lucas Keijzer 19:20, Fred Scholte 19:27,
Arnoud de Graaf 19:35, Joris Kerkhof 20:03, Jeroen Looman 20:07, Ard
Cloo 20:19, Rene ‘t Hoen 20:20, Michel Vollebregt 20:20, Pieter van
Leeuwen 20:29, John Celie 20:37,
Henny Kooijman 20:50, Stijn Brommer 20:53, Marco Fais 21:12, Niels
van Bunningen 21:22, Arnold van
Velthoven 21:25, Theo Moij 21:26,

Robert van Susteren 21:52, Herman
van ‘t Schip 22:52, Peter Akerboom
23:39, Anton Schuurman 23:45, Jos
Snel 23:51, Jos Cornellise 24:13,
Wim Roozendaal 24:30, Peter Engel 25:06, Laurence Meijer 25:10,
Piet de Boer 25:25, Reinier van Oene
25:27, Hans Buis 25:47, Hugo Dullemont 25:57, Cock van der Pol 26:04,
Ron Wijnands 26:19, Richard Engel
27:03, Gijs Honing 27:36 en Sepp
Nick finishte in 28:29 minuut. Bij de
dames vielen de volgende resultaten te noteren: Els Raap 21:25, Sonja
van Zeelt 23:40, Margreet van Beek
23:45, Eveline Zeldenthuis 23:51,
Miranda van der Voort 24:17, Ingrid
van Breukelen 25:18, Didy van Oene
25:26 en Dorien van Beek eindigde
met een tijd van 25:44 minuut.
De volgende 5 kilometer baanloop bij AVA aan de Sportlaan is
op woensdag 9 november, aanvang
20.00 uur. Voor meer informatie kan
gekeken worden op de website:
www.avaalsmeer.nl.

