Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

1

23 oktober 2008

Editie: Aalsmeer

Uitslag enquête gemeente, wijkraad en Cardanus:

Speciaal activiteitenprogramma voor
jongeren in Oost onvoldoende bekend
Aalsmeer - Al enkele malen is in
The Beach een activiteitenmiddag
speciaal voor jongeren in Oost gehouden. De animo hiervoor bleek
niet al te groot. Slechts een kleine
groep reageerde op de oproepen
in de kranten om gezellig te komen
sporten en kletsen met elkaar. En
dat terwijl veel jongeren in Oost het
jeugdwerk hadden laten weten zich
te vervelen omdat er niets te doen
is voor inwoners tussen de 12 en 16
jaar oud.
Om er achter te komen hoe een
programma aangeboden kan worden dat wel aansluit bij de wensen
van de jeugd, heeft de wijkraad in
overleg met de gemeente, de jongerenwerkers van Cardanus en The
Beach een enquête uitgezet. De vragenlijst is niet massaal ingevuld, er
zijn 23 enquêtes ingeleverd.
De uitslag echter laat wel zien dat
jongeren wel activiteiten willen,
maar onvoldoende bekend zijn met
het programma dat hen aangebo-

den wordt. De activiteiten werden
gehouden op zondagmiddag en deze dag en het tijdstip vindt menigeen ongeschikt. Ondanks deze uitkomst blijven de activiteiten aangeboden worden op zondagmiddag.
Wel wordt het programma aangepast, omdat de jongeren aangegeven hebben vooral geïnteresseerd te
zijn in sporten, muziek maken, spelletjes en creatieve activiteiten.
Over de onderwerpen loverboys en
drugs willen jongeren vooral praten en discussiëren. Op basis van
deze uitkomsten gaat nu op zondag
2 november een sport- en spelmiddag georganiseerd worden en volgt
op 23 november een voorlichtingsmiddag over vuurwerk en kan er gesport worden.
Zondag 7 december zal in het teken
staan van sinterklaasfestiviteiten en
op 21 december mogen jongeren
aanschuiven voor een overheerlijke
kerstbrunch. Rest nog de oh, zo belangrijke mond-tot-mond reclame

en publiciteit op scholen, in kranten,
in buurthuizen en kantines, want
gevolg van de onvoldoende bekendheid onder jongeren is natuurlijk dat er weinig tot geen leeftijdsgenoten komen en dit heeft weer
tot gevolg dat nu een kleine groep
aanwezigen straks ook afhaakt. De
wijkraad, de gemeente, stichting
Cardanus en The Beach gaan nu via
allerlei publiciteitskanalen meer informatie geven over het programma
en hopen van harte dat bovengenoemd programma wel aantrekkelijk is voor alle jeugd in AalsmeerOost. Dus, dit verhaal gelezen. Vertel
het verder, volgende zondag 2 november sporten en spelletjes doen
in The Beach aan de Oosteinderweg! Kom eens met een groep uit je
klas of met een vriendenclub en wie
weet heb je dé middag van je leven.
Het spreekwoord
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’
geldt in dezen voor de volle honderd
procent.

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer
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Freek de Jonge met David Olney en Sergio Webb. Foto: Josine van Erp.

Aalsmeer in vele agenda’s
Aalsmeer - Al vele hoogwaardigheidsbekleders zijn ontvangen op de
Bloemenveiling de afgelopen jaren.
Van staatshoofden en prinsen tot
ministers en burgemeesters. Maar
nog meer ‘groten’ hebben Aalsmeer
al een keer in de agenda genoteerd.
Vorige week dinsdag bijvoorbeeld
nobelprijswinnaar en vice-president
Al Gore uit Amerika.
Nou zijn deze ‘hoge’ heren en dames niet te vergelijken met artiesten
en acteurs, maar ook deze bekende
sterren weten waar Aalsmeer ligt.
Afgelopen weekend was het zanger,
pianist én gitarist Van Velzen die vele bezoekers naar De Bloemhof wist
te krijgen tijdens het LEMO-feest
met overigens nog meerdere optredens van zangers en bands. En zon-

dag was cabaretier en zanger Freek
de Jonge in Aalsmeer. Hij keek en
deed enkele nummers mee met de
Amerikaanse gitaristen en zangers
David Olney en Sergio Webb waarvoor hij aangaf grote bewondering
te hebben. Freek de Jonge heeft
met deze twee muzikanten een kleine theatertour gedaan. Zijn vrouw
speelde enkele nummers mee op
viool. Het duo trok een uitverkochte Oude Veiling. Het lijkt bijna ‘gewoon’ te worden, want aanstaande
zaterdag 25 oktober komt zanger en
songwriter Jan Rot naar Aalsmeer.
Hij gaat Nederlandstalige chansons brengen in cultureel café Bacchus. Toch best om trots op te zijn:
Aalsmeer en haar actieve en inventieve inwoners!

Miele specialist

Eigen technische dienst

Brug over Zwanenwater weg!
Aalsmeer - Half augustus kondigde de gemeente al aan dat de brug
over het Zwanenwater bij de Machineweg vanaf september gesloten
werd voor fietsers en voetgangers
in verband met de werkzaamheden voor de ontwikkeling van Green
Park Aalsmeer.
En nu is de brug helemaal verdwenen, afgebroken. In plaats van deze lange, smalle houten brug komen
twee nieuwe bruggen, één voor auto’s en één voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden hiervoor
starten begin november en de ver-

wachting is dat deze maart volgend
jaar in gebruik genomen kunnen
worden. De brug moest weg voor
het bouwrijp maken van de deelplannen 3, 5 en 7 in het verlengde van de Molenvlietweg en langs
de Machineweg. In deze gebieden
komen de eerste ondernemers die
zich gaan vestigen in Green Park
Aalsmeer.
De eerste, officiële paal is afgelopen 3 juni geslagen en de contouren van het nieuwe bedrijfspand zijn
al duidelijk zichtbaar. In het gebouw
gaat PMTD zich vestigen. In decem-

ber start de bouw van het tweede
bedrijfspand en deze is voor Todo
Mundo. Hard gewerkt wordt momenteel ook aan de infrastructuur.
De Middenweg gaat verlengd en
verbreed worden en krijgt via de te
bouwen bruggen aansluiting op de
Machineweg. De nieuwe Middenweg gaat een belangrijke gebiedsontsluitingsweg worden voor het
verkeer in Aalsmeer met de aansluiting op de nieuwe N201. In Green
Park Aalsmeer worden in totaal 32
bruggen voor zowel auto’s als fietsers aangelegd.

Inbrekers

Gemeente, politie en buurt
zijn overlast jongeren zat!
Aalsmeer - Het is een tijd goed
gegaan, maar momenteel loopt de
overlast door jongeren nabij het
winkelcentrum in Kudelstaart weer
de spuigaten uit. De gemeente, de
politie en de buurt zijn het behoorlijk zat. Op het winkelplein zelf is nagenoeg geen overlast, wel op het
gedeelte tussen het centrum en de
scholen. De jongeren hebben hier
nu al diverse malen flessen bier stuk

gegooid bij de parkeerplaatsen en
op het schoolplein. Voor de leerkrachten zit er, zeker na het weekend, niets anders op dan eerst al het
glas op te vegen voordat hun kinderen gebruik kunnen maken van het
schoolplein.
Ook de ondernemers moeten de bezem ter hand nemen om te voorkomen dat bezoekers lekke banden rijden. De politie gaat nu hard optre-

1 november - 15 jaar Espago

geurende koffie - smaakvolle lekkernijen
Rich Prosecco - fleurige rozen
BOB arrangeert - Espago trakteert
15% korting op al onze cadeaus!
Espago - Ophelialaan 105 - 1431 HC Aalsmeer - Tel: 0297-340928

Van Velzen bracht veel publiek op de been in De Bloemhof.

den en is voornemens regelmatig te
gaan controleren. Afgelopen vrijdag
is een krat bier in beslag genomen.
Volgens artikel 461 mag op openbare plekken geen alcohol genuttigd
worden. De eigenaren van het krat
bier hebben een bekeuring gekregen. Het betreft nagenoeg allen jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar.
De politie wil bij dezen een dringende oproep doen aan de ouders van
deze jongeren om eens een ‘goed
gesprek’ te hebben met hun kroost
en hen te wijzen op het feit dat ze in
overtreding zijn.
Rondhangen oké, aldus de politie,
maar vernielen en alcohol drinken
is taboe!

Aalsmeer - Op dinsdag 14 oktober
zag een bewoner van een woning
aan de Legmeerdijk twee mannen
uit een loods bij zijn huis komen. De
twee zeiden gedag, stapten in een
witte Volkswagen transporter en reden weg. Eenmaal bij het huis aangekomen trof de bewoner een open
deur en er stonden allerlei spullen klaar om meegenomen te worden. Onder andere waren de dieven
voornemens er vandoor te gaan met
computerapparatuur. Door thuiskomst zijn de dieven overlopen en
zijn ze er snel vandoor gegaan. Het
gaat om twee mannen van ongeveer
18 tot 20 jaar van ongeveer 1.70 meter lang. De ene heeft blond/bruin
krullend haar, de andere zwart
haar in een scheiding. Deze persoon heeft een fors postuur. De VW
transporter was voorzien van een
raam. Wie meer informatie heeft,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Preview Opel Insignia
18 november a.s. van 11.00
tot 21.00 uur bij Catsman Uithoorn

www.catsmanopel.nl
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

130.000

Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat dit enig voordeel oplevert.
Per ongeluk een bal door de ruit schoppen bij
een partijtje voetbal is dus geen vandalisme.
De ruiten van een bushokje intrappen, het vertrappen van bloemenperkjes of het bekladden
van muren wel. Regelmatig worden eigendommen
van de gemeente vernield. De kosten van de vernielingen vindt u maandelijks terug op deze plek

70.000

10.000

Vandalisme heeft de gemeente in de maanden juli, augustus
en september 10.300 euro gekost. De totale kosten voor 2008 komen hiermee op 63.691 euro. Vandalisme leidt tot overlast en zorgt
voor de nodige kosten vanwege herstelwerkzaamheden. Dit betekent
dat de gemeente, en dus u als inwoner, opdraait voor de kosten van
vandalisme. De gemeente publiceert iedere maand de kosten via de
vandalismemeter.
De politie probeert vandalisme zoveel mogelijk te bestrijden maar kan
niet overal tegelijkertijd zijn. Als u een vernieling ziet gebeuren: bel
dan 112. Indien het even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844.
Voor een spoedig herstel van vernielingen kunt u contact opnemen met
de Servicelijn van de gemeente Aalsmeer 0297 38 75 75 of mailen naar
servicelijn@aalsmeer.nl.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

Vermist:
- Ketelhuis in Aalsmeer, witte poes met een beetje licht bruin op
haar buik. Ze heet “Lois”.
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, lapjes poes met een beetje wit op haar buik. Ze heet “Susie”.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, lapjes poes met witte buik
en bef. Ook heeft ze zwarte kringen rond haar ogen. Ze heet
“Zorro”.
- Blauwe beugelstraat in Rijsenhout, grijs cyperse kater met
bruin kopje, witte bef en sokjesen wat wit op de buik. Hij heet
“Joris”.
- Herenweg t.h.v. nr. 32 in Kudelstaart, langharige cyperse poes.
Ze heeft een bandje om van een oude sok, heeft een plekje
aan haar lip, en ze heet “Donna”.
- Vlinderweg 34 in Aalsmeer een cyperse kater met een egaal
zwarte rug. Hij heet Tommie en is wat schuw.
- Middenweg 24 in Aalsmeer, een cyperse kater met witte poo
tjes en witte bef. Hij heet Kees
- Lorenzhof Kudelstaart, een blonde chow-chow, het is een
teefje en heet Donzy.
Gevonden:
- Uiterweg t.h.v nr 24 een rode kat.
- Dreef. t.h.v. zwembad, een zwart witte kat.
- Koolwitjesstraat t.h.v. nr. 113 in Aalsmeer, een zwart witte kat.
- Zwarteweg t.h.v.nr. 98 in Aalsmeer, een zwarte poes.
- Legmeerdijk bij de veiling in Aalsmeer, een rode kat.
- Edisonstraat in Kudelstaart, een zwart-grijs cyperse poes met
witte borst. Ze draagt een zwart vlooienbandje.
- Stommeerkade in Aalsmeer, een donker cyperse kater.
- Apollostraat in Aalsmeer, een grijs/zwarte poes met een beetje bruin. Ze heeft een witte bef en witte pootjes.
- Hornweg t.h.v. nr. 269, een cyperse kater met witte bef ,witte
pootjes achter en teentjes voor.
- Legmeerdijk t.h.v. Bachlaan, een zwart/witte kat met witte bef
en buik en witte voor- en achterpoten.

Waar is chow-chow Donzy?
Aalsmeer - De chow-chow op de
foto heet Donzy en woont in de Lorenzhof in Kudelstaart. De hond is
vrijdag 17 oktober op onverklaarbare wijze uit de tuin verdwenen en
sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Wil iedereen die meent Donzy gezien
te hebben contact opnemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer via
telefoonnummer 0297-343618? De
eigenaren van Donzy zijn verschrikkelijk ongerust!

houdt de Dierenbescherming onder
andere telefonische hulplijnen voor
dieren in nood, beschikt zij over
een inspectiedienst, geeft zij voorlichting betreffende dierenwelzijn
en stuurt zij een dierenambulance
aan. Ten slotte heeft de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. een eigen
afdeling van de Kids for Animals en
een eigen hondenschool. De Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken wil alle collectanten én (gulle) gevers bedanken. Zij hoopt volgend jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.
Mocht u geen collectant aan de
deur hebben gehad en wilt u alsnog iets geven, dan kunt u uw gift
overmaken op gironummer 7992461
ten name van Dierenbescherming
Aalsmeer e.o.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Info-avond familiaire aanleg of
erfelijkheid bij borstkanker

heidsonderzoek komen aan de orde. De bijeenkomst is bedoeld voor
(ex)patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden.
Op de avond is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen
en tot het uitwisselen van ervaringen. Aan de avond zijn geen kosten
verbonden.
Voor vragen, informatie en aanmelding (verplicht) kunt u telefonisch
contact opnemen met 023-8908360
of u kunt kijken op www.spaarneziekenhuis.nl of www.spaarnepoort.
info .
De informatieavond is van 19.30
tot 21.15 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

KERKDIENSTEN
Zondag
26 oktober

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Arno Post.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u. vg. pastoor Jacob
Spaans.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u.
Spreker: Anthon van der Laak.
(avondmaal). Crèche voor de kleinsten en speciaal programma voor
oudere kinderen.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. In Kloosterhof om 17u. viering met dominee.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcomm. viering met N. Kuiper.Zondag 10.30u. in Karmelkerk
dienst olv parochianen. Jongeren.
Rijsenhout: geen viering.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds
D.J.A. Brink, Aalsmeer.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. br. Nico Eveleens. Extra collecte voor het Jeugdfonds. Oppas voor kinderen aanwezig.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. v.d.
Lugt, Naaldwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag om 10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. Z. de Graaf,
Katwijk.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Amstelveen - Amstelring, dé organisatie voor zorg en wonen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, aanvullende zorg cursussen en diensten in Amstelland en
de Meerlanden, heeft nog enkele plaatsjes vrij bij de cursus EHBO
voor ouders van kleine kinderen. In
twee lessen van drie uur leert u volgens de nieuwste richtlijnen wat u
wel en niet moet doen in gevaarlijke situaties waarbij kinderen direct
eerste hulp nodig hebben. De cursus wordt gegeven in het gebouw
van Amstelring aan de Laan van
de Helende Meesters 431 en start

op dinsdag 11 november om 19.00
uur. Op woensdagochtend 5 november start van 09.30 tot 11.00 uur
een cursus babymassage in Wijkcentrum ‘t Open Hof aan de Burg.
Haspelslaan 129. De cursus Slank
en fit gaat bij voldoende deelnemers van start op maandagavond
10 november in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Makkelijk bewegen met aquajoggen gecombineerd
met deskundig voedingsadvies voor
verantwoord gewichtsverlies. Voor
meer informatie en aanmelden: bel
0900-1866 of kijk op www.amstelring.nl.

2 Monumentale bomen in
tuin oud-katholieke kerk
Aalsmeer - De oud-katholieke
kerk aan de Oosteinderweg is een
Aalsmeers gemeentemonument
en onlangs zijn enkele bomen uit
de kerktuin, die geplant zijn rond
1855, door de Bomenstichting geregistreerd als monumentale bomen. Het betreft een Fagus sylvatica
(Beuk) en een Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje). Deze zijn nu dus van nationaal belang.
De Bomenstichting is een landelijk
werkende organisatie die zich inzet
voor het behoud van bijzondere bomen en wordt gesubsidieerd door
het ministerie van Landbouw.
In veel gevallen gaat het om bomen
met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een beeldbepalende functie voor de omgeving.
Het duurt vele mensengeneraties
voordat bomen volgroeid zijn en
enorme afmetingen hebben bereikt.
Alleen door goede, duurzame bescherming kunnen bomen oud wor-

den en mensen met hun verschijning verbazen. Volgroeide, oude bomen zijn daarmee een kostbaar bezit in ons land. Dankzij het register weet men bij de Bomenstichting
precies hoeveel bijzondere bomen
Nederland herbergt en twee daarvan staan dus in Aalsmeer, in de
tuin van de oud katholieke kerk in
Oost.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst met R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen. Dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 27 okt. 20u. gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. ds. Steve van Deventer.

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Sjoelavond bij
Oostend

Taizégebed in
Karmelkerk

Cursussen bij Amstelring

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst met ds. D.J. Buitenhuis, IJsselstein. Mmv Kerkkoor.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
23 oktober, staat weer een gezellige sjoelavond op het programma
van buurtvereniging Oostend. Vanaf 20.00 uur staan de bakken klaar
in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De deur staat open
vanaf 19.30 uur.

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

In Spaarne ziekenhuis Hoofddorp:

Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis organiseert op dinsdag 28 oktober een informatiebijeenkomst
met als thema Familiaire aanleg of
erfelijkheid bij borstkanker. Mevrouw P. Hoekstra, verpleegkundige specialist oncologie Spaarne Ziekenhuis, verzorgt de inleiding op de
avond, en is tevens gesprekleider
van de avond.
De heer A.K.F. Tanka, chirurg Spaarne Ziekenhuis, heeft als onderwerp
“Risicofactoren bij het ontstaan
van borstkanker”. Mevrouw A. van
Rens, polikliniek Familiaire Tumoren
NKI/AVL, gaat in op het borstkanker erfelijkheidsonderzoek en ook
de emotionele gevolgen van erfelijk-

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Mooie opbrengst collecte
Dierenbescherming
Aalsmeer - Ondanks het slechte
weer hebben de enthousiaste collectanten van de Dierenbescherming toch een mooi bedrag opgehaald in Aalsmeer, Kudelstaart en
Rijsenhout.
In Aalsmeer bedroeg de opbrengst
dit jaar 5329,80 euro. Dit is inclusief
125 euro die de Dierenbescherming
van de bridgeclub van Aalsmeer
mocht ontvangen. In Kudelstaart is
een bedrag van 2497,17 euro ingezameld en in Rijsenhout bedroeg
de opbrengst 1404,94 euro. In totaal heeft de afdeling Aalsmeer en
omstreken van de Dierenbescherming, dat de gemeenten Aalsmeer,
Uithoorn en de Ronde Venen beslaat, bijna 14.000 euro ingezameld.
De opbrengst van de collecte vormt
een belangrijke bron van inkomsten
voor de Dierenbescherming. Met
het opgehaalde geld kan zij haar taken nog beter vervullen. Zo onder-

Is uw huisdier
zoek?

Dienst om 10u. ds. J. vd Linde, Barneveld. Om 16.30u. ds. R. Roest,
Vleuten.

Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Stommeerweg 15 heeft een kleine kapel
in huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 24 oktober . Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het taizégebed
begint om 20.30 uur.

Foutje in Benefiet
voor Nepal
Aalsmeer - In het artikel over de
goed verlopen benefiet-avond
voor Nepal in de Oude Veiling vorige week is een foutje geslopen.
De avond met belangeloze optredens van de bands Lou Reed, Beaverhunt, Sas and Friends en Blood,
Swiet & Kiers heeft geen 4.000 euro opgeleverd, maar 2.226 euro.
Dit bedrag gaat, zo goed als zeker,
verdubbeld worden door de Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer. Het merendeel van de
opbrengst gaat besteed worden aan
vier medical checkups in december
voor kinderen in Chitwan in Nepal.
Wie meer wil weten kan kijken op
www.ketaaketighar.org.

Diabetes Fonds
in ‘Amstelland’
Amstelveen - Van 26 oktober tot
en met 1 november is de stand van
het infocentrum ziekenhuis Amstelland ingericht met voorlichtingsmateriaal van het Diabetes Fonds. Het
Infocentrum bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis en is
te bereiken onder telefoonnummer
020-3474190 of op emailadres infocentrum@zha.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 28 oktober en 11 november. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387660.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en
uitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

DefinitieVe Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kudelstaartseweg 154, 3 wilgen;
• Westeinderplan H 3521, 10 alnussen en 14 salixen;
• Westeinderplas H 3097, 2 wilgen en 1 populier;
• Aalsmeerderweg 176, 1 picea.
Datum verzending vergunningen: 20 oktober 2008
Formaliseren en toekennen van naamgeving openbare ruimte
die gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Aalsmeer
Alle gemeenten in Nederland zijn in opdracht van het ministerie
van VROM wettelijk verplicht nieuwe basisregistraties in te richten
voor adressen en gebouwen. Eén van de kenmerken van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen is dat de gegevens in de
registraties gebaseerd moeten zijn op officiële brondocumenten
(besluiten). Deze registraties moeten medio 2009 ingevoerd zijn
in elke gemeente.
Van de 283 namen openbare ruimte (straatnamen) ontbreken 20
officiële straatnaambesluiten, welke geformaliseerd kunnen worden
door middel van een massabesluit.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van
deze ontbrekende besluiten van namen openbare ruimte een massabesluit te nemen, waardoor deze namen officieel zijn toegekend.
Het gaat hierbij met name om straatnamen, die ontstaan zijn voor
1900 en enkele straatnamen in de oude dorpskern. Het overzicht
van de straatnamen ligt ter inzage bij de afdeling dienstverlening
en tevens kunt u het raadplegen onder het kopje nieuwsberichten
op www.aalsmeer.nl
ontwerp gemeentelijk rioleringsplan aalsmeer
2009-2012
Het college van burgemeester en wethouders is van plan de raad
voor te stellen om voor de Gemeente Aalsmeer het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) 2009-2012 vast te stellen. In het GRP is opgenomen welke maatregelen de komende jaren worden uitgevoerd
aan de riolering en is er een invulling gegeven aan twee nieuwe
taken, die de gemeente er op basis van de nieuwe Wet gemeentelijke watertaken bij heeft gekregen. Het gaat dan om de zorgplicht
voor hemelwater en grondwater. Op basis van de voorgenomen
plannen is berekend wat de invloed hiervan is op de hoogte van de
rioolheffing. Het concept GRP zal vanaf 23 oktober gedurende een
periode van vier weken ter visie worden gelegd voor inspraak.
Het ontwerp GRP ligt vanaf donderdag 23 oktober tot vrijdag 21
november 2008 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Een digitaal exemplaar van het ontwerp GRP kunt u
raadplegen op de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.
reacties
Gedurende de termijn van de ter inzage legging (23 oktober tot 12
november 2008) kunt u een schriftelijke reactie indienen. De reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer.
Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats. Bezien zal worden of de reacties aanleiding geven het
ontwerp GRP op onderdelen bij te stellen. Alle belanghebbenden,
die schriftelijk reageren, krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming daarover plaats heeft gevonden.
wet milieuBeheer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Acitiviteitenbesluit
• Oliebollenkraam, Praamplein, Aalsmeer
Datum besluit: 15 oktober 2008

woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 203, het vergroten van een woning;
• Albrechtstraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpsstraat 99, het plaatsen van een windwijzer;
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rhijnlandsoord 9, het plaatsen van een dakopbouw;
• Vlinderweg 3, het plaatsen van een zwembad;
• Uiterweg 123, het bouwen van een woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 en 101 achter,
het vernieuwen van bedrijfsgebouwen;
• Bilderdammerweg 120, het vernieuwen van een woning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het gedeeltelijk vergroten van het
bestaande pand ten behoeve van buitenschoolse opvang;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van
2 ondergrondse tankinstallaties;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 58 het bouwen van de linkerhelft
van een twee-onder-één-kap woning;
• Oosteinderweg 58 het bouwen van de rechterhelft
van een twee-onder-één-kap woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje.
Verzenddatum bouwvergunningen: 28 oktober 2008.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 249 A, het slopen van een kas.
Dit besluit wordt op 28 oktober 2008 verzonden.
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 43
t/m 23 okt.

t/m 27 okt.
t/m 29 okt.
t/m 30 okt.
t/m 30 okt.
t/m 31 okt.
t/m 3 nov.
t/m 4 nov.
t/m 6 nov.

t/m 6 nov.
t/m 7 nov.
t/m 12 nov.
t/m 13 nov.
t/m 14 nov.
t/m 18 nov.
t/m 19 nov.
t/m 19 nov.
t/m 20 nov.

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

t/m 20 nov.

Verleende ontheffingen en vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes
weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing
is verleend voor:
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Bilderdammerweg 120, het vernieuwen van een woning
• Oosteinderweg 58 het bouwen van de linkerhelft
van een twee-onder-één-kap woning;
• Oosteinderweg 58 het bouwen van de rechterhelft
van een twee-onder-één-kap woning.
Lid 2
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 en 101 achter,
het vernieuwen van bedrijfsgebouwen;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van
2 ondergrondse tankinstallaties.
Lid 3
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport.
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Hoofdweg 104, het gedeeltelijk vergroten van het
bestaande pand ten behoeve van buitenschoolse opvang.
Deze besluiten worden op 28 oktober 2008 verzonden.

t/m 28 nov.

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

t/m 22 nov.
t/m 24 nov.

t/m 2 dec.

t/m 6 dec.

Kapvergunningen: Aalsmeerderweg 461, 4 coniferen
en 4 vuurdoorn/struiken; Zwarteweg 37, 3 kastanjebomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 sequoia’s, 3 coniferen, 1 wilg;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 76, 1 acer; Wetenschapperspad (achter Huygenstraat 16), 1 kastanje;
Mendelstraat 79, 1 wilg, 1 berk en 1 taxus;
Kapvergunningen: Sportlaan naast 45, 1 leylandii;
Emmastraat 24, 1 sorbus en 1 kastanje; Begoniastraat 40, 2 cupressocyparissen;
Ontwerpbestemmingsplan Noordvork;
Wet geluidhinder: Voornemen tot het vaststellen van
hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;
Concept beleidsregels Verhaal WWB;
Kapvergunning: Oosteinderweg 107, 2 malussen, 1
magnolia, 1 chamaecypres en 1 blauwspar;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 182, 1 dennenboom; Zwarteweg 7, 1 spar en 1 conifeer; Westeinderplas, kadastraal nummer E 1745, 1 wilg;
Bekendmaking verkeersbesluiten om in de volgend
bouwprojecten de aanwezige wegen, bruggen en
paden aan te wijzen als respectievelijk 30 kmzone,
woonerf, fietspad of voetpad. Plan de Rietlanden in
Kudelstaart, plan de Werven in Aalsmeer centrum en
plan Polderland in Aalsmeer oost;
Verkeersbesluit: op diverse plaatsen in de gemeente
parkeerplaatsen aanwijzen ten behoeve van autodate;
Wet milieubeheer: kennisgeving: Lakenblekerstraat
13, KPN BV;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal nummer E 1563, 2 wilgen;
Tijdelijk verkeersbesluit: een wegafsluiting t.h.v.
de Stommeerweg 127, 3 oktober van 13.00 uur tot
14.00 uur;
Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op het adres Roerdomplaan 60;
Kapvergunning: Wilhelminastraat 21: 1 gingo, 1 juniperus en 1 betula;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 427: 1 grove den;
Oosteinderweg 350: 1 berk; Kudelstaartseweg 191: 1
spar:
Oosteinderweg 25, 22 coniferen, 3 wilgen, 2 dennen,
1 populier; Jasmijnstraat 33, 2 wilgen;
Kapvergunning: Kerkweg naast nummer 1: 9 populieren;
Ontwerp Gemeentelijk Riolerinsplan Aalsmeer 20092012.
Wet bodembescherming: bodemsanering Dorpshaven
Noord Aalsmeer;
Dorpsstraat 112, 16 elzen, 4 berken, 1 wilg en 3 sierkersen;
Uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 1: Groenzone locatie Oost”;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 154, 3 wilgen; Westeinderplan H 3521, 10 alnussen en 14 salixen; Westeinderplas H 3097, 2 wilgen en 1 populier;
Aalsmeerderweg 176, 1 picea.
Formaliseren en toekennen van naamgeving openbare ruimte, gelegen binnen de gemeentegrens van
Aalsmeer.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 oktober 2008
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen
nrs. 342 en 348, de tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren
van een fustageopslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 november 2008
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen
van een bedrijfsgebouw;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning
aan de voorzijde;
• Mr. Jac. Takkade 33, het vervangen van een dubbel woonhuis.
ter inzagetermijn tot vrijdag 14 november 2008
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens.
ter inzagetermijn tot vrijdag 21 november 2008
• Herenweg 82, het veranderen van beschoeiing en vlonders;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel (het betreft
een gewijzigd bouwplan waarvoor al vergunning is verleend).

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Amerikaans duo trekt
volle zaal in Oude Veiling
Aalsmeer - David Olney en Sergio Webb presenteerden zich zondag jl. in de bovenzaal van De Oude Veiling. De ruimte aldaar waar
bands en andere culturele evenementen plaatsvinden, krijgt steeds
meer het karakter van een theater.
Geen grote zaal en ook geen rumoer
van een kroeg: gewoon een intiem
concert met publiek dat op stoelen
boeiend zit te luisteren. Ook de twee
Amerikaanse gasten Olney en Webb
kreeg een volle, muisstille zaal voor-

geschoteld met genietend publiek.
Dat wist waar het voor kwam want
de kenner weet dat zanger/tekstschrijver Olney en meestergitarist
Webb samen voor een hoogstandje
zorgen: rake teksten en lekker stevige rock.
Cabaretier Freek de Jonge is een
van de grootste fans en bracht zelfs
zondag een bezoek aan de twee in
de Oude Veiling. Hij zong ook nog
twee nummers mee, tot genoegen
van de mensen in de zaal.

Foto’s van diverse verenigingen

Feest thema nieuwe gids
van gemeente 2008-2009
Aalsmeer - In de week van woensdag 22 tot en met woensdag 29 oktober 2008 wordt de gemeentegids
huis-aan-huis bezorgd. Ook als u
een nee/ja-sticker op de deur heeft,
ontvangt u de gids. Op de adressen
met een nee/nee-sticker, wordt de
gids niet bezorgd.
De gids heeft dit jaar het thema:
Aalsmeer feest meegekregen. Diverse verenigingen en stichtingen

in Aalsmeer hebben hiervoor foto’s
aangeleverd.
Heeft u de gids, voor 29 oktober
niet op de mat gevonden, neem
dan even contact op met de receptie van het gemeentehuis. De gids
wordt u dan toegestuurd. En bent u
in de buurt, dan kunt u de gids natuurlijk ook even ophalen bij de receptie van het gemeentehuis op het
Drie Kolommenplein..
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AGENDA

Eighties party en Hans
Dulfer in Aalsmeer!
Aalsmeer - Na een zeer geslaagd
feest met Ben Liebrandt in de Oude
Veiling organiseren Martijn Tol van
Color Paradise en Joran van Liempt
nu een tweede en derde feest. Allereerst op zaterdag 8 november een
Eighties party met dj wouter K. De
hele avond zal in het teken staan
van alles uit de jaren tachtig inclusief een aantal leuke verassingen.
Daarna zal op 29 november een
concert van tenorsaxofonist Hans
Dulfer plaats vinden in de grote zaal
van de Oude Veiling. Met zijn vette
sound zal Hans Dulfer alle Jazz en
Dance liefhebbers aanspreken.
Dj Wouter K. draait bij Radio Veronica plaatjes van The Police, David
Bowie, Wham, Billy Ocean, Rick Astley, Womack & Womack, Madonna
en heel veel anderen. Op 11-jarige
leeftijd is Wouter K echter al te horen op Radio Veronica bij Lex Harding. Begin jaren tachtig mag hij
wekelijks in de Top 40 de winnaars
bekend maken van de Radio Rebus.
Na zijn tijd bij Veronica ging Wouter aan de slag als live dj. “Inmiddels had ik zo’n acht jaar tegen radio aangekeken en hoe het ook tot
vandaag de dag in mijn systeem gebakken zit: er zit een eenzame kant
aan. Aan de slag als live dj zorgde
ervoor dat ik mijn publiek als het

ware aan kon raken.” Wouter K heeft
zijn eigen castingbureau (Hebbes)
en is wekelijks te beluisteren met
zijn programma Rocklander op VRadio.nl. Naast muziek worden deze avond ook clips, commercials en
producten uit de jaren tachtig getoond. En een groep breakdancers
gaat de dansvloer op.
Dance vibes met saxofonist
Eén van de bekendste en meest
veelzijdige musici van Nederland, is
wel Hans Dulfer. Hij volgt nauwlettend de nieuwste trends, maar zal
altijd jazzmuzikant in hart en nieren blijven. Jarenlang opereert hij
als podiumdier pur sang en komt
het maken van platen op het tweede plan. Als hij daar in de jaren negentig eindelijk serieus werk van
maakt volgt grootschaliger succes
in Nederland en zelfs een sterstatus in Japan. Nu komt Hans Dulfer
naar Aalsmeer, op 29 november, met
zijn Dance Band “New Band” met
dj Kikke, Eric Barkman & MC John
Helder.Deze feesten worden georganiseerd door Martijn Tol van Color Paradise en Joran van Liempt.
Tickets in de voorverkoop à 10 euro aan de bar van De Oude Veiling
in de Marktstraat of op de websites:
DeOudeVeiling.nl, ColorParadise.nl
of EasyTicket.nl

Zondag optreden Flair
tijdens ‘Bon Ami Live’
Aalsmeer - Aanstaande zondag 26
oktober maakt discotheek-club Bon
Ami zich weer op voor het maandelijkse concept, Bon Ami Live! Dit
concept is speciaal bedoeld voor
mensen die van live muziek houden
en tevens van dansen op de muziek
uit de jaren tachtig en negentig. In
de maand oktober is het de beurt
van de professionele band Flair om
de live muziek te verzorgen. Flair is
een band die regelmatig met singles
in de hitlijsten terug is te vinden. Inmiddels heeft de band al 19 singles

uitgebracht, waaronder de platen
Kingston Town, Oh Middernacht en
A Si. Tijdens live optredens speelt
de band niet alleen eigen hits, maar
ook covers van de meest recente hits. Voor meer informatie over
de band, hun singles of bandleden
kijk dan op de website: www.flair.
fm. Zin in een swingende middag/
avond? Kom dan op zondag 26 oktober naar discotheek-club Bon Ami
aan de Dreef. De deuren gaan open
om 16.00 uur en de band begint om
ongeveer 17.00 uur te spelen.

Hoofdprijs is luxe weekend weg!

Mega bingo-avond vrijdag
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 24 oktober wordt er een mega bingo-avond georganiseerd in
het Dorpshuis in Kudelstaart in samenwerking met de supportersvereniging. Deze avond is onderdeel
van het 40-jarige jubileum van het
Dorpshuis in Kudelstaart. Zoals gewoonlijk zijn er weer vele prijzen te
verdienen en tellen valse bingo’s

helaas nog steeds niet. De prijzen
van deze avond zullen gesponsord
worden door de Kudelstaartse winkeliers en de hoofdprijs betreft een
luxe weekend voor twee personen.
Tijdens de avond zal er gezellige
Nederlandstalige muziek gedraaid
worden en is er een optreden van
zanger Dennis. De aanvang van deze avond is 20.30 uur en vol is vol.

Bierfestival in de Praam!
Jan Rot met ‘Hallelujah’
in Bacchus da Musica
Aalsmeer - Op zaterdag 25 oktober tijdens het maandelijkse Bacchus da Musica brengt Jan Rot zijn
programma ‘Hallelujah’ in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat. In
‘Hallelujah’ hertaalt Jan Rot zijn favoriete singer-songwriters. Hij zingt
ze, alleen met piano en gitaar. Een
klein programma met grote namen.
Alison van Elvis Costello, Reason to
believe van Tim Hardin, Fire & rain
van James Taylor, The River van Bruce Springsteen, Hallelujah van Leonard Cohen, het zijn van die tijdloze prachtnummers die Jan Rot al

een hele tijd naar zich toe wil trekken in zijn eigen taal. Rot: “Het zijn
bijna heilige nummers voor mij, en
toch.Ik ken elke riedel, elke stembuiging, maar in het Engels luister ik
nauwelijks naar teksten. Pas nu ik ze
vertaal ontdek ik echt waar ze over
gaan, en worden ze bovendien meteen een beetje van mij.” Het optreden begint om 21:30 uur. De zaal is
open vanaf 21.00 uur. De entree bedraagt 11,50 euro aan de zaal en 10
euro in de voorverkoop. Via de site
van Bacchus kunnen kaarten gereserveerd worden.

STAGE
MUSIC SHOP
‘big river harp’:
startersset voor mondharmonica
(CD, monDharmoniCa en boek) % 34,-

nIEUWE COllECTIE STrIjkSTOkkEn!
IEdErE zATErdAG GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG: % 3,75

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Film Halloween in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Op donderdag 30 oktober wordt in de grote zaal van de
Oude Veiling de film ‘Halloween’ vertoond. Halloween is één van de populairste en belangrijkste films van
het slasher genre (subgenre van de
horrorfilm). Het verhaal is een klassiek horrorscenario, een seriemoordenaar die niet te stoppen is! Michael Myers, een psychopaat die
geen enkele menselijke eigenschap
heeft, is de moordenaar. Zijn personage heeft een beetje een cultstatus. Zijn manier van lopen en staan
en zijn masker maken zijn persoonlijkheid zeer mysterieus.
Michael Myers vermoordt op 6-jarige leeftijd zijn zus met een keukenmes. Hij wordt opgesloten in een inrichting, maar vijftien jaar later ontsnapt hij. Hij gaat meteen op pad

naar zijn geboortedorp Haddonfield.
Maar zijn psychiater, Dr. Sam Loomis, zit achter hem aan. Is Loomis
op tijd om een serie nieuwe moorden te voorkomen? De film begint
om 20.00 uur in de Oude Veiling in
de Marktstraat en de toegangsprijs
bedraagt 4 euro.
Op zaterdag 1 november is de grote zaal van de Oude Veiling voor de
Aalsmeerse Brulboeien. Het shantykoor verzorgt een optreden en meezingen mag. De volgende dag, zondag 2 november, vindt voor de eerste maal de talkshow van Theo van
Houten plaats. De schrijver gaat informeel in gesprek met fotografe Isabel Nabuurs en burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer. Uiteraard is publiek van harte welkom.
De aanvangstijd is 16.00 uur.

Aalsmeer - In het kader van de oktoberfeesten in Duitsland organiseert danscafé de Praam deze week
een bierfestival. Gisteren vond een
bierproeverij plaats, vandaag, donderdagavond 23 oktober, wordt onder leiding van de Amstelbrouwerij een biertapwedstrijd gehouden.
Ook jij kan hier aan meedoen. Opgeven kan bij de bar. De tapwedstrijd begint om 21.00 uur.
Vrijdag 24 oktober staat er een
après-ski feest met de bekende
Amsterdamse dj Marco-K op het
programma. Ook deze avond worden biersoorten in de schijnwerpers

gezet. Er zullen liefst acht soorten
bier van de tap verkrijgbaar zijn. Zaterdagavond 25 oktober wordt het
bierfestijn afgesloten met een optreden van zanger Eddy Walsh en
dj Martijn.
Kaarten zijn voor deze avond te verkrijgen aan de bar à 5 euro per stuk
en dit bedrag is inclusief een pulletje bier of een Flugel.
Op zaterdagavond 1 november organiseert de Praam een Latin fever
Midnight Salsa-avond met live op
het podium de Band La Banda Loca!
Inlichtingen via www.cafedepraam.
nl of aan de bar.

Muziek/Film
Donderdag 23 oktober:
* Bon Bini-disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
Vrijdag 24 oktober:
* Film De Scheepsjongens van Bontekoe voor jeugd in Bacchus, Gerberastraat. Start 14u. Open 13.30u.
* Film Timboektoe voor jeugd op
Binding Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart. Start 20u.
* Bands Noctophyle, Weltmeister en
Sidekickbob in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u. Halloween 1 nov.
Zaterdag 25 oktober:
* Jan Rot met ‘Hallelujah’ in Bacchus
da Musica in culturele café, Gerberastraat 4. V/a 21.30u. Open 21u.
* Bierfeest in café de Praam, Zijdstraat met optreden zanger Eddy
Walsh vanaf 21u.
Zondag 26 oktober:
* Band Flair live in Bon Ami live in
discotheek aan Dreef. Open vanaf
16u. Band start 17u.
* Try-out concert Aalsmeers Harmonie en Flora in Dorpshuis Kudelstaart. Aanvang: 19u.
Donderdag 30 oktober:
* Film Halloween in Oude Veiling,
Marktstraat. Start 20u.
Exposities
23 tot en met 26 oktober:
* Vogeltentoonstelling in Wellant
College, Linnaeuslaan. Open: Donderdag 22-22u., vrijdag 10-22u., zaterdag 10-19u. en zondag 10-15u.
Tot en met 23 november:
* Expositie met schilderijen van Carel Visser en Klaas Gubbels en objecten van Sjoerd Buisman in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Gratis te bezichtigen iedere donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 2 november:
* Expositie foto’s van watertoren in
galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: donderdag-zondag
13-17u.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk Annokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag
en zondag 13-17u.
Oktober/november:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Cicek in Dorpshuis Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 23 oktober:
* Iedere donderdag inloop voor tieners op zolder Binding in Zijdstraat
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond bij buurtver. Oostend in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u. Open 19.30u.

Vrijdag 24 oktober:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop
voor tieners op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat in Kudelstaart
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Mega bingo-avond in Dorpshuis
Kudelstaart tgv 40 jarig bestaan.
Vanaf 20.30u. Met optreden van
zanger Dennis.
Zaterdag 25 oktober:
* Voorverkoop kaarten voor musical
‘Wat een planeet’ door toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis van
11 tot 14u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Crea- en hobbybeurs in Dorpshuis
Kudelstaart, 10.30-16.30u.
* Monopoly-party Roteract in Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
* Money darttoernooi in sportcafé
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 26 oktober:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Dinsdag 28 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 29 oktober:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberatraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen in Dorpshuis Kudelstaart. Start om 13u. Inschrijven
12.30u.
* Meidendag op Binding Zolder, ingang Haya van Somerenstraat, Kudelstaart. Van 14-16u. of 19-21u.
* Kienen in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 30 oktober:
* Klaverjassen, jokeren en biljarten voor ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Ouderensoos bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Inloop voor jeugd groepen 6-8 bij
Binding Boven, Zijdstraat, 13-17u.
* Foto-wandeling bij PCOB in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 15u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Klaverjasavond buurtvereniging
De Oude Spoorbaan in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a. Vanaf 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 23 oktober:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Maandag 27 oktober:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in
Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 28 oktober:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in brede school Mikado, Catharine Amalialaan vanaf 19.30u.
Donderdag 30 oktober:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Zondag in Dorpshuis Kudelstaart

Try-out concert van Flora
en Aalsmeers Harmonie
Kudelstaart - Aanstaande zondag
26 oktober geven Aalsmeers Harmonie en muziekvereniging Flora een gratis try-out concert in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Het concert is bedoeld als proef voor het
streekfestival van 8 november waaraan beide orkesten deelnemen. Tijdens het try-out concert spelen de
verenigingen hun inspeelwerk en de
twee werken die tijdens het festival
beoordeeld worden door de jury. Er
is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de muziekstukken, dus
het beloofd een mooi try-out concert te worden. In de weken na de
try-out zullen de puntjes op de i gezet worden, om zo tot een mooi resultaat te komen op het festival. Het
concert begint om 19.00 uur.
My country en Dance Party
Muziekvereniging Flora opent het
try-out concert. Het orkest staat al
vele jaren onder leiding van dirigent
Dick-Jan Veerbeek. Flora speelt ‘To
My Country’ van Bernard Zweers
(arr. Johan de Meij), een prachtige hymne uit het trio-gedeelte van
het tweede deel. Vaderlandslievende tendenzen vormen een belangrijke drijfveer voor dit stuk. Als tweede werk wordt ‘Trimbeka’ van Carl
Wittrock gespeeld. Trimbeka is een
compositie die haar ontstaan dankt
aan het jubileum van Muziekvereniging De Vlecke te Gorredijk. De titel
van het stuk verwijst naar de vroegere beken die in Gorredijk stroom-

Speelgoedbeurs
in ‘t buurthuis

Aalsmeer - Buurtvereniging De
Hornmeer organiseert weer haar
bekende speelgoedbeurs en wel op
zaterdag 8 november in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Speelgoed inbrengen kan deze dag

den. De levendigheid van het dorp
en de mooie natuur zijn elementen
die in dit stuk te horen zijn. Tenslotte
speelt Flora ‘Dance Party’ van Pieter
Kleine Schaars. In dit stuk zijn kinderliedjes in een nieuw jasje gestoken. De opzwepende ritmes van de
gebruikte stijlen (house, swing, salsa, rock-shuffle en disco) geven een
geheel nieuwe en feestelijke dimensie aan de bekende kinderliedjes.
Don Quichote en Madurodam
Het harmonieorkest is als tweede
aan de beurt deze avond. Het orkest staat sinds een aantal jaar onder leiding van Maron Teerds. Het
inspeelwerk van Aalsmeers Harmonie is het prachtige koraal ‘Harre
meine Seele, harre des Herrn’ van C.
Malan (arr. Gerard den Dekker). Het
tweede werk dat wordt gespeeld is
‘Don Quichote de la Mancha’ van
Rob Goorhuis. In dit stuk speelt Don
Quichote, een edelman, de hoofdrol. Hij moet het onrecht in de wereld bestrijden en daarvoor trekt hij
met zijn strijders en schildknaap de
wereld in. Zij beleven opmerkelijke
avonturen, die terug te horen zijn in
de muziek. Het derde werk dat de
harmonie speelt is ‘Madurodam’ van
Johan de Meij. Deze miniatuursuite bestaat uit acht korte deeltjes die
tezamen een impressie bieden van
Nederlands kleinste stadje. Het tryout concert in het Dorpshuis is gratis te bezoeken. U/jij bent van harte welkom.
van 9.30 tot 10.00 uur. Het speelgoed moet wel-schoon-heel-compleet zijn. Per nummer mag maximaal vijftien stuks speelgoed ingeleverd worden. Inschrijfnummers
kunnen aangevraagd worden vanaf maandag 27 oktober bij Rina Tas,
tel. 322994 of bij Thea van Aalst, tel.
327541. De verkoop is 8 november
van 10.30 tot 12.30 uur.

Noctophyle treedt aanstaande vrijdag op in de N201.

3 Speedrockbands in N201

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 24
oktober komen drie pittige bandjes
in de N201 optreden. De formaties
Noctophyle, Weltmeister en Sidekickbob laten zich zien en horen. De
stijl van de bands omvat een mix van
speedrock à la Peter Pan Speedrock,
metal à la Motörhead en ouderwetse punkrock met een vleugje hard-

core. Echt iets voor in de N201 dus,
een lekker avondje voor iedereen
die van stevig gitaarwerk houdt!
De zaal van het jongerencentrum
aan de Zwarteweg gaat open om
21.00 uur, de entree is gratis. Meer
info over de bands is te vinden op
www.n201.nl.

Alle stijlen welkom, geef je nu op!

Meespelen met pianogala
in Bacchus kan en mag!
Aalsmeer - Wat is er leuker dan
een avond waar de piano centraal
staat? Precies, een avond waar twéé
piano’s centraal staan. Op vrijdag 7
november aanstaande vindt weer
het jaarlijkse pianogala plaats in
cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat en dit jaar is er voor het
eerst de gelegenheid om iets op
twee piano’s ten gehore te brengen!
Verder kan deze avond veel, als er
maar een piano bij gebruikt wordt
en zelfs daarover is nog te onderhandelen. Er kan solo op de piano gespeeld worden. Maar de piano kan ook als begeleidingsinstrument gebruikt worden, bijvoorbeeld om een zanger of zangeres
te begeleiden of meerdere zangers
of een heel koor of één of meerde-

re muziekinstrumenten. Alle stijlen
zijn welkom, al wordt er traditiegetrouw veel klassiek gespeeld. Maar
daarnaast zijn in het verleden ook
pop, jazz, blues, boogie-woogie, eigenlijk alle denkbare stijlen wel aan
bod geweest. Ook wat niveau betreft wordt het een diverse avond,
van (semi)-professioneel tot beginner en alles wat daar tussen zit. De
sfeer is informeel, tijden het spelen mag gewoon gedronken worden, graag zelfs. Het plezier in muziek maken is deze avond het allerbelangrijkste.De avond begint om
20.30 uur, om 20.00 uur gaat de zaal
open, en de toegang is gratis.
Als je mee wilt spelen op 7 november kun je je opgeven bij Robbert
Tuinhof via email RMTuinhof@hotmail.com of bel naar 06-44532091.
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Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - De Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken organiseert
aanstaande zondag 26 oktober een
grootse vogelbeurs in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. De vogelbeurs heeft een andere opstelling waardoor de vele bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Iedere vogelliefhebber
is welkom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of rond te kijken en
vragen te stellen over hun hobby

betreffende vogels, voedsel en huisvesting.De entree bedraagt 50 eurocent voor iedereen die komt kijken of kopen. Wie vogels wil verkopen, betaalt 1,20 euro. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanaries en
kromsnavels.
Er is ook een handelaar aanwezig
met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen en
vogelbenodigdheden.

‘Wat een planeet’

Schmidt wordt gespeeld. De aanvang is 14.00 uur in het Dorpshuis
en kaarten zijn gratis, maar moeten
wel van te voren besteld worden bij
Gré Bon, tel. 0297-322310. Voorstellingen voor iedereen op 8, 15, 21, 22
en 29 november vanaf 20.00 uur.

Kudelstaart - Toneelvereniging Kudelstaart verzorgt op woensdagmiddag 12 november een uitvoering
speciaal voor ouderen. De musical
‘Wat een planeet’ van Annie M.G.

Postzegelruilbeurs in het
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Speciaal voor alle postzegelverzamelaars organiseert Postzegelvereniging Aalsmeer dit keer
op de vierde zaterdag van oktober
een postzegelruilbeurs in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Zaterdag 25 oktober is het weer zover. Voor de jeugd herfstvakantie en
voor de verzamelaar ‘zoek en vind’
dag.
Kom zoeken en vindt die ontbrekende zegel of enveloppe. U komt beslist de derde zaterdag van december in Aalsmeer terug om het res-

tant van de 100 stockboeken met 5
eurocent zegels te bekijken. U leest
het goed, er zijn ongeveer 100.000
zegels van 5 eurocent. Er is bij het
Parochiehuis volop parkeergelegenheid en ook met het openbaar
vervoer is het gebouw bereikbaar.
De zaal gaat zaterdag om 9.30 uur
open. Eenmaal binnen dan kunt u
in ieder geval tot 15.00 uur ruilen en
misschien wel kopen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
de leiding van de ruilbeurs: Cor, tel.
343885 of Sietze, tel. 340257.

Buurthuis is bijna te klein!
Aalsmeer - De ruimte in buurthuis Hornmeer wordt veel te klein
om alle kaartliefhebbers een plaatsje te geven. Elke week weer is het
passen en meten geblazen om het
de klaverjassers tevreden te stellen. Afgelopen vrijdag waren het er
liefst 52. Een mooi resultaat voor de
buurtvereniging Hornmeer, die gezelligheid hoog in het vaandel heeft
staan. Een buurthuis is tot slot een
gelegenheid om de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen
en gezien het hoge bezoekersaantal is het bestuur hier voor 100 procent in geslaagd. Echt hoog gekaart
is er overigens afgelopen vrijdag
niet. Het koningskoppel Miep Bloe-

men en Jan Bergisch kwamen maar
tot een score kwamen van maar
5292 punten, Op twee zijn de gebroeders Jaap en George Lemmerzaal geëindigd met 5190 punten, op
drie Rijk van Egdom en Martin van
Es met 5073 punten, op vier de familie Vergeer met 5050 punten en
op vijf Nico Besseling en Anton van
Rijn met 5008 punten. De poedelprijs was voor het echtpaar Ton met
3266 punten.
Aanstaande vrijdag 24 oktober is er
weer ‘gewoon’ klaverjassen en jokeren in het buurthuis aan de Roerdomplaan. De speelavond begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Lemo: Een heerlijke avond
uit met veel muziek

Aalsmeer - Aan geen toeval overgelaten, het Lemo gaat (weer) losfeest afgelopen zaterdag 18 oktober in De Bloemhof. Tot in de puntjes was de sporthal omgetoverd
tot feestzaal compleet met sterrendoeken, een oplichtende dansvloer,
doekpanelen aan het plafond voor
een betere akoestiek, professionele geluids- en lichtinstallaties, luxe
hangtafels, barretjes op verschillende plekken en een aparte zitruimte met een cocktailbar, een hapjeshoek en met een superscherm waar
rustig de optredens bekeken konden worden. Natuurlijk was er een
garderobe en waakten op diverse
plekken beveiligingsmedewerkers
over de bezoekers.
Het aantal bezoekers viel overigens
iets tegen. Er hadden nog meer
mensen kunnen genieten van deze complete en gevarieerde feestavond met als hoogtepunt een optreden van zanger, pianist én gitarist Roel van Velzen met zijn band.

De Aalsmeerse Als je maar van de
Straatband kreeg tijdens haar korte
optredens steevast de dansvloer vol,
evenals de dj’s Jeroen Post en Jeroen Nieuwehuize van radio 538 het
publiek flink aan het dansen kregen. Zanger Mick Harren had meer
moeite om de bezoekers in stemming te brengen, de trommelgroep
daar en tegen verraste en kreeg een
luid applaus. De presentatie was in
handen van Rob van Noord van Big
Brother en hij liet zien deze taak prima te kunnen vervullen. Het Lemo
gaat (weer) los-feest: Een heerlijk
avondje uit vol muziek in het eigen
Aalsmeer. Qua prijs voor een kaart
in de weken voor aanvang menigmaal gehoord dat deze aan de hoge
kant werd bevonden, maar wat geboden werd, was het zeker waard!
Rest nog met foto’s na te genieten en natuurlijk initiatiefnemer Leo
Moolhuijsen (zie foto met Van Velzen) een compliment te geven voor
dit grootse, muzikale feest!

Halloween in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 1 november
barst het jaarlijkse ultieme cultfeest
weer los in de N201 aan de Zwarteweg. De voorbereidingen voor het
altijd weer obscure decor zijn al van
start gegaan en de vrijwilligers maken zich op voor alweer een extra
vette editie van het halloweenfeest!
Behalve het decor en de altijd fantastisch uitgedoste bezoekers zijn
de bands dit keer ook weer zeer de
moeite waard. De formatie Deadcell maakt een mix van rauwe, industriele metal en venijnige, elektronische danceritmes. Aangevuld

Expostie 3 vooraanstaande
kunstenaars in Raadhuis

Aalsmeer - Klaas Gubbels, Sjoerd
Buisman, Carel Visser drie bekende
namen in de kunstwereld worden
door KCA gepresenteerd in een tentoonstelling in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat, Op een boeiende
videopresentatie is te volgen hoe de
schilderijen van Klaas Gubbels ontstaan in zijn ateliers in Arnhem en
Frankrijk. Klaas Gubbels is zonder
enige twijfel één van de belangrijkste levende Nederlandse beeldend
kunstenaars. De door hem geschapen beelden zijn reeds generaties
lang voor velen iconen geworden.
Met een bewonderenswaardige
standvastigheid heeft Gubbels sinds
de jaren vijftig een indrukwekkend
oeuvre opgebouwd waarin koffiekannen, tafels, flessen, schaakborden en een enkele maal een vrouwenfiguur of stoel figureren. Juist
in deze tijd waarin velen – waaronder ook kunstenaars – zich nogal
eens laten leiden door de waan van
de dag is de artistieke houding van
Gubbels een verademing: in de rust
van één van zijn beide ateliers, in
Arnhem of Frankrijk, gaat hij stelselmatig door met zijn zoektocht naar
nieuwe uitingen binnen zijn persoonlijke thematiek.
Planten en bomen
Sjoerd Buisman houdt zich bezig
met planten en bomen en de manier
waarop zij groeien. Hij reisde over
de wereld op zoek naar botanische
vergroeiingen. Dit veldwerk resulteerde in een immense verzameling
tekeningen , foto’s en teksten waaruit geconcludeerd kan worden dat
de natuur manipuleerbaar is maar
zich altijd volgens haar eigen wetmatigheden zal manifesteren.
Waar anderen zich bezighouden
met steen, klei, staal en andere materialen, zoekt Sjoerd Buisman naar

levende materialen voor zijn groeiwerken. Hij laat groeiprocessen, dé
plastische gebeurtenissen in de natuur zien. De kunstenaar is bezield
van het vastpakken van bomen,
planten en struiken. Net als de natuurkrachten dwingt hij het levende
materiaal in een bepaalde richting,
waardoor het uiteindelijk tot kunstwerk uitgroeit. Het binnendringen in
de natuur, buiten de gebaande paden om, met de opdracht die natuur
als kunst tot leven te wekken, maken
hem met zijn groeiwerken nu reeds
tot een uniek fenomeen. Het is ook
niet verwonderlijk dat Buisman kind
aan huis is op de Aalsmeerse Historische Tuin, waar sinds jaar en dag
inspirataie op doet
Expressionistisch
In de Nederlandse beeldhouwkunst van na de Tweede Wereldoorlog speelt het werk van Carel Visser
een zeer belangrijke en bepalende rol. Zijn eerste beelden zijn expressionistisch van karakter. Daarna maakt hij ver doorgevoerde abstraheringen van natuurmotieven in
ijzer. In de jaren zestig vormt de kubus zijn belangrijkste thema. In de
jaren tachtig verlaat Visser de geometrische vormen en maakt beelden, die zijn opgebouwd uit natuurlijke materialen als veren, schelpen,
wol, zand, touw, hout, etc. Zijn beelden en collages worden meer en
meer intuitieve assemblages, waarbij hij onder andere gebruik maakt
van gevonden voorwerpen. Steeds
blijft de natuur (plant en dier) zijn
grote bron van inspiratie. Het werk
van deze drie vooraanstaande kunstenaars is tot en met 23 november
te zien in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat in het centrum. De deur
staat iedere donderdag tot en met
zondag open tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

Klaas Gubbels in Oude Raadhuis. Foto Annefie van Itterzon.

met een vj, acid-belly-danseressen en een energieke live-act is deze band uitermate geschikt om het
halloweenfeest in de N201 flink op
te zwepen. Divine Sins speelde al
eerder op overtuigende wijze in de
N201 en is dus nogmaals gevraagd
om hun strakke, ritmische authentieke thrashmetal nogmaals op het
publiek af te vuren. Het feest begint
om 21.30 uur, de entree is 5 euro en
de dresscode is: Evil. Een foto-impressie van halloween 2007 en meer
informatie over de bands is te vinden op www.n201.nl.

Monopoly met Rotaract
Concert Hobo String Band:
Genieten van toen en nu!
Aalsmeer - Ter voorbereiding op
het theaterconcert in Hoofddorp in
november verzorgde de Hobo String
Band afgelopen vrijdagavond een
optreden in De Oude Veiling. Het
concert in Hoofddorp was binnen
een uur uitverkocht en ook de performance in Aalsmeer leverde een
run op kaarten op. Ook al vrij snel
moesten belangstellenden teleurgesteld worden, uitverkocht. Tijdens
het eerste deel van het concert werd
het publiek al muziekmakend verteld over het ontstaan en de oprichting van deze in de jaren zeventig
in heel Nederland bekende en populaire band. Het blijkt allemaal om
‘vrienden van’ te gaan. Zanger en
gitarist Dick Kuin liep vroeger een
krantenwijk en kwam in de vroege ochtend vaak Cors Doeswijk tegen die met z’n vader brood ventte. Het tweetal raakte aan de praat
en ontdekte dat ze dezelfde gitaarleraar hadden. Ze besloten samen
top40-nummers te gaan spelen, de
naam van het duo werd Dick & Ik.
In de wandelgangen hoorden ze
dat in het dorp een jongen woonde met een 12-snarige gitaar: Leen
Mulder (later fiddler en mandolinespeler). Het duo werd een drietal.
Vervolgens steeg het aantal bandleden door voetbalvriendjes van Dick.
Gerrit van Leeuwen van de voetbal kwam bongo spelen en later
ook washbord en een ander voetbalvriendje Wil Joore mocht bassen.
Rob Schadd (autoharp en gitaar),
een schoolvriend van Leen, kwam
pas later in de band. Hij mocht eerst
wel het voorprogramma verzorgen
van de Hobo String Band…
Cors Doeswijk werd tevens benoemd tot manager, vanwege de
bakkerij van zijn vader was hij de
enige met telefoon. Toen Cors besloot met een geweer te gaan lopen,
het leger in, had Dick nog wel een

Boekenmarkt
in Leimuiden
Leimuiden - Op zaterdag 1 november wordt voor de vierde maal
een grote boekenmarkt gehouden
van 11.00 tot 15.00 uur in Het Kruis-

vriendje die vast wel de functie van
manager op zich wilde gaan nemen:
Hans de Vries. Hij zei ja en bleek
een prima manager te zijn, de enige
trouwens die de Hobo String Band
heeft gehad. Hans de Vries deed
waar de jongens maanden alleen
maar over praatten. Wel of geen geluidsinstallatie aanschaffen bijvoorbeeld. Hans hoorde dit en binnen
twee dagen stond er een geluidsinstallatie in de oefenruimte. Hans regelde vele optredens voor het vijftal in jongerencentra, maar bijvoorbeeld ook in voorprogramma’s van
bekende Amerikaanse bands in het
concertgebouw. Inschrijven voor de
talentenjacht ‘Haal het doek maar
op’ op de televisie was er één van
goud. De Hobo String Band won en
dit leverde een roodgloeiende telefoon op en het aantal optredens per
maand steeg ongekend. De Hobo
String Band mocht zelfs plaatjes opnemen, waarvan twee de hitparade hebben gehaald. Best zuur voor
leadzanger Dick Kuin dat juist deze twee door de bandleden Gerrit
van Leeuwen en Leen Mulder werden gezongen… De woordenwisselingen tussen de groep hierover en
over andere ‘weetjes’ leverden overigens diverse komische momenten op.
Het tweede deel van het concert
was van een heel ander kaliber. De
stoelen waren aan de kant gezet, het
was tijd voor een spetterende traktatie zoals het publiek van de Hobo
String Band gewend was en is. En
die werd gegeven, samen met het
nieuwste bandlid, Gerrit Biesheuvel
op accordeon en toetsen. Het publiek genoot, wilde na afloop zelfs
meer en kreeg dit ook. Na de toegift
werden de instrumenten toch echt
opgeborgen. “Het was een avondje genieten van toen en nu”, aldus
een bezoeker.

punt aan de Dokter Stapenseastraat
te Leimuiden. Er is weer een grote
hoeveelheid boeken beschikbaar.
180 Grote dozen vol, zoveel mogelijk
gesorteerd op naam van de schrijvers en gerubriceerd in diverse categorieën. Een ruime keus voor jong
en oud tegen lage prijzen.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
25 oktober vanaf 20.30 uur staat De
Oude Veiling in de Marktstraat in
het teken van Monopoly! Tijdens het
feest van Rotaract AMU zie je diverse onderdelen uit het spel terug. Om
te beginnen met de dresscode: High
hats & fancy dresses! Het goede
doel is dit jaar Stichting Haarwensen uit Mijdrecht en de muziek zal
worden verzorgd door dj Jorrit, win-

naar van de Dj-contest van Dancefoundation 2007 en onder meer bekend van discotheek The One en
discotheek La Paix.
Kaarten kosten in de voorverkoop
10 euro en worden verkocht via de
website www.rotaractamu.nl of via
de leden. Ook kun je voor meer informatie de website bezoeken. Het
feest wordt mede mogelijk gemaakt
door een groot aantal sponsors.

Samen kijken en discussiëren

Film ‘Jésus de Montreal’
vrijdag in Karmelklooster
Aalsmeer - Op vrijdag 24 oktober
van 16.00 tot 21.00 uur gebeurt er
in het Karmelklooster aan de Stommeerweg iets nieuws: samen kijken
naar films die een hoog artistiek niveau en een uitgesproken levensbeschouwelijke diepgang hebben. Na
het vertonen ervan gaat men hierover met elkaar in gesprek om zo
de eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te verdiepen.
Dit jaar wil men kijken naar drie Jezusfilms. Over Jezus zijn de afgelopen eeuw ongeveer 115 films gemaakt. Slechts een paar ervan ervaart men als geslaagd. ‘Jésus de

Montreal’ is een eigentijdse Jezusverbeelding, die kritische vragen
stelt aan kerk en samenleving, maar
tevens laat zien dat de boodschap
van Jezus ook voor deze tijd relevant is.
De film kreeg in 1989 in Cannes
de prijs kreeg van de Internationale Jury en van de Oecumenische Jury. De begeleiding van deze middag
en een deel van de avond is in handen van Gerard Westendorp, Karmeliet. De kosten bedragen 14 euro
en een broodmaaltijd is daarbij inbegrepen. Opgave: 0297- 381470 of
karmelaalsmeer@planet.nl.

Hobbybeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
25 oktober wordt in het Dorpshuis
weer een crea- en hobbybeurs gehouden. Hobbyisten laten zien wat
zij zoal maken van verschillende
materialen. Er zijn stands met kralen, 3D-kaarten, kunstwerken van
mozaïek en onder andere kleding
voor poppen.
Iedereen is welkom om te komen

kijken, ideeën op te doen voor wellicht een nieuwe hobby en het is
mogelijk om materialen aan te kopen. De entree is 2,50 voor volwassenen, kinderen tot 10 jaar mogen
onder begeleiding gratis naar binnen. De crea- en hobbybeurs is
open van 10.30 tot 16.30 uur. Voor
informatie kan gebeld worden naar
06-24213931.

Concert Harmonie Bovenkerk

Bovenkerk - Zondag 26 oktober
zal de Harmonie van muziekvereniging Bovenkerk een middagconcert geven in de Urbanuskerk aan
de Noorddammerweg. Op het programma staan een aantal symfonische werken en een tweetal koralen. Muziek die uitermate geschikt
is voor de prachtige akoestiek in de

Urbanuskerk. Het concert start om
15.30 uur, heeft geen pauze en na
afloop bent u van harte uitgenodigd
om een glaasje met de orkestleden
te drinken.
De toegang is gratis en bij de uitgang van de kerk wordt een deurcollecte gehouden om de onkosten
te dekken.
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Van 23 t/m 26 oktober in Wellantcollege

Open volière op nationale
Vogeltentoonstelling
Aalsmeer - De vereniging Vogelvrienden Aalsmeer organiseert van
23 tot en met 26 oktober voor de
56e keer de nationale vogeltentoonstelling in het Wellantcollege MBO
aan de Linnaeuslaan 2. De deelnemers aan de nationale tentoonstelling komen uit heel Nederland, van
Den Helder tot Delft, maar natuurlijk ook uit Aalsmeer, Uithoorn en
omgeving. Vogelhouders hebben
nu nog steeds hetzelfde doel als 56
jaar geleden, namelijk het nabootsen van de natuur in volières op zo’n
manier dat vogels zich thuis voelen
en tot broeden overgaan. Verder bestaat de hobby ook uit het kweken
van vogels met een sterker gestel
en in verschillende kleurvariaties.
Al deze kweekresultaten zijn te zien
op de nationale tentoonstelling. Voor
de opening worden alle vogels eerst
beoordeeld door een vijftal erkende
keurmeesters van de Nederlandse
Bond voor vogelliefhebbers waar de
afdeling Aalsmeer bij aangesloten

is. De jeugd is tijdens de expositie
vertegenwoordigd met een jeugdafdeling voor de gehele regio. “Al valt
het overigens niet mee om de jeugd
erbij te betrekken en erbij te blijven
houden voor een langere tijd”, aldus een bestuurder. En hij vervolgt:
“We weten dat dieren of vogels houden tijd kost en waarbij de verzorging niet kan worden opgeschoven,
een vogel heeft op tijd zijn verzorging nodig. Dit geeft nog wel eens
problemen met de jeugd die meestal met volle agenda’s zit, maar een
goede vogelliefhebber maakt hier
tijd voor vrij.” Liefst 400 vogels zijn
te bewonderen tijdens de nationale vogeltentoonstelling. Van kanaries in vele kleuren en houdingen,
vele tropen en zebravinken tot sijsjes, blauwfazantjes en kromsnavels
in vele prachtige kleuren. Voor de
bezoekers of kwekers is een aparte
afdeling ingericht met een groot assortiment vrije verkoop vogels. Verder is natuurlijk een stand met vo-

gelvoer en benodigdheden ingericht
en een grootse tombola met mooie
prijzen wordt gehouden. Uiteraard
kan koffie, thee en/of fris genuttigd
worden in de gezellige koffiehoek.
Als feestelijke activiteit is dit jaar
een open volière gebouwd waarbij
de vogels tussen de bezoekers vlie-

gen, dus zonder gaas er tussen. “Een
uniek bouwwerk”, aldus de vereniging. De nationale tentoonstelling
word donderdagavond 23 oktober om 20.00 uur officieel geopend
door de heer T. Koek uit Haarlem,
bestuurder van het District NoordHolland. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom tijdens
de opening. De deur blijft open tot
22.00 uur. Verder is de tentoonstelling te beozeken op vrijdag 24 oktober van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag
25 oktober van 10.00 tot 19.00 uur
en zondag 26 oktober van 10.00 tot
15.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het Wellantcollege MBO aan
de Linnaeuslaan 2.
voor informatie kan gebeld worden
naar: 06-10666878.

staat voor een heerlijk avondje uit.
De dansgroep, het muziekensemble en de cast van ‘Wat een planeet’
trakteren de bezoekers op toneel,
muziek, zang, dans en ook toneelspel met een vleugje ‘cabaret’ zullen
niet ontbreken.
Op zeer gedisciplineerde wijze werd
de musical stap voor stap doorgenomen en hierbij bleek dat de uitvoerenden al behoorlijk vast in hun
rol zaten.
Her en der werden nog wat verfijningen aangebracht, wat puntjes
op de i gezet met betrekking tot het
plaatsen van klemtonen en intonaties.
Rust nemen of juist wat sneller zingen, fel, ingetogen en meeslepend
en naarmate de repetitieavond vorderde werd toegewerkt naar de climax die eigenlijk niemand mag missen. Rond de klok van 23.30 uur was
de repetitie ten einde en de avond
die om circa 20.30 uur begon was
omgevlogen.

Repetitie musical ‘Wat een planeet’ oogst bewondering

Toneelvereniging Kudelstaart in
voetsporen Annie M.G. Schmidt
Aalsmeer - Toneelvereniging Kudelstaart bestaat binnenkort 55 jaar
en besloten is, om het bereiken van
deze mijlpaal glans te geven door
een musical op te voeren en daarbij is niet geschroomd naar nogal
zwaar geschut uit te kijken. Gekozen werd voor de musical
‘Wat een planeet’ van Annie M.G.
Schmidt op muziek van Harry Bannink, waarvan de première op 9 november 1973 plaatsvond in Carré in
Amsterdam. Nu, 35 jaar later, beleeft de Kudelstaartse variant zaterdag 8 november aanstaande onder
leiding van regisseur Ton Offerman
de première.
Verwikkelingen
In ‘Wat een planeet’ worden de verwikkelingen rond een soort cultureel centrum gevolgd via meer een
reeks taferelen dan een aansluitend
verhaal.
De musical moet het dan ook meer
hebben van de gezongen en gedanste nummers en van de sololiedjes dan van scènes. Dit bleek tijdens de repetitie op dinsdag 7 oktober waarvoor de toneelvereniging
eenmalig uitgeweken was naar De
Oude Veiling in de Marktstraat.

De normale repetitieruimte is het
‘eigen’ Dorpshuis in Kudelstaart
maar hier vonden op deze avond
andere bezigheden plaats. Sinds januari wordt er al gerepeteerd, nadat er behoorlijk gesleuteld was aan
de originele tekst en de muziek. Er
moest behoorlijk wat herschreven
worden.
In ‘Wat een planeet’ worden de verwikkelingen rondom de nieuwbouw
van een soort cultureel centrum gevolgd. Hiervoor moeten onder andere volkstuintjes wijken (hoe actueel kun je zijn) en uiteraard komt
er een actiegroep tegen in het geweer, waarbij een wethouder genaamd De Haan de gebeten hond
is gezien de protestsong ‘De Haan
moet gaan’.
Maar er komt nog veel meer aan de
orde, zoals honger in de derde wereld, milieuvervuiling en daarbij valt
vandaag de dag al gauw de naam
van Al Gore en crisis.
Het is momenteel ‘dansen op de vulkaan’ en dat is ook de titel van een
van de vele liedjes en het op Gregoriaans leest gestoelde ‘Naar de kloten’ en het prachtige ‘Wat een planeet’ moeten ook zeker genoemd
worden.

Natuurlijk is het niet de bedoeling
al te diep op de inhoud in te gaan,
maar vast staat dat een bezoek aan
een van de uitvoeringen garant

Kaartverkoop volgende week
Na de première op zaterdag 8 november wordt ‘Wat een planeet’op
woensdagmiddag 12 november
voor senioren opgevoerd. Op vrijdag
21 en de zaterdagen 22 en 29 november volgen dan nog drie voorstellingen.
Kaarten kunnen op 23 en 24 oktober
telefonisch gereserveerd worden
via 0297-360042, 06-22410451cof
0297-527448. Op 25 oktober wordt
van 11.00 tot 14.00 uur een voorverkoopmiddag gehouden in het
Dorpshuis in Kudelstaart.
Zorg dat u er bij bent want geen
musical- of toneelliefhebber mag
deze musical missen, daar staat regisseur Ton Offerman samen met de
uitgebreide ‘cast’ garant voor. Een
conclusie die gemakkelijk en veilig
getrokken kan worden na het bezoek van een repetitieavond.

Spullen inleveren vanaf woensdag

Bazaar Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer op 1 november
Aalsmeer - Zaterdag 1 november
vindt wederom de jaarlijkse grote
bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer plaats. Het primaire doel is om veel geld bijeen te
halen voor zowel de Doopsgezinde Gemeente zelf, als voor een zestal goede doelen. Maar zeker zo belangrijk is het met heel veel mensen
samen iets goeds en gezelligs doen.
Elise Moolhuijsen, staflid van de organisatie: “Het is echt ongelooflijk
hoeveel mensen er voor die dag op
de been zijn. Die dag bruist het van
de energie en de actviteiten!” Nico
Eveleens, PR-medewerker: “We zijn
best jaarrond een bloeiende Doopsgezinde Gemeente, maar de bazaardag is absoluut iets bijzonders en
unieks. Het is altijd een vrolijke dag
zonder wanklank. Iedereen zet zijn
of haar beste beentje voor. We hopen veel geld op te halen, maar het
moet vooral een gezellige dag zijn
voor jong en oud!”
Ook dit jaar zijn de boeken-, cd- en
dvd-markt, de rommelmarkt en de
verkoop van tweedehands kleding
de grote activiteiten. Vanzelfsprekend worden er in Aalsmeer verse
planten en bloemen op de bazaar
verkocht en natuurlijk ontbreekt het
Rad van Avontuur niet. Daarnaast
zijn er vele verlotingen van prachtige huisvlijt. Hierbij mag zeker de
verloting van een prachtige Doper-

se quilt niet onvermeld blijven. Vanaf woensdag 29 oktober 13.00 uur
tot en met vrijdag 31 oktober 13.00
uur kunt u uw spullen, mits schoon
en in deugdelijke staat, inleveren bij
de kerk in de Zijdstraat 53-55.
Zeven goede doelen
De opbrengst van de bazaar wordt
verdeeld over een zevental goede
doelen en de Doopsgezinde Gemeente zelf. Er gaat een percentage
naar Tanzania voor het waterleidingproject van de stichting Tsedaka,
naar de stichting VivaSahel in Niger
in Afrika voor het opzetten van een
graanbank, hulp gaat geboden worden aan straatkinderen in Kinshasa in Congo, het inloophuis in Almere krijgt financiële steun, evenals
de stichting Doosgezind Werelwerk,
het adoptieprogramma van IMO en
het Doopsgezind Broederschapshuis in Schoorl. Voor meer informatie zie de websites van de betreffende stichtingen: www.chamavita.nl, www.vivasahel.nl, www.kinkole.org, www.inloophuisderuimte.
nl, www.dqwereldwerk.nl en www.
dhbschoorl.nl. De overige vijftig procent van de opbrengst is bestemd
voor de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer zelf. Iedereen is van harte welkom op deze dag. Voor verdere informatie en vragen: Elise Moolhuijsen-Eveleens, tel: 0297–340684.

Openingsfeest carnavalsseizoen
Pretpeurders bij RKDES
Kudelstaart - In november begint
traditiegetrouw het nieuwe carnavalsseizoen. Carnavalsvereniging
De Pretpeurders uit Kudelstaart nodigt iedereen uit om dit feit mee te
vieren tijdens een gezellige feestavond op zaterdag 15 november in
het clubgebouw van voetbalvereniging RKDES aan de Wim Kandreef.
Tijdens deze avond zal de tweejaarlijkse prinswisseling plaatsvinden.
Tevens zal het thema voor carnaval

2009 in Poelgilderdam bekend worden gemaakt. De muziek wordt verzorgd door PingWing Drive-in Show.
Het feest gaat om 20.11 uur van
start en duurt tot in de kleine uurtjes. De toegang voor deze avond
bedraagt 5 euro aan de deur. Voor
meer informatie over de vereniging
kan een kijkje genomen worden op
de website: www.pretpeurders.nl, of
wordt vrienden van de Pretpeurders
op carnavalkudelstaart.hyves.nl.

Rommelmarkt en fancy fair
in verpleeghuis Rozenholm
Aalsmeer - Op vrijdag 31 oktober
vanaf 11.00 uur is er een gezellige
rommelmarkt en fancy fair in verpleeghuis Rozenholm. Het verpleeghuis is te vinden aan het Molenpad
in het centrum, ingang zorgcentrum
Aelsmeer.
Vanaf de openingstijd kunnen bezoekers onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers voor
een gunstige prijs tweede hands

spullen aanschaffen. Onder andere worden boeken, planten, bloemen en snuisterijen te koop aangeboden.
Ook is er een tombola, naam van de
pop raden en een grabbelton voor
de jeugdige bezoekers. Van de opbrengst willen de medewerkers alle
bewoners weer eens extra verwennen met een leuk muzikaal optreden. Iedereen is van harte welkom!

Concert ‘Hartsnaar’ voor
Aidsslachtoffers in Zuid-Afrika

WILD live in Don Panza
Bovenkerk - Zaterdag 25 oktober
verzorgt de band Wild een optreden
bij Don Panza in Bovenkerk. Deze
Aalsmeerse band speelt muziek uit
de jaren zeventig en tachtig, zowel
classic rocksongs als Nederpop.
Nummers van van onder andere
de Rolling Stones, Golden Earring,
Dooby Brothers, Rod Stewart en
Herman Brood staan op het repertoire van Wild.
Daarnaast speelt de vijfmansformatie Nederlandstalige nummers van
ondermeer De Dijk, van Dik Hout,
The Scéne en Blöf. Alles bij elkaar
allemaal ‘klassiekers’. De optredens
van Wild beginnen altijd relaxt, maar
naar het einde toe gaan alle remmen los en gaat als vanouds het dak
eraf.
Frontman Robbie Ojevaar is hierbij

de grote gangmaker en staat bekend om zijn vermogen het publiek
bij alles te betrekken. Omdat het repertoire van de band zeer breed is
zijn de optredens van Wild toegankelijk voor een publiek van alle leeftijden.
Don Panza is hierbij een uitstekende locatie, omdat door de intieme
sfeer van het café, de band het beste tot zijn recht komt. Deze avond is
er ook nog een special guest, die
een aantal nummers met de band
zal zingen.
Naast zanger Robbie Ojevaar bestaat Wild uit de gitaristen John
van de Polder, Kees-Jan Voortman
en Pieter Hoogeveen en drummer is
Frank de Kruijf. Het optreden begint
rond 22.00 uur en eindigt om 01.00
uur. De toegang is gratis.

Aalsmeer - In juli 2009 zal een
groep jongeren uit de Lijnbaankerk
naar Zuid-Afrika gaan om hulp te
bieden bij het project Care Center
in KwaNdebele. In dit Center ontvangen aidsslachtoffers en hun verwanten, maar ook arme gezinnen en
weeskinderen hulp.
Op vrijdag 31 oktober wordt in de
Lijnbaankerk een concert gegeven,
waarvan de opbrengst geheel ten
goede komt aan dit project. Het thema voor deze muziekavond is Hartsnaar. De muziek wordt gemaakt
door een groep van vijf artiesten uit
Zuid-Afrika onder leiding van Jannie du Toit (zang) en Christa Steyn
(pianiste). Deze twee artiesten zingen nu al 20 jaar samen en ter gelegenheid van dit jubileum brengen,
zijn zij in oktober op toernee in België en Nederland. Ter ere van het jubileum hebben zij een nieuwe productie ‘Hartsnaar’, samen met drie
talentvolle jonge Afrikaanse kunstenaars: Mariëtte Galjaard op percussie en gitaar, Douw Steyn op de gitaar en Werner Spies op de contrabas. Alle vijf bespelen ze hun instrumenten met hartstocht en schrijven

zij het grootste deel van hun muziek zelf
Ze zijn erg bekend en gewild in
Zuid Afrika. Ze zingen zowel gewone als geestelijke liederen. Jannie
komt ook al 20 jaar in Nederland en
spreekt en zingt dan ook goed Nederlands. Jarenlang gaven Christa en Jannie ondersteuning en vorming aan jonge muzikanten, en stimuleerden zij door hun eigen optredens de wisselwerking tussen
Nederlandstalige en Afrikaanstalige muziek. Hartsnaar vertolkt het
meest ondefinieerbare fenomeen op
aarde: muziek. Het gaat over zangers en muzikanten, jong en oud;
over hun dromen, euforie en frustraties; over hun vreugde en verdriet.
De organisatie hoopt vele bezoekers te mogen ontvangen, zodat er
een mooi bedrag aan het Care Center gegeven kan worden. De avond
begint om 20.00 uur in de Lijnbaankerk aan Lijnbaan 5. Toegangskaarten kosten 9,50 euro per stuk, inclusief één consumptie, en zijn te koop
bij de Ichtusshop in de Kanaalstraat
12. Voor meer informatie of reserveren tel. 0297-326000.
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Halloween kinder- en tienerdisco in Sjok-gebouw
Kudelstaart - Vrijdag 31 oktober
organiseren ’t Gilde en De Binding
Zolder een disco avond in het SJOK
gebouw in Kudelstaart.
De disco staat geheel in het teken
van Halloween, dus dat wordt lekker
griezelen! Tussen 19.00 en 20.30 uur
is er kinderdisco voor alle kinderen
vanaf 4 jaar.
Zij kunnen komen dansen op hun
favoriete muziek. Om 20.30 uur ver-

Vrijdag kindermatinee

Film ‘De scheepsjongens
van Bontekoe’ in Bacchus

volgens start de tienerdisco voor
tieners vanaf 10 jaar. Tot 23.00 uur
is de dansvloer voor deze meiden
en jongens.
De dresscode voor deze avond is
natuurlijk lekker griezelig! De entree
is 1 euro voor alle feestgangers die
oranje aan hebben.
De disco is in het Sjok-gebouw aan
de Hoofdweg 104, ingang zit aan de
Haya van Somerenstraat.

Verdriet bij afscheid juf Toos
Aalsmeer - Het verdriet van Aylin
was groot, al weken tevoren moest
zij steeds maar weer huilen omdat haar juf Toos afscheid ging nemen. Woensdag 15 oktober om negen uur vormden leerlingen en ouders van de Zuidooster van de oude
en vertrouwde school naar de nieuwe brede school een haag en werd
de duidelijk aangedane juf Toos bejubeld met gezang en tromgeroffel.
Aylin hield stevig de hand van haar
juf vast. Al het lawaai deerde haar
geenszins, zij voelde zich naast haar
beschermengel veilig. Alle kleuters
zwaaiden uitbundig met hun vlaggetjes met daarop de tekst ‘Dag Juf
Toos’. Kleindochter Eva, die uit Breda
was gekomen om samen met haar
moeder en broertje het feest mee
te maken, las de tekst en giebelde
achter haar hand. “Dag Juf Toos, zij
is lekker mijn oma.”
“Ik voelde mij net de koningin”, zei
juf Toos tegen al haar leerlingen
toen zij weer in de klas zaten. Het
feest was echter nog lang niet afgelopen. Eerst was er het prachtige,
zelf geschreven en gecomponeerde lied: ‘Juf Toos, wij gaan je missen en de laatste regel: ‘wij houden van jou’ werd steeds luider herhaald. Tja, hou het daar nu maar
eens droog bij. Tranen van verdriet
en vreugde rolden eensgezind over
vele wangen.
Vele cadeaus
Bij een afscheid horen cadeaus.
Ouders, collega’s en schoolbestuur
hadden zich niet onbetuigd gelaten.
Spelletjes van vroeger, een vriendenboekje, een prachtige ring, en
een vierdaagse verzorgde reis naar
Brugge werden juf Toos aangeboden. Maar het allermooiste cadeau
was dat van de kinderen zelf.
Samen met een aantal creatieve
moeders hadden de kinderen een
kastje uit grootmoeders tijd beplakt
met mozaïek. Het resultaat was werkelijk verbluffend. Keramiste Anneke Harting, die voor de mozaïekstukjes had gezorgd, kan terecht trots
zijn! Eén van de moeders vertelde
dat het veel werk was geweest. Weken hadden zij zitten puzzelen. ‘Het

was enig om te doen, maar wat heb
ik een bewondering gekregen voor
Anneke Harting. Hoe lang moet zij
niet bezig zijn geweest met de fluisterbank aan het eind van de Kanaalstraat?”
Het keramische boekje, waarin een
pasfoto van alle leerlingen en een
daarbij behorend verhaaltje, paste precies in het laatje en maakte
het cadeau helemaal compleet. De
bijzondere ochtend werd afgesloten met een heuse Engelse high tea.
Pas nadat juf Toos ‘haar’ kinderen
beloofde dat zij heus niemand zou
vergeten en best nog wel eens terug zou komen om samen met elkaar een liedje te zingen, droogde
Aylin met een zucht van verlichting
haar tranen.
Receptie druk bezocht
Oud leerlingen en hun ouders
zwaaiden van vier tot zes uur in de
grote aula van de brede school juf
Toos uit. Het was een komen en
gaan en regelmatig viel er te beluisteren: “Wat ben jij groot geworden.
Ah, wat leuk dat je gekomen bent.
Zelfs leerlingen, die inmiddels waren verhuisd en van ver moesten
komen, gaven acte de présence. De
moeders hadden voor heerlijke hapjes gezorgd en Sebastiaan, inmiddels groep 8, stond als een volleerde gastheer achter de bar. Wit overhemd aan en een lang blauw schort
voor. Maar ja, zijn vader is dan ook
de eigenaar van het Oude Veerhuis,
dus weet hij wat verwennen betekent. Ilse, Roosje , Lea, Tara en Melissa, eveneens oud leerlingen van
juf Toos, liepen met mooie, opgemaakte schalen rond, en lieten alle aanwezigen iets schrijven in het
gastenboek. Hoe druk het ook was,
zij hielden de boel goed in de gaten.
Kortom, het afscheid van juf Toos
werd een heerlijk spontaan feest. De
tranen, die in de ochtenduren rijkelijk vloeiden, waren ’s middags geheel opgedroogd en hadden plaats
gemaakt voor pretogen en rode
wangen van opwinding.
Janna van Zon

Pepijn Kuijpers is opgeklommen naar een mooie tweede plaats. Foto J. Kuperov.

Aalsmeer -Het is weer herfstvakantie! En op de laatste dag van deze vakantie, vrijdag 24 oktober, hoeven de kinderen zich niet te vervelen. Cultureel café Bacchus heeft
namelijk de film De scheepsjongens van Bontekoe op het programma staan.
Vanaf 13.00 uur is de zaal open en
om 13.30 uur begint de film over Hajo die naar zee wil als scheepsjongen op het schip van schipper Bontekoe. Hajo’s moeder, die haar man
op zee heeft verloren, doet er alles aan om hem aan wal te houden.
Maar de roep van de zee is te sterk
en Hajo’s aanwezigheid op het land,

brengt niets dan ellende.
Padde, het onhandige vriendje van
Hajo, kan geen afscheid van hem
nemen en springt vlak voor het vertrek aan boord. De jongens sluiten
aan boord vriendschap met Rolf en
op hun tocht naar Oost beleven ze
samen met schipper Bontekoe veel
spannende avonturen.
De film De scheepsjongens van
Bontekoe is geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar. De toegang voor kinderen, uitsluitend onder begeleiding,
is 3,50 euro, volwassenen betalen
1 euro. Bacchus is gehuisvest in de
Gerberastraat, achter het boomkwekerskerkhof naast de Carmelkerk.

Schaakclub Aalsmeer

Jeugdcompetitie komt op stoom
Aalsmeer - Na de vijfde ronde van
de Jeugdcompetitie bij Schaakclub Aalsmeer begint zich een kopgroep af te tekenen, maar er is ook
een grote middengroep die met een
paar gewonnen partijen gemakkelijk
nog bovenaan kan komen. De langste partij werd afgelopen vrijdag gespeeld tussen Nicky Jonkers en Arlette Maarse, die allebei bijna hun
15 minuten bedenktijd vol maakten,
voordat Nicky kon winnen. Pepijn
Kuijpers won van Olivier Veenemans
en steeg daardoor naar de tweede
plaats. Koploopster Mariëlle Hooijman won zonder problemen van
Koen Korenwinder en handhaafde
haar koppositie. Alexander de Kok
won zijn partij tegen nieuwskomer
Fouad Nakad en bleef zo net onder

de kopgroep in de ranglijst.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar
die willen leren schaken of nog beter willen leren schaken zijn op van
harte welkom in ’t Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag (behalve in de schoolvakanties) wordt van 19 tot 19.30 uur
lesgegeven door ervaren trainers,
waarna om 19.30 uur de Jeugdcompetitie begint. Aanstaande vrijdag
wordt er in verband met de herfstvakantie niet geschaakt.
Uitslagen van vrijdag 17 oktober:
Koen Korenwinder-Mariëlle Hooijman
Olivier Veenemans-Pepijn Kuijpers
Alexander de Kok-Fouad Nakad
Stefan Meijer-Rick Veenemans
Joris Roos-Kamil Nakad
Nicky Jonkers-Arlette Maarse

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

Jongens B1 FIQAS winnen
eerste wedstrijd zaalseizoen
Aalsmeer - Afgelopen zondag
stond de eerste wedstrijd van het
zaalseizoen op het schema vanr de
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer tegen Houten.
De jongens wisten nog dat ze op
het veld wat problemen kregen
met Houten waardoor ze goed terug konden komen in die wedstrijd,
maar dat moest deze week natuurlijk wel voorkomen worden. Charles was afwezig waardoor het team
was aangevuld met Floris. In de eerste helft werd er goed gespeeld
door FIQAS Aalsmeer. De hoekspelers zorgden voor de druk en gingen samen met de cirkelspeler snel
op de break, de verdediging stond
als een huis (eerst in 6-0 opstelling, en later 5-1) en Ruben liet weer
eens zien waarom hij de penaltykil-

ler is. Bij rust stond de B1 er dus ook
goed voor. In de tweede helft zakte FIQAS Aalsmeer toch weer iets
in. De kansen werden niet goed afgemaakt en “de nummer 11” van
Houten mocht telkens met dezelfde beweging passeren waardoor hij
een aantal keer achter elkaar wist
te scoren. Er moest ook door de
Aalsmeerse jongens soms wat hard
aan de noodrem getrokken wordenwaardoor een aantal jongens achter
elkaar een tijdstraf kreeg. Maar ondanks dit ondertal wist Aalsmeer af
en toe toch het doelpunt te maken.
De wedstrijd eindigde bij een stand
van 34-23 in het voordeel van de B1
van FIQAS Aalsmeer. Aanstaande
zaterdag spelen de jongens hun volgende wedstrijd, om 19.00 in Amsterdam bij Aristos.

Geboren: Noord-Hollands
Schaatsweekend 2008
Streek - Op 21, 22 en 23 november zal het eerste Noord-Hollandse Schaatsweekend plaatsvinden.
Op de vier ijsbanen van Noord-Holland: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar
en Hoorn vindt een uniek schaatsfeest plaats. De provincie NoordHolland is initiator en hoofdsponsor
van dit schaatsweekend. De provincie Noord-Holland sponsort al een
aantal grote sport-evenementen
maar schaatsen ontbrak nog. Terwijl vorig jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers de Noord-Hollandse ijsbanen bezochten. Daarnaast heeft
de provincie de ijsbanen van Haarlem en Hoorn gesubsidieerd. Op initiatief van de provincie wordt nu
dan ook dit schaatsevenement, op
de 4 ijsbanen van Noord-Holland,
van 21 tot en met 23 november georganiseerd. Het Noord-Hollands
Schaatsweekend zal worden geor-

ganiseerd door Sportservice NoordHolland in nauwe samenwerking
met de ijsbanen, KNSB, verenigingen en schaatsscholen. Voor meer
informatie over het programma zie
www.nhschaatsweekend.nl. Tijdens
het schaatsweekend is er op de vier
ijsbanen van alles te beleven voor
actieve schaatsers, minder ervaren
schaatsers en liefhebbers. Natuurlijk zal er veel aandacht zijn voor
het langebaan-schaatsen met clinics van bekende Nederlanders zoals Yvonne van Gennip. Daarnaast
zullen er shows, proeflessen en acties komen van bijvoorbeeld ijshockey, ijsdansen, shorttrack, curling,
schoonrijden en marathonschaatsen.
Meer informatie over het schaatsweekend: Mark van der Jagt, Sportservice Noord-Holland, tel. 0235319475.

Oosteinderschool op zoek
naar kabouters

Gezocht: Theater beesten!

Theaterworkshop voor tieners
op De Binding Zolder
Kudelstaart - De Binding Zolder
organiseert in samenwerking met
Petra Daalman, bij voldoende belangstelling, een theaterworkshop
voor tieners.
Hou jij van toneelspelen? Vindt jij
het leuk om je te verplaatsen in een
andere rol?
Hou jij van lekker gek doen? Dan is
dit echt iets voor jou! Op zaterdag
15 november kunnen tieners vanaf 10 jaar kennismaken met theatersport en toneelspelen. Onder leiding van Petra Daalman wordt er tijdens deze middag actief aan theatersport en toneelspelen gedaan en
valt er heel veel te lachen, te huilen,
boos of gelukkig te zijn, ofwel moet
je je inleven in een andere emotie
of persoon.
Het belooft een hele actieve, leerzame en gezellig middag te worden.
De acteurs beginnen om 13.30 uur

met de workshop en zijn om ongeveer 16.00 uur klaar. De kosten zijn
7,50 euro.
Lijkt het jou wat? Geef je dan snel op
bij Kim van de Binding Zolder. Aanmelden kan via e-mail naar kim@
debinding.nl met daarin de je naam,
achternaam, volledige adresgegevens, telefoonnummer en leeftijd. Je
krijgt een bevestigings e-mail terug
gezonden.
Aanmelden kan ook telefonisch op
dinsdag, woensdag of vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur op
0297-892091.
De workshop wordt gegevens in
het SJOK gebouw aan de Hoofdweg
104, maar de ingang zit aan de Haya
van Somerenstraat.
Voor meer informatie over het activiteiten aanbod van Stichting de Binding kan gekeken worden op www.
debinding.nl

Aalsmeer - Na uitstel door weersomstandigheden zijn de groepen 1
en 2 van de Oosteinderschool dan
toch nog naar het bos geweest. Gelukkig was er een nieuwe datum gekomen, zodat de kinderen alsnog op
zoek konden gaan naar de kabouters. Omdat de school zo snel gegroeid is, zijn de kleuterklassen
verdeeld in vijf groepen. De eerste
groep ging om 9.00 uur op pad. Er
stonden in het bos allemaal kleine
rode paddenstoelen om de route
aan te geven en al gauw is de eerste
kabouter gevonden.
Deze kabouter is kabouter kwast, hij
heeft het in de herfst erg druk met
het verven van alle groene blaadjes.
Deze moeten allemaal in de herfstkleuren geverfd worden en dat is
een hele klus. Kabouter kwast heeft
aan de kinderen gevraagd of ze wil-

len uitkijken naar kabouter hark die
ook in het bos moest zijn. Hij harkt
alle bladeren bij elkaar en ruimt ze
op. De speurtocht gaat diep het bos
in en er zijn opdrachten die de kinderen moeten doen. Vragen als welke dieren wonen in het bos, zie je
paddenstoelen en welke liedjes
weet je over de herfst. Maar ook een
verrassingsbouwwerk voor de kabouters was op de route. De kinderen konden bij de kastanje bomen
hun koek opeten en wat drinken
en natuurlijk ook kastanjes zoeken.
Daarna is kabouter hark gevonden.
Hij lag te slapen tegen een boom en
moest dus wakker gemaakt worden
om weer aan het werk te gaan. Uiteindelijk kwam de speurtocht uit in
de speeltuin en kon er eventjes gegleden, geschommeld en geklauterd worden.

Jeugd theaterdagen in
het Poppentheater
Amstelveen - Tot en met 26 oktober staan meer dan 100 theaters in
Nederland in het teken van jeugdtheater. Ook bij het Amstelveens
Poppentheater zijn er een aantal bijzondere voorstellingen. Vandaag,
donderdag 23 oktober, speelt Theater Plansjet om 14.30 uur de humoristische muzikale theatershow
‘Bal Populaire’, geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Met marionetten
die zij zelf hebben gemaakt dansen
ze op muziek van historische muziekinstrumenten. .Op vrijdag 24 ok-

tober staat de voorstelling Arie Mol
en Kika Muis van het Handtheater, het enige doventheater in Nederland, gepland. De voorstelling
is geschikt voor kinderen vanaf 4
jaar. Als extra toevoeging is er voor
de voorstelling een workshop gebarentaal. De workshop begint om
13.30 uur, de voorstelling om 14.30
uur. Toegangsprijs beide dagen is
7 euro. Telefonisch reserveren kan
op donderdag en vrijdag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

“Allemaal misselijk na afloop”

Lekker bonbons maken op
de Binding Zolder
Kudelstaart - De activiteiten in de
herfstvakantie voor jongens en meiden op de Binding Zolder startte
met een lekkere workshop. Onder
leiding van een ervaren banketbakster maakten de ruim vijftien meiden en één jongen overheerlijke
bonbons van witte en bruine chocolade en met hagelslag en onder
andere spekjes. Natuurlijk moest er
vooraf al vele keren geproefd worden. Je wilt tot slot wel even of jouw
bonbons op smaak zijn. “Er is al heel
veel geproefd”, verklapt jongerenwerkster Kim Verschueren. “Ze zijn
na afloop vast allemaal misselijk.”
Het maakte de meiden en de jongen
niets uit. Ze genoten van deze lekkere én creatieve activiteit.
Inloopmiddag en film
Morgen, vrijdag 24 oktober, is de
zolder open voor de inmiddels bekende inloopmiddag. Jongens en
meiden mogen televisie komen kijken, computeren, spelletjes spe-

len of gewoon even lekker hangen
en kletsen in de zithoek. Natuurlijk
staan limonade en thee klaar voor
de ‘inlopers’ tussen de 10 en 15 jaar.
De inloopmiddag is gratis en is van
14.00 tot 17.30 uur. ’s Avonds is er
een filmfeestje. Om 20.00 uur start
de film Timboektoe naar het gelijknamige boek van Carry Slee. De film
gaat over Isa en haar oudere broer
Kars die moeten verhuizen omdat hun ouders het roer omgooien
en een camping gaan beginnen in
Frankrijk. De film duurt tot 22.00 uur
en de entree is 2 euro en dit bedrag
is inclusief drinken en iets lekkers.
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK-gebouw aan de Hoofdweg,
maar de ingang zit aan de Haya van
Somerenstraat.
Voor meer informatie is Kim Verschueren vrijdagmiddag bereikbaar via 0297-892091 tussen 14.00
en 17.30 uur. Meer informatie over
het activiteitenpakket is te vinden
op www.debinding.nl.
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30 Dorps- en wijkraden
steunen het Alders-advies
Aalsmeer - Op 1 oktober is het advies van de Alderstafel uitgebracht
aan de Ministers van Verkeer en
Waterstaat en VROM. Dat advies is
onderschreven door alle aanwezige deelnemers, waarom op 10 september in een open brief door 23
dorps- en wijkraden in de omgeving
van Schiphol was gevraagd. Ruim
een week na het openbaar worden
van het advies zijn deze dorps- en
wijkraden in de gelegenheid gesteld te worden geïnformeerd door
de heren Alders en Van Lammeren
over de inhoud van het advies. Op
grond van die informatie steunen 30
dorps- en wijkraden in de omgeving
van Schiphol het advies in een nieuwe open brief. Er zitten voor de omwonenden moeilijke punten in, zoals het toch groeien van het aantal
vliegtuigbewegingen en het mogelijk op termijn vervallen van de handhavingspunten. Weliswaar worden
garanties gegeven dat een nieuw
handhavingstelsel een gelijkwaardige bescherming zal bieden, de nadere uitwerking én de proef van 2
jaar zullen dat eerst moeten uitwijzen. Aan de andere kant is er gekozen voor een selectieve groei zonder

Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper
komt bijeen op maandag 27 oktober
vanaf 19.30 uur in het gebouw van
de Binding in de Zijdstraat 53.
Het eerste half uur van de bijeenkomst kunnen bewoners van het
Dorp onderwerpen voor de wijk-

Wijkraad Oost
vergadert
Aalsmeer - De wijkraad Oost houdt
op dinsdag 28 oktober vanaf 19.30
uur een bijeenkomst voor bewoners. De bewoners van AalsmeerOost kunnen op deze avond ken-

dat de mainportfunctie van Schiphol, met de economische voordelen
daarvan, in gevaar hoeft te komen
en worden belangrijke hinderbeperkende maatregelen voor binnen- én
buitengebied in het vooruitzicht gesteld. Dat geeft in ieder geval tot en
met 2020 duidelijkheid over het beslag dat de luchthaven op de omgeving legt. Dat alles maakt dat het
voor de ondertekenende dorps- en
wijkraden een evenwichtig advies
is geworden. Uit de verkregen toelichting is verder gebleken dat in
de concretisering van het advies in
de komende jaren nog vele onderwerpen nader moeten worden uitgewerkt en vastgelegd in regelgeving. De dorps- en wijkraden achten het voor een evenwichtige uitwerking van het advies noodzakelijk
dat een krachtige representatieve
bewonersvertegenwoordiging uit de
Haarlemmermeer en directe omgeving van Schiphol bij het vervolgtraject wordt betrokken. De ondertekenende dorps- en wijkraden vragen
de Alderstafel dan ook te bevorderen dat die tot stand komt. Van hun
kant zullen zij daaraan graag medewerking verlenen.
raad inbrengen en bespreken. De
buurtregisseur van politie en een
ambtenaar van de gemeente zijn dit
half uur aanwezig.
Op de agenda staat de planning
van de werkzaamheden in het centrum en het microklimaat in verband met de overlast van luchthaven Schiphol.
nis maken met het bestuur en praten over het verkeer in hun straten
en pleinen. Tevens probeert de wijkraad de bewoners te helpen met
problemen met de gemeente en andere instanties.
De avond wordt gehouden in brede school De Mikado aan de Catharina Amalialaan. U bent van harte
welkom.

Wijkraad Hornmeer bijeen
Aalsmeer - De Wijkraad Hornmeer
vergadert vanavond, donderdag 23
oktober. De vergadering begint om
19.30 uur in het buurthuis aan de
Roerdomplaan 3. In deze bijeenkomst kunnen bewoners hun ideeën
en opmerkingen kwijt over de Hornmeer. Kom eens als belangstellende
luisteren naar wat er gaande is in de
Hornmeer. De volgende vergaderingen van de wijkraad staat gepland

voor 20 november en 18 december. Bent u niet in de gelegenheid
te komen stuur dan een e-mail naar
wijkraadhornmeer@hotmail.com of
een briefje naar het secretariaat van
de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431
WG in Aalsmeer met uw bemerkingen. En kijk ook eens op de website: www.wijkraden-aalsmeer.nl. Onder het kopje Hornmeer vindt u het
laatste nieuws uit de wijk.

Van de hak
op de tak
Zondagschool

Betaalbaar voor kleine en middelgrote bedrijven

BreedNet biedt scala aan
bestaande digitale diensten
Aalsmeer - Supersnel en onbeperkt dataverkeer. Dat is mogelijk
met een glasvezelverbinding en tot
voor kort was zo’n verbinding alleen betaalbaar voor grote organisaties. Maar door het project BreedNet kunnen nu ook kleine en middelgrote bedrijven en instellingen
een betaalbare aansluiting op glasvezel krijgen, mits hun postcodelocatie aangesloten is. BreedNet levert zelf geen aansluitingen of diensten, maar bundelt de vraag naar
glasvezel waardoor de aanbieders
van glasvezel met een scherp aanbod kunnen komen. De glasvezelaansluitingen worden geleverd
voor vijf marktpartijen die meedoen
aan het project: Eurofiber, Priority,
KPN, UNET en Ziggo. Het project
wordt uitgevoerd door stichting IMMovator Cross Media Network en
wordt mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van het ministerie van Economische Zaken in het
kader van de stimuleringsregeling
‘Pieken in de Delta’. Daarnaast dragen ook de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de veertien deelnemende gemeenten Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Amsterdam, Hilversum, Almere, Lelystad,
Amersfoort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel,
Diemen, Uithoorn en de Stadsregio
Amsterdam bij aan dit project.
In het gemeentehuis in Aalsmeer

is dinsdag 21 oktober een informatiebijeenkomst gehouden waar ondernemers in het MKB (midden- en
kleinbedrijf) en maatschappelijke
instellingen voorgelicht werden over
het project BreedNet en de mogelijkheden van glasvezel. Aalsmeer is
één van de veertien gemeenten doe
meedoet aan het project BreedNet.
Open partnership
De inleidende woorden werden gesproken door wethouder Berry Nijmeijer en daarna was de microfoon
voor Niek Niëns van BreedNet. Hij
verzorgde een algemene presentatie waarin hij aangaf dat BreedNet
gebaseerd is op een zogenaamd
‘Open partnership’ om een optimale
marktwerking te garanderen. BreedNet sluit contracten met infrastructuuraanbieders voor hun deelname aan het ‘Open partnership’. Deze
marktpartijen leveren de BreedNetaansluitingen en zijn verantwoordelijk voor de exploitatie. Iedereen
kan diensten aanbieden op BreedNet, een open netwerk voor zowel
commerciële als niet-commerciële
dienstaanbieders. Elke klant kiest
zelf welke diensten bij welke dienstaanbieder worden afgenomen
en diverse dienstaanbieders waren
aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Van basisdiensten
zoals telefonie en internet tot camerabewaking en thuiswerken.

Uit de B&W-vergadering:

Zorgwoningen, wijksteunpunt
en gezamenlijk inkoopbeleid
Oud-burgemeester Hoffscholte was de veilingmeester die de elf mooiste watertorenfoto’s aan de man/vrouw probeerde de brengen. De veiling vond 4 oktober plaats in het kader van de presentatie van het boek ‘Op eenzame hoogte’. De opbrengst van de foto’s gaat naar de watertoren. Dit weekend zijn deze foto’s nog één keer te zien in de watertoren.

Aanstaande zaterdag en zondag

Watertorenfoto’s tijdens
publieksopening in toren
Aalsmeer - Het laatste weekend
van de maand is komende zaterdag
en zondag en dus stelt de watertoren zijn deuren weer open voor publiek. Beide dagen kunnen belangstellenden voor 2 euro toegang naar
boven; kinderen betalen 1 euro. De
klim naar boven kan beide dagen
tussen 13.00 en 17.00 uur gewaagd
worden. Tevens dit weekend is het
mogelijk de elf geveilde foto’s van
de watertoren te bezichtigen. Ze zijn
geplastificeerd omdat de toren in dit
jaargetijde nu niet de beste klimatologische omgeving is voor foto’s;
oftewel, de vochtigheid in de toren
zou de foto’s geen goed doen. Nu
met een ‘jasje’ aan is er niets aan
de hand en blijven de kunstwerken

in goede staat. De stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 heet u van
harte welkom in de watertoren om
de elf mooie foto’s te bewonderen.
De veiling werd 4 oktober jl. gehouden in de toren tegelijkertijd met de
overhandiging van het boek over het
monument ‘Op eenzame hoogte’.
De tentoonstelling die op deze dag
plaatsvond toonde de foto’s die in
het boek een plaatsje hebben gekregen. Deze foto’s zijn nu nog tot
en met zondag 2 november in de
galerie van Coq Scheltens te bekijken. Het adres is Chrysantenstraat
44 en haar galerie is geopend van
donderdag tot en met zondag, tussen 13.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - In 2006 zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling
van zorgwoningen in Kudelstaart
vastgesteld. Inmiddels is op basis van deze uitgangspunten een
planvoorstel ingediend door Habion/BAM woningbouw. De gemeen-

te Aalsmeer en de ontwikkelaar Habion / Bam Woningbouw hebben nu
een intentieovereenkomst gesloten
om te komen tot de ontwikkeling
van circa 110 zorgwoningen en een
wijksteunpunt in het centrum van
Kudelstaart. De gemeente Aalsmeer

Ondernemers en instellingen kunnen op www.breednet.nl een postcodecheck doen en het glasvezelaanbod voor hun bedrijfslocatie zien.
Daarnaast kunnen zij het beschikbare dienstaanbod bekijken en hun
interesse in een aansluiting kenbaar
maken door het invullen van een intentieverklaring Dat geldt ook voor
die bedrijfslocaties waarbij aangegeven wordt dat er geen aanbieder
is, omdat dit bijvoorbeeld (nog) niet
rendabel is, zoals Kudelstaart, maar
wel rendabel gemaakt kan worden
omdat er op een zeker moment wel
meer belangstelling is.
Vrije keuze
De ondernemer of instelling krijgt
daarna een offerte van de marktpartijen die de glasvezelaansluitingen
aanbieden. Voor vragen over BreedNet kunt u terecht op 0900-2100800
(lokaal tarief). Steeds meer bedrijven en instellingen willen een snelle internet- en dataverbinding. Bestaande verbindingen zijn vaak te
langzaam. Glasvezel is tot tweehonderd keer sneller dan kabel of ADSL. BreedNet is een open netwerk
en dit betekent een volledige vrije
keuze in diensten en ook dat iedereen (onder voorwaarden) via BreedNet diensten kan aanbieden zoals
telefonie, internet, televisie, camerabewaking en ICT-beheer op afstand.
heeft samen met de gemeente Uithoorn geactualiseerd gemeentelijk
inkoopbeleid opgesteld en vastgesteld. Door beide colleges van B&W
is een beleidsnotitie ‘’inkoop en
aanbesteding”, een in beide organisaties te gebruiken inkoophandboek en algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld. Verder is bepaald
dat de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn nauwer gaan samenwerken
bij de gemeentebrede inkoop, een
samenwerking die uiteindelijk moet
leiden tot één centrale inkooporganisatie voor beide gemeenten.

Zorgen bij fracties over leefbaarheid en mobiliteit

Ruimtelijke visie Greenport
Aalsmeer kent uitdagingen
Aalsmeer - In het Beraad van donderdag 9 oktober hebben de politieke fracties hun zegje kunnen
doen over de Ruimtelijk-Economische Visie Greenport Aalsmeer
‘MLT 2025- Middellangetermijnvisie 2025’ en tevens is kennis genomen van de projectenlijst Greenport Aalsmeer. Om de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer en
in Nederland te behouden en te versterken, hebben de Greenportgemeenten (Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen en Uithoorn) gezamenlijk ruimtelijk-economisch
beleid gemaakt (welke ze tevens
gaan uitvoeren). Dit ruimtelijk-economisch beleid dient als een bouwsteen voor de provinciale structuurvisie en als afstemming van de invulling van de vier gemeenten. In de
Stuurgroep Greenport Aalsmeer, die
onder voorzitterschap van de betrokken gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland staat, hebben de wethouders van de betrokken gemeenten, evenals een vertegenwoordiger van FloraHolland,
Flower Mainport Aalsmeer, Greenpark Aalsmeer gebiedsontwikkeling
en de Stadsregio Amsterdam zitting.
De leden van de Stuurgroep Green-

port Aalsmeer hebben een document in handen waarmee ze de ambitie van de Greenport op middellange termijn goed neerzet en de
uitdagingen heeft geanalyseerd. Het
dient als lobbystuk naar partijen die
in het kader van bijvoorbeeld subsidies nodig zullen zijn. De Visie constateert een aantal uitdagingen op
het gebied van de ruimtelijke opgave, bereikbaarheid, herstructurering,
duurzaamheid en ‘ruimte voor glas’.
Louter sectorale Visie
De fractie van AB spreekt van een
prachtig boekwerk maar de tekst
van de Visie spreekt de fractie niet
aan. Er wordt met geen woord gerept over de leefbaarheid voor de
bewoners. Huizen zullen moeten
wijken voor snelwegen en bedrijventerreinen. Er is domweg opgeschreven wat de bloemensector wil
volgens de fractie. Verder worden
duurzaamheid en hoge beeldkwaliteit ook niet genoemd. Aanpassingen aan de infrastructuur moeten de bereikbaarheid verbeteren:
aanleg van de A3, verlengen van de
A5 en de N201 tweemaal driebaans
maken als derde rondweg Amsterdam. “Het is louter een sectorale Visie”, aldus AB.

40 Procent werkzaam in sector
De CDA-fractie geeft aan gelukkig te
zijn met deze Visie op de bloemensector. Greenport Aalsmeer geeft de
kans om Aalsmeer regionaal, nationaal en international opnieuw op de
kaart te zetten. In Aalsmeer is veertig procent van de beroepsbevolking
werkzaam in de bloemisterijsector en de CDA-fractie heeft de indruk dat bijna niemand in Aalsmeer
dat zich bewust is. De branchenaam
“Aalsmeer” mag en kan niemand afnemen. En het is juist de structuurvisie die moet helpen de leefbaarheid zo weinig mogelijk negatief te
beïnvloeden. De PACT-fractie onderschrijft dat de bloemensector
belangrijk is. Mobiliteit is een grote bedreiging voor de leefbaarheid
en de fractie wil niet meer vliegtuigen en zeker geen snelweg door
Aalsmeer en desondanks toch de
fysieke markt behouden als handels- en verwerkingscentrum. De
VVD-fractie spreekt van een ambitieus plan en maakt zich zorgen
over de bereikbaarheid. Meer vestigingen betekent ook meer logistieke verkeersbewegingen. Tijdens de
begrotingsraad op donderdag 6 november staat de Visie wederom op
de agenda.

Aalsmeer - Op zondagochtend gingen we altid naar de ‘Westhill’, de
zondagschool van de Doopsgezinde kerk. Eerst werd de Westhill gehouden bij de familie Spaargaren
thuis. Zoon Wim wist toen nog niet
dat hij, jaren later, lange tijd raadslid
voor de VVD zou worden. We waren
nog kleuters toen. Niet veel later kon
de zondagschool plaatsvinden in de
school van meester Buisma, de openbare lagere school aan de Oosteinderweg. Mijn broer en ik en veel andere kinderen uit het Farregat gingen
er, jarenlang, op zondagochtend tegen 10 uur, trouw naar toe. Iedereen
was gekleed op z’n zondags. Nette
kleren die je doordeweeks niet droeg
en glimmend gepoetste schoenen
aan. Op zondag bleven je klompen
en laarzen in het klompenhok, thuis,
staan. Het was wel de gewoonte dat
je je zondagse schoenen uitdeed
voordat je het lokaal in zou gaan. Dat
vond ik wel jammer. De vloer in het
lokaal mocht niet vuil worden, maar
je sokken dus wel. Als de schoenen
keurig naast elkaar op een rechte
rij onder de kapstokjes in de lange
gang stonden, mocht je naar binnen.
Eerst moest je bij een speciaal daarvoor bestemde tafel, een dubbeltje betalen, dat noemde je ‘zondagschool-geld’. Daarna leverde je een
stukje fruit in. Dat fruit was bestemd
voor de zieken. De vruchten werden
keurig gesorteerd op de tafel uitgestald. Als de zondagschool straks afgelopen was en je iemand kon noemen die ziek was, mocht je een stukje fruit uitkiezen. Tijdens de zondagschool wierp je al stilletjes een blik
op het fruit, zodat je aan het einde van de samenkomst meteen wist
wat je voor moois voor de zieke zou
meenemen straks. Vooral de glimmend gepoetste rode sterappeltjes waren favoriet of de grote oranje handsinaasappels. Je moest er op
tijd bij zijn, anders liep je de kans om
met die, al een beetje zwarte gele
banaan, naar huis te gaan. Nu, ruim
55 jaar later, wil ik verklappen dat er
jongens waren die geen fruit bij zich
hadden omdat ze het onderweg al
opgegeten hadden en dan zeiden die
rakkers dat ze thuis geen geld hadden voor fruit. Er waren ook kinderen
bij die fantaseerden dat ze een zieke
tante hadden. Dan jokten ze en aten
het fruit zelf op.
Wat ik mooi vond op de zondagschool, was dat gezellige gedoe. Je
werd in groepjes verdeeld en ging
je in een kringetje rondom de zondagschooljuffrouw of -meester zitten. De groepjes zaten op enige afstand van elkaar, zodat ze elkaar niet
stoorden. Met zachte stem vertelde
de juffrouw of meester dan een mooi
verhaal uit de bijbel. Je hoorde over
God die alles zag en alles kon scheppen, alles liet ontstaan. Je hoorde
over Jozef en Maria die samen van
God een kind kregen: Jezus die, toen
hij oud genoeg was, wonderen verrichtte.
Het verhaal over de barmhartige
Sameritaan werd mijn favoriet. Van
God vond ik het een beetje eng. God
liet Maria een kind krijgen waar Jozef niet eens aan te pas kwam. En
dat God alles zag, heb ik een tijdje eng gevonden als ik me uitkleedde in het schapenhok van het Oosterbad, of ik, bijvoorbeeld, op de wc
zat. Later begreep ik het wel, toch
heeft dat nog even geduurd. Het verhaal van de barmhartige Sameritaan
is blijven hangen. Het flanel-bord
vond ik prachtig. Als dat bord, bespannen met flanelstof tevoorschijn
kwam, kregen we show. De juffrouw
of meester vertelde een verhaal uit
de bijbel en ‘plakte’, regelmatig wisselend, een bijbehorend plaatje op
het bord. De plaatjes waren uitgeknipt van een vel papier en ingekleurd door de zondagschool kinderen. De plaatjes bleven op het flanel
kleven. We vonden het prachtig en
heel boeiend. En verder was het samen zingen rond het kleine orgeltje,
ook al zo gezellig.
Dan vertel ik nog niet eens over die
geweldige kerstfeesten in de Doopsgezinde Kerk waar Haasje Buis † zo
boeiend en spannend het kerstverhaal vertelde, waar je warme chocolademelk dronk, met elkaar zong met
Jaap Maarse † aan het orgel. Na afloop van het kerstfeest mocht je kiezen uit een kerstboompje of een vogelhuisje.
Ik weet het nu nog steeds....
Coq Scheltens

Dwangsommen
woonschip
ingetrokken
Aalsmeer - De gemeente heeft besloten de opgelegde dwangsommen voor het woonschip dat in de
Kolenhaven ligt, in te trekken. Het
schip neemt een ligplaats in terwijl
dat niet is toegestaan. Aldus hebben burgemeester en wethouders
besloten. Waarom de dwangsommen worden ingenomen, wordt niet
vermeld.
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Kienavond in café Sportzicht
Aalsmeer - Op woensdag 29 oktober is de eerste kienavond van het
nieuwe seizoen in het rookvrije café
Sportzicht in de Sportlaan. Het kienseizoen is van oktober tot en met juni, met uitzondering van de maand
december. Iedere laatste woensdag
van de maand staat kienen op het
programma. Iedereen is van har-

Ruim 30.000 vrijwilligers op
pad voor Diabetes Fonds

te welkom en de toegang is gratis.
Om 20.00 uur begint het kienspel.
Er worden negen gewone rondes
gespeeld en één extra ronde. Tussen de rondes door is er gelegenheid om een sigaretje te roken in de
daarvoor bestemde rookruimte. Er
zijn leuke prijzen te winnen en de
gezelligheid zal niet ontbreken.

Aalsmeer - Diabetes begint epidemische vormen aan te nemen.
Maar liefst 1 op de 19 mensen in
ons land heeft deze aandoening. In
totaal telt Nederland al ongeveer 1
miljoen mensen met diabetes. Een
groot aantal daarvan weet nog niet
dat ze deze ziekte hebben. De kans
is groot dat u iemand in uw omgeving kent die diabetes heeft, of binnenkort leert kennen. Want iedereen kan het krijgen, jong en oud, dik
en dun. En elk jaar komen er zo’n
70.000 mensen met diabetes bij.
Het Diabetes Fonds werkt hard aan
oplossingen voor het diabetesprobleem. Zo financiert het Fonds onderzoek naar manieren om diabetes
te genezen via transplantatie van insulineproducerende cellen. Het onderzoek naar transplantatie is nu
zo ver gevorderd dat genezing voor
mensen met type 1 diabetes zienderogen dichterbij komt. Voor veel
kinderen, die zichzelf nu vaak viermaal daags zichzelf moeten injecteren met insuline, is dit een grote
wens. En die wil het Diabetes Fonds

Rode Kruis geeft nieuwe cursus

Vrienden maken kun je leren
Amstelveen - Vrienden zijn voor
ieder mens belangrijk, ze verrijken
het leven. Maar niet iedereen vindt
het even gemakkelijk om vrienden
te maken of te behouden. Speciaal voor die mensen start het Rode
Kruis op 6 november een praktische
cursus in Amstelveen.
In zes bijeenkomsten wordt geoefend in het aangaan en onderhouden van vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat vriendschap en sociale steun veel bescherming kunnen
bieden, bijvoorbeeld tegen depressieve klachten. Tegelijkertijd valt op
dat steeds minder mensen nog vertrouwelijke contacten hebben. In
een periode van zorgen is het dan
lastig hulp te vragen. Maar ook in
goede tijden is het belangrijk om ervaringen te kunnen delen. De cursus Vrienden Maken richt zich op
mensen vanaf 18 jaar die, om welke reden dan ook, geen grote vriendenkring (meer) hebben en daar
zelf iets aan willen doen. Het is de
bedoeling dat de deelnemers ervaringen uitwisselen, nadenken over
hun wensen en grenzen en een realistische kijk op vriendschap ontwikkelen. Daarbij is er aandacht voor
een groter zelfvertrouwen en positiever zelfbeeld. Ook wordt er intensief geoefend in communicatietechnieken en benaderingswijzen. Voorop staat dat de cursisten actiever

en vaardiger worden in het maken
én behouden van vrienden. De cursus Vrienden Maken is er in beginsel voor iedereen die meer vriendschap in z’n leven zoekt. Niet direct
onder de medecursisten, al mag dat
natuurlijk wel. Na aanmelding ontvangt de kandidaat-deelnemer een
oproep voor een kennismakingsgesprek. Er wordt dan meteen gekeken of de cursus goed aansluit bij
diens behoefte. De 8 à 12 deelnemers komen vanaf donderdag 6 november om 20.00 uur zes keer bijeen. Later is er nog een ‘terugkomdag’. De deelnamekosten bedragen 25 euro. Voor informatie en inschrijving kan gebeld worden met
het Rode Kruis, district Amstelland,
tel. 020-3451341 of mailen naar:
amstelland@redcross.nl.
Het Rode Kruis komt op voor chronisch zieken en gehandicapten en
is al jaren actief om eenzaamheid te
verlichten. Ruim 18.000 vrijwilligers
van het Nederlandse Rode Kruis
helpen 55.000 vereenzaamden en
chronisch zieken en gehandicapten met zogenaamde ´vriendendiensten´, zoals huisbezoeken, oppashulp, internetles, coaching en het
opzetten van telefooncirkels. Jaarlijks genieten zo´n 6000 gasten van
aangepaste vakanties op het vakantieschip J. Henry Dunant of in één
van de Rode Kruis- vakantiehotels.

Stamkroeg Biertapwedstrijd
in café Sportzicht
Aalsmeer - Op donderdag 30 oktober, tijdens de Nationale Horeacaweek, organiseert café Sportzicht in
de Sportlaan een biertapwedstrijd
voor al haar gasten. Biertappen is
een ambacht dat, naast de juiste opleiding en voldoende ervaring, om
passie voor het product vraagt. Passie die verder gaat dan het openen
van een tapkraan en het volschenken van zomaar een glas. Als je het
perfecte pilsje wilt schenken zul je
jezelf moeten verdiepen in het product, de presentatie en het gevoel
van gastvrijheid. Een combinatie van
factoren die bij café Sportzicht prima geregeld zijn. Toch willen eigenaren Ben en Tineke de Koff ook dit
jaar weer hun gasten zelf laten ervaren wat er nodig is om een goed
biertje te schenken. “De Stamkroeg
Biertapwedstrijd 2008 is een leuke aangelegenheid om onze stamgasten kennis te laten maken met
de uitdagingen van het kasteleins-

vak. We beginnen de avond met een
kleine uitleg, verzorgt door één van
onze beste biertappers. Vervolgens
gaan de gasten zelf aan de slag.
Drie speciaal geselecteerde juryleden beoordelen de deelnemers op
de voorbereiding, verzorging van
het glaswerk, het biertappen zelf en
het serviceniveau van de bediening”,
vertelt Ben de Koff. En hij vervolgt:
“De deelnemer die na twee taprondes de hoogste score heeft behaald
wordt geëerd met de titel ‘kampioen
biertapwedstrijd 2008’.
In 2007 ging de titel naar onze Tuimel. Zal hij zijn titel kunnen verdedigen of gaat er een andere stamgast
met de titel vandoor?” Uiteraard
zullen alle deelnemers en bezoekers tussen de bedrijven door getrakteerd worden op de zelf getapte heerlijkheden. Kortom: De Stamkroeg Biertapwedstrijd 2008 wordt
niet alleen een leerzame, maar ook
gezellige avond.

Extra vrij zwemmen voor jeugd

Tennissen, springen en
zwaaien tijdens instuif
Aalsmeer - In Aalsmeer en Kudelstaart was het maandagmorgen rustig op straat. De winkels waren nog dicht en, nog belangrijker,
het is herfstvakantie. In de Proosdijhal daarentegen was het een drukte van jewelste. Een gezellig lawaai
van spelende kinderen kwam de bezoekers tegemoet. Eenmaal kijkend
in de zaal, werden de ogen vast uitgekeken. Overal jongens en meisjes
die zich bezig hielden met spelletjes
en sporten. Fanatiek werd gespeeld
aan de tafeltennistafel, met lachende gezichten aan de touwen en ringen gezwaaid, er werden kunsten
vertoond op de mat, van en over het
paard gesprongen en ‘in het zweet
gewerkt’ op het springkussen. Wie
even genoeg had van het ‘drukke gedoe’ kon rustig gaan zitten en
potloden en stiften ter hand nemen
voor een tekening. Al vele jaren een
prima vermaak voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar, de sport- en

spelinstuif en ook dit keer dus heel
goed bezocht! Vanochtend is de
tweede instuif gehouden. Wie deze vakantie nog wat extra wil sporten of zin heeft in een frisse duik is
welkom in zwembad De Waterlelie
aan de Dreef. Vanwege de vakantie
is er extra vrij zwemmen. Vandaag,
donderdag 23 oktober, kan er gezwommen worden en organiseert
het zwembadpersoneel leuke spelletjes en wedstrijdjes in en om het
water tussen 12.00 en 14.30 uur en
op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Voor kinderen en jeugd tussen de
4 en 15 jaar geldt het speciale tarief van slechts 3,10 euro. Vanaf 16
jaar betaalt iedereen 3,80 euro. Voor
meer informatie over de sport- en
spelinstuif kan gebeld worden naar
de beheerder van de Proosdijhal via
0297-340440, het zwembad is bereikbaar via 0297-322022. Alle activiteiten staan vermeld op www.esaaalsmeer.nl.

Boek John Stork ‘Aan het
kind de eer’ een aanrader!
Rijsenhout - In Rijsenhout, maar
ook wel bij vele Aalsmeerders, is hij
een bekend figuur. John Stork ofwel de man van de grasmaaiers. Een
vrolijke, altijd bezige man en wat velen van hem mogelijk niet hadden
verwacht: Hij is ook schrijver.
Heel veel gebeurtenissen van vroeger heeft hij op papier gezet. Als de
inspiratie boven kwam, pakte hij
pen en papier en begon te schrijven.
Vervolgens borrelde het idee op om
deze verhalen te bundelen. Chantal,
volgens John een hartelijke en intelligente vrouw die hij al z’n hele leven kent, is gevraagd de verhalen te
typen en gevraagd de fouten te verbeteren. Niet alle fouten mocht zij
herstellen want zo zegt John in het
voorwoord: “Ik vind dat het dan teveel op het al te mooie van ieder ander gaat lijken.”
John is trots op zijn bundel en op
Chantal. “Zonder haar kennis en inspanning hadden er nu gewoon een
hele stapel, met de hand geschreven velletjes papier, in de kast gelegen wachtende op een opruimwoede die eens had gekomen.”
‘Aan het kind de eer’ is de titel van
het boek van de Rijsenhouter met
hierin ruim veertig verhalen op meer
dan 225 bladzijden. Korte, meestal
humoristische verhalen, soms ook
wat droevige, maar altijd meeslepend. Verhaaltjes over de belevenissen van een kind, het kind John
Stork. Zoals zijn visavontuur met Jacob. Ze vingen een snoek van zeker ééndertig lang en kwamen in de

krant of Mattie, het verlegen, magere meisje dat bij hem in de klas zat.
Altijd werd ze gepest, totdat ze een
heldendaad verrichtte! Dat stoere jongens ook in poëzie-albums
schrijven, verklapt de Rijsenhouter
in het verhaal over Carla en vast en
zeker dat u/jij ook in lachen uitbarst
tijdens het verhaal over de uitvaart
van buurman Klaas.
Grappig en herkenbaar zijn de kwajongensstreken, zoals krijtjes gooien en de juffrouw ‘trakteren’ op een
dikke spin.
John Stork vertelt over zijn buren,
zijn buurtjes van vroeger met de
sluiswachter, brandweerman Ysbrand, de veldwachter en onder andere de pontbaas. Het idee van het
boek komt volgens John voort uit
het onuitsprekelijke en soms onbespreekbare gevoel dat wij allen het
kind nog ergens in ons hebben. “De
kinderjaren staan diep in ons geheugen gegrift.
Mede omdat het totaal andere jaren
zijn als de volwassen jaren. Met deze verhalen heb ik geprobeerd over
het kind zijn te vertellen. Het kind
observeert, het kind beleeft, maar
ook de volwassene komt ruim om de
hoek kijken.”
Het boek ‘Aan het kind de eer’ kost
14,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel Plantage in de Zijdstraat. Volgens schrijver John een leuk sinterklaascadeau, maar eigenlijk een
must in de kast voor iedere Rijsenhouter en Aalsmeerder. Een aanrader!

Help Roemeense kinderen
met droge voeten naar school
Aalsmeer - Bijna twee jaar geleden is Roemenië toegetreden tot de
Europese Unie. Voor een aantal inwoners is dat gunstig geweest. Diverse Roemenen konden en kunnen nu naar sommige West-Europese landen om daar tijdelijk te werken. Maar voor veel mensen is dat
niet mogelijk.
Als zij in Roemenië werk hebben,
moeten zij rond zien te komen met
een loon van ongeveer 300 euro per
maand.
En dat valt niet mee, want de prijzen
van de meeste eerste levensbehoeften zijn inmiddels net zo hoog als in
ons land.
De inwoners die wegens ziekte of
ouderdom niet (meer) kunnen werken, hebben het nog moeilijker. De
uitkeringen gaan de laatste jaren
wel iets omhoog, maar veel minder
en langzamer dan de prijzen. Voor
hen is de armoede nog lang niet
voorbij.
Hulpverlening
Het Familie-Sponsorplan Roemenië
(FSR), waarvan enkele bestuursleden in Aalsmeer wonen, geeft al jaren hulp aan de allerarmste gezinnen en alleenstaanden. Dit zijn dus
vooral gezinnen / alleenstaanden
die van een uitkering moeten leven
als gevolg van werkloosheid, ziekte
of ouderdom.
Deze uitkeringen zijn in de regel
veel te laag. Er is vaak te weinig eten
en ’s winters is er niet altijd verwarming, omdat er geen geld is voor
gas of hout. Zelfs als het vriest zie
je kinderen wel eens op blote voeten lopen.
Momenteel wordt iedere maand bij
ongeveer 90 adressen hulp verleend
met onder andere voedsel. Daarnaast wordt aan ruim 40 jongeren
de mogelijkheid gegeven om na de
basisschool een beroepsopleiding
te volgen.

Hun ouders kunnen de studie- of internaatkosten niet betalen.
Schoenenproject
De kinderen in de gezinnen die door
FSR ondersteund worden, hebben
het niet gemakkelijk. Je zult maar
regelmatig te horen krijgen dat er
voor de dagelijkse behoeften geen
of te weinig geld is.
In Roemenië is soms voor twee kinderen in een gezin maar één paar
schoenen beschikbaar. Het gevolg
daarvan is dat beide kinderen niet
tegelijk naar school kunnen en dat
is natuurlijk niet goed voor hun ontwikkeling.
Daarom proberen Roemeense medewerkers van FSR ieder jaar tijdens de uitverkoop voor een aantal kinderen winterschoenen te kopen. Voor dit jaar is in de begroting
hiervoor een bedrag van 3.000 euro geraamd.
Het geld hiervoor hoopt FSR van diverse sponsors te ontvangen. Ook
van OSA, de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer, ontvangt FSR regelmatig subsidie. Met
genoemd bedrag kunnen ongeveer
150 kinderschoenen gekocht worden. Dit schoenenproject kan natuurlijk alleen slagen als er geld
wordt ontvangen. Helpt u mee een
kind een paar schoenen te geven,
zodat het met droge voeten naar
school kan?
U kunt een gift overmaken op gironummer 249300 ten name van
Stichting De Ondergrondse Kerk te
Gorinchem. Daarbij dient projectnummer 8063 en schoenen vermeld
te worden. Met deze stichting werkt
FSR al jaren samen.
Meer inlichtingen zijn te verkrijgen
bij André Buijs, tel. 0297-342750,
Arie Eveleens, tel. 0297-331453 of
Jan Swijnenburg, tel. 0297-328917.
Ook kan gekeken worden op de
website www.fsrom.nl.

Boete voor
mobiel bellen
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober om twaalf uur in de middag
is een 34 jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats op
de bon geslingerd wegens mobiel
bellen achter het stuur. Op de Legmeerdijk werd de bestuurder betrapt door surveillerende agenten.
De bekeuring van 150 euro moest
direct betaald worden.

Ruit van auto
ingeslagen
Aalsmeer - Op woensdag 15 oktober is aan het begin van de avond
een 50 jarige vrouw uit Aalsmeer
gearresteerd wegens vernieling. De
inwoonster had een ruit van een in
de Schoolstraat geparkeerde auto
ingeslagen.
Het betrof een ruzie in de relatiesfeer. De Aalsmeerse heeft de nacht
in de cel doorgebracht. Ze heeft de
vernieling bekend.

Schaafwonden
na valpartij
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober om half twaalf in de avond is
een bromfietser met passagier onderuit gegaan in de fortbocht van
de Kudelstaartseweg.
De bestuurder, een 17 jarige man uit
Diemen bleek te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Testen
wezen uit dat de bromfietser 650
Ugl. alcohol in zijn bloed had. Er is
proces-verbaal opgemaakt.
De 17-jarige moest naar het ziekenhuis om de snee in zijn kin te laten
hechten. Beiden liepen verder diverse schaafwonden op.

Emblemen van
auto gestolen
Aalsmeer - Tussen dinsdag 14 en
donderdag 16 oktober zijn van een
in de Christinastraat geparkeerde Honda de twee merk-emblemen
gestolen.

graag uit laten komen.
Het Fonds is voor haar werk geheel
afhankelijk van giften. De collecte
die in de week van 26 oktober tot
en met zaterdag 1 november wordt
gehouden, is dan ook van groot belang om het onderzoek naar oplossingen te continueren. Met uw bijdrage kunt u honderdduizenden
mensen helpen. U kunt uw gift ook
overmaken op giro 5766 t.n.v. het
Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Diabetes Fonds, telefoon 033–4622055 of kijk op www.
diabetesfonds.nl.

Teveel alcohol,
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op zaterdag 18 oktober
rond kwart over acht in de avond
heeft een 33 jarige man uit Heiloo
zijn rijbewijs in moeten leveren. De
man was met zijn auto bij het Raadhuisplein in het water beland. Getuigen hebben de man uit de auto gehaald. Ter plaatse gekomen agenten
roken alcohol en de 33 jarige werd
meegenomen naar het bureau voor
een ademanalysetest. Het apparaat
stokte bij 945 Ugl., bijna 2,2 promille. Er is proces-verbaal opgemaakt.

In kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober om half twaalf in de ochtend
is een 43 jarige uit Aalsmeer in zijn
woning aangehouden. De inwoner
staat in Frankrijk gesignaleerd. De
politie daar heeft om zijn uitlevering gevraagd en hulp van de Nederlandse politie gezocht voor opsporing.

Inbraak woning
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 oktober is
ingebroken in een woning in de Hugo de Vriesstraat. Buren ontdekten
dat de achterdeur van het huis open
stond. Ze liepen de tuin in, omdat ze
via de voordeur het huis niet konden betreden. Deze deur bleek ook
door inbrekers vergrendeld. In de
woning was het rommelig. Duidelijk
was te zien dat de woning door dieven is doorzocht. Om binnen te komen hebben de inbrekers een cilinderslot uit de deur aan de achterzijde geboord. De politie heeft een
technisch onderzoek uitgevoerd.
Niet bekend is nog wat de bewoners zoal missen.

Jas retour na
oproep!
Aalsmeer - Vorige week in de
nacht van zaterdag 10 op zondag 11
oktober was vanuit een horeca-gelegenheid in de Zijdstraat een zwarte jas gestolen.
De gedupeerde, een Kudelstaartse,
had aangifte gegaan van de vermissing. Het bericht in deze krant vorige week over de verdwijning, heeft
effect gehad. Op vrijdag 16 oktober
kwam een Kudelstaartse de jas afgeven bij het politiebureau aan de
Dreef. Ze verklaarde de verkeerde
meegenomen te hebben uit de horeca-gelegenheid.
Inmiddels is de jas, die pas een
week oud was, terug bij de rechtmatige eigenaresse.

Oorzaak nog onbekend

Bromfietser ernstig gewond
Aalsmeer - Een 36 jarige bromfietser uit Aalsmeerderbrug is zondagavond 19 oktober om tien voor half
elf, ernstig gewond aangetroffen op
het fietspad langs de Provincialeweg N201 in Aalsmeer, vlak bij het
benzinestation. De man werd liggend gevonden met de bromfiets
naast hem. Hij is in het ziekenhuis

langdurig geopereerd en ligt in coma met nek- en inwendig letsel op
de intensive care.
Omdat de toedracht volstrekt onduidelijk is, roept de politie getuigen op
om contact met hen op te nemen
0900-8844.
Foto Ronald van Doorn.
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Demonstratie douche-wc
bij Eveleens Sanitair

Dineren met Jazz en Blues in Centrum

Nieuw: Aalsmeers Wandel
Gangen Diner 20 november

Aalsmeer - Wellness is een begrip
geworden in de badkamer, waar
water de hoofdrol speelt. Water
voorziet in de eerste levensbehoeften van de mens. Water reinigt de
mens van binnen, maar is ook belangrijk voor de uiterlijke lichamelijke verzorging. De Balena douchewc is wellness op het toilet in haar
puurste vorm, speciaal ontwikkeld
voor mensen die extra aandacht aan
de persoonlijke hygiëne willen besteden. De Balena douchewc zorgt

Aalsmeer - Het centrum van Aalsmeer staat op donderdag 20 november een unieke culinaire avond te wachten. Zeven horeca-gelegenheden organiseren dan namelijk het Aalsmeers Wandel Gangen
Diner: een culinaire route door het centrum. Extra ingrediënt aan deze avond is de live jazz en bluesmuziek tijdens de verschillende gangen. Terwijl u geniet van een hoofdgerecht speelt een band op nog
geen meter van uw tafel meeslepende blues. Wat wilt u nog meer?
Het Aalsmeers Wandel Gangen Diner is een nieuw evenement dat
wordt georganiseerd door de horeca in Aalsmeer Centrum in samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. De deelnemende horecagelegenheden zijn:
poolcafé The Fifties, De Oude Veiling, café De Praam, Het Wapen van
Aalsmeer, ’t Holland Huys en café
bar Joppe.
Het is een unieke aanvulling op de
jazz en bluesavonden die de horeca
eerder al organiseerden.
Door de toevoeging van een culinaire route aan de bluesavond wordt
het ook voor fijnproevers een ideale avond. De genoemde horecagelegenheden in het centrum bieden een culinaire route aan door het
centrum.
Tussen 18.00 en 22.00 uur krijgt u
de mogelijkheid deze route te lopen. De avond begint met een aperitief bij The Fifties. Daarna steken
de deelnemers over naar de Oude
Veiling voor het voorgerecht van de
avond.
Vervolgens geeft Het Wapen van
Aalsmeer de keuze uit twee hoofd-

gerechten.
In het Wapen van Aalsmeer speelt
de ijzersterke bluesband Twelve
Bar Blues Band, die eerder dit jaar
ook tijdens de Bandjesavond in
Aalsmeer speelden. Het nagerecht
van het Aalsmeers Wandel Gangen
Diner wordt geserveerd in ’t Holland
Huys.
Daarna krijgt u bij café Joppe koffie
met likeur. De laatste deelnemende horecagelegenheid is café De
Praam, waar op donderdag 20 november de nieuwe beaujolais wordt
geschonken. Tot 21.30 uur heeft iedere deelnemer tussen de gangen
vrij de keuze daar een glas wijn te
drinken.
Kaarten reserveren
Om van de dinerroute met live muziek te kunnen genieten, moet u
vooraf een kaart kopen. Deze kaarten à 27,50 euro zijn vanaf heden te
koop bij de Oude Veiling en het Wapen van Aalsmeer. Er zijn 250 kaarten beschikbaar voor de avond.
Koop dus snel een kaart, want op
is op! Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeercentrum.nl.

Awards voor Maarel Orchids,
Colours of Nature en Hopitt
Aalsmeer - Phalaenopsiskwekerij
Maarel Orchids uit Maasdijk en De
Lier, gerberakwekersvereniging Colours of Nature uit Wateringen en
zomerbloemenkwekerij Hopitt pvt
ltd uit Zimbabwe zijn de winnaars
geworden van de Dutch Flower
Awards 2008.
Dat is de onderscheiding die Dutch Flower Group (DFG) jaarlijks uitreikt aan zijn beste leveranciers in
de categorieën planten, bloemen
en buitenland. In de DFG-stand op
de Horti Fair in Amsterdam maakte
voorzitter Art van Duyn van de Raad
van Bestuur van DFG donderdagmiddag 16 oktober de winnaars bekend. Ze werden gekozen uit negen
genomineerde topleveranciers.
In zijn speech bij de Awarduitreiking wees Art van Duyn erop dat er
sinds de instelling van de Awards in
2002 bij de DFG-bedrijven steevast
sprake is geweest van een jaarlijkse groei die gemiddeld driemaal de
marktgroei was.
“Daarnaast gaven nieuwe bedrijven en bedrijfsactiviteiten de sterke groei extra vaart,” stelde hij. “Ook
tot heden, oktober 2008, presteren
de DFG-bedrijven beter dan de rest
van de markt en mogen we ons verheugen in een bescheiden omzetgroei. Maar dat wel in een markt die
geen groei heeft.”
In deze wereldwijd zware tijden
staan volgens de DFG-topman de
gemiddelde prijzen onder druk en
geeft de consument minder aan
bloemen en planten uit. “Al is de situatie verschillend per land. In de
Oost-Europese landen is er nog een

flinke groei van zo’n tien procent. In
landen als Engeland, Spanje en Italië staat de afzet echt flink onder
druk. In de overige landen is globaal genomen nog sprake van stabilisatie.”
Met enige reserve zei hij een “moeilijk jaar” 2009 te voorzien, omdat de
consument de vinger op de knip
houdt.
“Wel verwachten we dat eind volgend jaar de eerste tekenen van
herstel van het consumentenvertrouwen ertoe leiden dat er weer
meer aan bloemen en planten besteed gaat worden. Indien deze signalen in sommige landen waarneembaar zijn, kan dat een teken
zijn tot een herstel in 2010 en verdere jaren.”
Samenwerking must
Art van Duyn onderstreepte het
enorme belang van ‘excellente leveranciers’ voor de handelsbedrijven onder de vlag van Dutch Flower Group.
“Samenwerking met u als kweker
is meer dan ooit nodig. Samenwerking in openheid en overleg, waarbij partijen alleen die dingen doen
waarin ze ontzettend goed zijn en
veel toegevoegde waarde leveren.
Dat maakt ons gezamenlijk tot een
krachtige marktpartij.” De Awardwinnaars waren stuk voor stuk onder de indruk van de prestigieuze
onderscheiding die ze ten deel gevallen was. “Schitterend, een geweldige eer”, “een kroon op onze samenwerking” en “inspirerend voor
onze medewerkers.”

De Awardwinnaars en de leden van de Raad van Bestuur van Dutch Flower
Group in de DFG-stand op de Horti Fair, v.l.n.r. Harry Brockhoff (DFG), Matthew Hopgood (Hopitt), Arno van der Maarel (Maarel Orchids), Art van Duyn
(DFG), Van der Maarels echtgenote, Robert van der Lans (Colours of Nature)
en Marco van Zijverden (DFG).

Overheden trekken samen
op in vordering geld
Amstelveen - Woensdag 15 oktober hebben de provincie NoordHolland en de gemeenten Amstelveen, Asten in Noord-Brabant, Opmeer, Texel, en Naarden in overleg
besloten om gezamenlijk op te trekken om de tegoeden uit de deposito’s in IJsland terug te krijgen.

De Noord-Hollandse huisadvocaat
treft momenteel de voorbereidingen hiervoor. De provincie NoordHolland roept de overige overheden
zich hierbij aan te sluiten en wil samenwerken met ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en
De Nederlandse Bank.

voor een ongeëvenaard schoon
gevoel en unieke frisheid dankzij
schoon water op lichaamstemperatuur. Water is zachter, hygiënischer
en reinigt beter dan toiletpapier. Op
vrijdag 31 oktober zal een speciale Balena adviseuse de techniek van
de Balena douchewc demonstreren
in de showroom van Eveleens Sanitair aan de Aalsmeerderweg 64. U
bent van harte welkom tussen 10.00
en 17.00 uur, een hapje en drankje
staan voor u klaar.

Occasionfestival Nieuwendijk
Aalsmeer - Van 23 oktober tot en
met 3 november vindt bij Renault
Nieuwendijk het now-or-never occasionfestival plaats. Tijdens deze periode biedt de dealer elke dag
een auto van de dag aan, een spectaculaire prijsknaller.
Wie in de actieperiode een gebruikte auto aanschaft kan kiezen uit een

uitgestelde betaling van 14 maanden of een financiering van 0 procent rente.
Alle occasions van Nieuwendijk zijn
in deze periode extra scherp geprijsd. Er gelden kortingen variërend
van 500 tot 2000 euro. Het volledige
aanbod is te zien op www.renaultnieuwendijk.nl.

Pluche poppenkastpoppen
bij C1000 Koster
Aalsmeer - Vanaf maandag 27 oktober tot en met zaterdag 6 december kunt u bij C1000 Koster sparen
voor pluche poppenkastpoppen. In
totaal zijn er achttien soorten poppen te verzamelen.
Erg leuk om bijvoorbeeld cadeau te
geven in de decembermaand. Poppenkast kun je altijd spelen, maar
vooral kinderen van vier tot tien jaar
vinden het geweldig.
Als kinderen ouder worden kunnen
ze een poppenkastvoorstelling geven voor de ouders.

Normaal kost een poppenkastpop 6.49 euro. Maar bij inlevering
van een volle spaarkaart wordt bij
C1000 Koster 2.50 euro korting gegeven en hoeft slechts 3.99 euro
betaald te worden. Bij iedere besteding van 5 euro ( exclusief tabak en
statiegeld en slijterij artikelen) ontvangen klanten een spaarzegel. Tien
zegels bij elkaar gespaard, betekent
2.50 euro korting op een schitterende pluche poppenkastpop.
Spaarkaarten liggen klaar voor alle
klanten bij de kassa’s.

Een begrip in Aalsmeer en Kudelstaart

Slijterij van Wil en Bep
Van Lammeren 15 jaar!

Shiatsu-praktijk van Carla
van der Zwaard één jaar
Aalsmeer - Het is alweer een jaar
geleden dat Carla van der Zwaard
haar praktijk opende en sindsdien
hebben al veel mensen kennis gemaakt met shiatsu.
Zij hebben dat als aangenaam ervaren en na een sessie van een aantal
behandelingen is het ook lekker om
“het bij te houden”. Het wordt aangevoeld als “het opladen van het lichaam” en men voelt zich er fit bij.
Receptbehandelingen
Shiatsu is het Japanse woord voor
vingerdruk. Net als bij andere natuurlijke geneeswijzen is Shiatsu
gericht op stimulering van het zelfhelend vermogen van het lichaam.
Door de druk van vingers, duimen
en handpalmen wordt het gehele lichaam behandeld, waarbij de
cliënt op een futon (matras) op de
grond ligt. In de regel zal begonnen
worden met een basisbehandeling,
waarbij de therapeut de plekken in
het lichaam opzoekt die extra gevoelig zijn of gespannen aanvoelen
en de behandeling stelt het lichaam
in staat om aan de druk te wennen.
Daarnaast geeft het de therapeut
waardevolle informatie over de toestand van het lichaam.
In de volgende behandelingen zal
de therapie zich meer toespitsen op
de klacht. Naast de basisbehandeling wordt er ook gebruik gemaakt
van een groot aantal zogenaamde receptbehandelingen, waardoor
veel klachten specifiek behandeld
kunnen worden.
Preventief en verzachtend
Carla kreeg af en toe te horen: “Ik
heb alleen maar last van mijn rug en
toch krijg ik een hele behandeling.”
Achteraf zijn de cliënten hier heel
blij mee want een beetje aandacht
aan jezelf schenken mag best. Eventuele blokkades worden dan opgelost ook al weet je niet dat je daar
een blokkade hebt.
Het gebeurde dan wel eens dat ze
volgende dag even last hadden van
iets anders, bijvoorbeeld hun been.

Een uur later was dat gevoel ook
weer verdwenen.
Als de energiestroom verstoord is,
dan is het lichaam uit evenwicht
en kunnen ziekte en pijn of andere
klachten opstaan. Shiatsu kan zowel
preventief als verzachtend en herstellend worden toegepast.
Een of twee glazen water
Na een shiatsubehandeling kan
men zich ontspannen en slaperig
voelen.
Dit is een natuurlijke reactie. Er kan
een directe verbetering optreden,
maar ook een tijdelijke, korte, verergering als beginreactie. Men kan
er emotioneler van worden of even
een dag last krijgen van vermoeidheid, waarna men zich daarna energieker gaat voelen. Sommige mensen gaan ‘s avonds na de behandeling naar huis met de mededeling
dat ze maar meteen hun bed gaan
opzoeken.
Later hoort Carla dan dat ze als een
blok doorgeslapen hebben. Men
kan het ook koud krijgen en rillerig
worden, maar dat is na een uur of
twee voorbij. Om eventuele hoofdpijn te voorkomen na een behandeling is het raadzaam een of twee
glazen water te drinken om de losgekomen afvalstoffen af te voeren.
Voorbeelden van shiatsubehandelingen zijn: klachten van het bewegingsapparaat, van arm, nek
en schouder, rugklachten, allergische klachten zoals bijvoorbeeld
hooikoorts, hormonale klachten of
menstruatieklachten, fybromyalgie,
bloeddrukklachten, spijsverteringsklachten, evenwichtsstoornissen,
ontspannend, preventief en vooral gezondheidsbevorderend. Voor
meer
informatie of voor het maken van
een afspraak kunt u bellen naar Carla van der Zwaard, telefoon 0297327768 of 06-30074482, e-mail: carlavdzwaard@tiscali.nl of kijk op de
website: www.shiatsuaalsmeer.nl.
Veel verzekeraars vergoeden overigens (gedeeltelijk) de behandeling.

Kudelstaart - Slijterij Will & Bep van
Lammeren is alweer vijftien jaar een
begrip in Kudelstaart en Aalsmeer.
In 1993 kregen Will en Bep door de
winkeliers in Kudelstaart wel eens
de vraag voorgelegd of het beginnen van een slijterij niets voor ze
was. Een dergelijke beslissing neem
je niet overhaast maar de knoop
werd uiteindelijk toch doorgehakt.
Eerst de benodigde papieren halen en ook moet er dan nog een geschikt pand gevonden worden. Via
toenmalig wethouder Ad Verschueren werd contact gezocht met BMB
en met name met de heer T. van der
Neut. In de Einsteinstraat mocht,
naast de kapper nog een pand gebouwd worden en na enig rekenwerk werd besloten een huurcontract af te sluiten.
Gall & Gall
Op 15 juni 1993 werd de eerste paal
geslagen en met vereende krachten
werden in de loods bij tante Corry
Voortman stellingen gemaakt. Vervolgens werd er een geavanceerd
computersysteem met kassa aangeschaft en Will en Bep kregen ook
te maken met voorraadbeheer en
niet te vergeten de boekhouding. Zij
hadden besloten in eerste instantie
geheel zelfstandig te gaan opereren. Dat betekende vanaf het begin
met lange werkdagen en toch wel
redelijk bestaan op te bouwen. Met
het vorderen van de tijd worden Will
en Bep steeds wijzer en zij proberen
overal wat van te leren en dat begon zijn vruchten af te werpen. Samen stonden ze sterk: Will met bezorgen en het verzorgen van feestjes en Bep in de winkel. Na een aantal jaren was er contact met franchi-

se onderneming Gall & Gall en de
eerste besprekingen verliepen wat
moeizaam, mede omdat aansluiting betekent dat er een hoop vrijheid moet worden ingeleverd. Maar
de beide partijen wisten hier op een
goede en vriendelijke manier uit te
komen en de samenwerking bestaat
inmiddels alweer bijna twaalf jaar.
In die periode werden twee onderscheidingen gewonnen door Will en
Bep: Slijter van Noord-Holland en
Slijterij van het jaar. De gehanteerde formule zit goed in elkaar en dat
mag blijken uit het gegeven dat Gall
& Gall nu de grootste is op dit gebied met meer dan 530 vestigingen.
Zoon Vincent
Sinds vorig jaar wekt zoon Vincent
ook in de zaak nadat hij ervaring
heeft opgedaan bij diverse filialen
van Gall & Gall, onbetwist de marktleider als het om wijnen gaat. De
nieuwe winkels zijn meer gericht op
de dertigers en Will heeft daar wel
eens moeite mee, de nostalgie verdwijnt naar zijn mening. Maar Vincent behoort tot de nieuwe generatie. Er wordt momenteel gesproken over een Gall & Gall vestiging
in Aalsmeer maar hier is nog geen
duidelijkheid over. Dat er een Gall &
Gall komt staat vast. Will ziet het niet
als een probleem om op zijn leeftijd
nog een tweede zaak te beginnen
maar je eigen concurrent worden
is heel wat anders. Naar zijn mening zijn er al voldoende slijters in
Aalsmeer. Met de mededeling: “Op
naar de volgende vijftien jaar en dan
ben ik 75 bij leven en welzijn en dan
zal ik wel wat minder doen denk ik”,
nemen we afscheid bij Gall & Gall
Van Lammeren.
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Voetbalcompetitie

Heren 2 wint overtuigend,
eerste team verliest nipt

RKDES wint topper van
koploper Sporting Maroc
Rijsenhout - De belangen waren
groot in de wedstrijd van RKDES tegen koploper Sporting Maroc afgelopen zondag. De Amsterdammers
wilde de ongeslagen status behouden en RKDES wilde de achterstand van zes punten op de ranglijst terugbrengen tot drie punten.
In een enerverende wedstrijd werd
de wens van de Kudelstaarters bekroond met een verdiende 2-1 overwinning. Trainer Rob Wever begon
met een wijziging in zijn team in vergelijking met vorige week. Ivo Peters
verving op het doel de geblesseerde Collin van Velzen. RKDES startte de wedstrijd zeer overtuigend en
zette Sporting Maroc direct onder
druk. Al in de derde minuut van de
wedstrijd resulteerde dit in een 10 voorsprong. Een goed opgezette aanval over links kwam bij de
goedspelende Maurice Bartels terecht, zijn perfecte voorzet werd bekwaam in gekopt door Roald Pothuizen, 1-0. De voorsprong deden
de Kudelstaarters goed en zij beheersten het spelbeeld. Het duurde
tot de twintigste minuut voordat de
bezoekers hun eerste kans kregen.
RKDES was zeker in de eerste helft
de bovenliggende ploeg. Het enige verwijt wat je de Kudelstaarters
kon maken was dat zodra de bal in
de aanval was, er vooral in het 16
meter gebied te weinig mee gedaan
werd, met ‘slechts’ een 1-0 ruststand als resultaat. Bij aanvang van
de tweede helft bracht trainer Rob
Wever Bart Jan van der Jagt in voor
Robin Spaargaren. Het begin van de
tweede helft was eigenlijk een kopie
van de eerste helft. Een sterk startend RKDES tegen een balvaardig
Sporting Maroc. De gasten uit Amsterdam gaven zich niet zomaar gewonnen en ging meer pressie spelen. Even moest RKDES verdediger
Robin van der Steeg aan de handrem trekken, zijn overtreding werd
bestraft met een gele kaart. Ook
Sporting Maroc schuwde harde

overtredingen niet en het was een
wonder dat een overtreding tegen
Maurice Bartels ‘slechts’ bestraft
werd met geel. In de éénenzestigste
minuut leek RKDES de wedstrijd te
beslissen. Weer een perfecte voorzet van Maurice Bartels werd even
fraai door Ibrahim El Ahmadi ingetikt. RKDES op een 2-0 voorsprong.
Maar in de zevenenzestigste minuut
bracht Sporting Maroc speler Tarik
Bougzir de spanning terug door de
bal in de kruising te schieten, RKDES doelman Ivo peters was kansloos. Even was RKDES van slag en
Sporting Maroc leek hiervan te profiteren. Vooral ook omdat RKDES
veel balverlies leed op het middenveld en in de aanval. Maar vooral de
verdediging van RKDES stond als
een huis. Jeffrey Stravers, Robin van
der Steeg, Mohammed El Ahmadi
en Redouan Chamms gaven vervolgens niets meer weg en liet zien dat
de verdediging ook deze wedstrijd
een betrouwbare indruk maakt. In
de negentigste minuut kreeg Maurice Bartels nog geel en werd Ibrahim El Ahmadi in de zestien nog
wel vastgehouden, maar dat deed
de eindstand niet meer veranderen. RKDES behaalde een 2-1 overwinning, dik verdiend. Maar ook nu
ging het niet vanzelf, de elf uit Kudelstaart hebben met veel inzet de
achterstand op de koploper verkleind tot drie punten en bleef drie
wedstrijden op rij ongeslagen. In de
wedstrijd van aanstaande zondag
26 oktober kunnen dit er vier worden, maar dan moet er gewonnen
worden in de thuiswedstrijd tegen
Zeeburgia.
Opstelling RKDES; Ivo Peters, Jeffrey Stravers, Robin Spaargaren
(Bart Jan van der Jagt), Mohammed
El Ahmadi, Redouan Chamms, Robin
van der Steeg, Maurice Bartels, Eddy Jansen, Mark Pothuizen, Ibrahim
El Ahmadi en Roald Pothuizen.
Ad Verburg

Waterpolocompetitie

Win-weekend voor Oceanus
Aalsmeer - Met een aantal zeer
fraaie zeges hebben verschillende
waterpoloploegen van Oceanus een
goed weekend achter de rug. Het
team Dames 1 wist met een fraaie
1-8 van De Aalscholver te winnen. In alle vier de partjes waren
de Aalsmeerse vrouwen de meerdere. Via (0-1), (0-2), (1-2) en (0-3)
kwam de eindstand op het bord. De
doelpunten kwamen van Inge Nieuwenhuizen, Wyke Nieuwenhuizen
en Marieke Weijers die allen twee
maal scoorden. Femmy Vergeer en
Esmeralda Oldenhof schoten één
maal raak. Het tweede dames team
wist uit bij De Meeuwen een gelijkspel te realiseren. De zeven Oceanus treffers kwamen van Nikki van
der Meer, Joyce Schouten en Carina Wegman (allen 2x) en Eveline
van de Noort. Ook het Heren 1 team
realiseerde een 7-7 gelijkspel tegen
De Rijn. Hier wist Pim Cluistra twee
maal tot scoren te komen en waren
ook Maickel Rietvelt, Klaas Mantel,
Paul Roberti, Tim Mandjes en Arjen
Loef goed voor een doelpunt. Heren
2 wist tegenstander UZSC met een
duidelijk 2 -11 te overklassen.
Met vijf treffers was Don Rietvelt
de absolute topscoorder. Menno
Spaargaren en Brinio Hond troffen
twee maal doel. Bart Schouten en
Yuri Berk maakten ieder één doelpunt.
Jeugd
Voor de Jongens Onder 19 was er

uit bij Triton een 1-20 monsterscore. Al na het eerste partje waren
de kaarten geschud toen Oceanus
reeds met 1-9 voorstond.
Topscoorder met zeven treffers werd
Jos Vergeer. Dennis Reijnders en
Quintus Spruyt schoten vier maal
raak. Davy Nab drie maal en Herman van Zijverden en Rowdy Batenburg beide één maal. Ook voor
de Jongens Onder 17 was er een
fraaie zege. De Dolfijn werd met 111 makkelijk aan de kant geschoven. Arthur Tebbens scoorde vijf
maal, Edwin Ouwenhand drie maal,
Dennis Piké twee maal en Jan Joore
maakte de reeks compleet. In een
zeer grimmig verlopen wedstrijd
werden de jonge spelers van het
Onder 15B team afgetroefd door Almere. Oceanus kwam wel op voorsprong, maar liet zich daarna imponeren door het minder sportieve gedrag van de tegenstander en verloor
uiteindelijk nipt met 7-6. De allerjongste spelers, uit de categorie Onder 11 jaar, waren in het geheel niet
onder de indruk van hun tegenstander. Met 2-23 lieten zij De Meeuwen alle hoeken van het zwembad
zien. Rick ter Reehorst was met zeven doelpunten topscoorder.
Yves-Maurice Vork (5x) Bart Sommeling (4x), Mike van Weerdenburg,
Annebel Hendrix (beide 3x) en Sybe
Andringa maakten de overige doelpunten.
Kijk voor meer informatie op www.
zsc-oceanus.nl.

In sportcafé De Proosdijhal

Gerard Klijn winnaar 4e ronde
moneydartstoernooi
Kudelstaart - Op zaterdag 30 augustus is gestart met een nieuw
toernooicircuit darts voor senioren
vanaf 16 jaar. Na alweer een jaar geleden komt organisator Pim Weberink met een nieuwe reeks toernooien dat moet leiden tot een grandefinale prijzenfestijn als afsluiting.
Er staan nog vier van de acht plaatsingstoernooien op het programma. Het eerstvolgende vijfde toernooi is aanstaande zaterdag 25 oktober vanaf 20.00 uur in sportcafé
De Proosdijhal. De finale is op 20
december met de eerste zestien van
de plaatsingslijst.
Darters dienen wel aan vier van de
acht toernooien deel te nemen om
in de finale te kunnen staan. Er is
en minimum aan prijzengeld voor
de finale, maar dit kan groeien naar
een hoger bedrag wanneer er meer
deelnemers komen dan begroot is.
Er wordt altijd gestart met een poulesysteem. Er zijn punten te verdienen in elke gewonnen ronde en zelfs
in de verliezerronde. De hoogste fi-

nish van elk toernooi krijgt ook een
punt extra. De hoogste finish staat
momenteel op 160 punten voor Nick
Dekker.
De organisatie hoopt dat zaterdag
weer velen de weg naar de Proosdijhal zullen vinden om zich te plaatsen voor de finale. Op elk toernooi
zijn leuke prijzen te winnen. Op het
vierde toernooi van 11 oktober waren tien deelnemers. Er werd wederom fel gestreden door de dames en
heren om de beste plaatsen.
Eerste werd Gerard Klijn, tweede
Alex Adema en derde Barry Zander. Gerard had ook de hoogste finish van 122 punten. Er werd zes
keer een 180-er gegooid. De volledige uitslag wordt en ligt ter inzage op het eerstvolgend moneydartstoernooi. Het inschrijfgeld bedraagt
3 euro. De organisatie is in handen
van uitbater Joep v. Gastel en toernooideskundige Pim Weberink. Voor
informatie kan gebeld worden naar
0297-327823 of 06-24504321 of zie
de poster in de Proosdijhal.

Internationaal trampolinespringen

Matthijs, Chris en Robin
halen finale in Berlijn

Aalsmeer - Vrijdag 10 oktober vertrokken twee auto’s met daarin zeven springers en twee begeleiders
van SV Omnia 2000 richting Berlijn. Hier werd op zaterdag de 19de
internationale SSC-Cup georganiseerd.
Dit is een internationale wedstrijd
die om het jaar gehouden wordt.
Ook dit jaar deden veel sporters
mee uit verschillende laden, Duitsland, België, Oostenrijk en natuurlijk Nederland. Na een rit van 650
kilometer die, inclusief twee tussenstops, meer dan acht uur duurde, kwam het SV Omnia 2000 team
rond 18.00 uur aan in Berlijn. Nadat
de groep een plekje uitgezocht had
om te slapen in een gedeelte van de
sporthal, was het voor de deelnemers tijd om zich om te kleden. Na
een lange rit en veel stil zitten was
het nodig om de spieren weer los
te krijgen.
Eerst een kleine warming-up een
daarna springen. De oefeningen van
de volgende en natuurlijk de wedstrijd trampolines uitproberen. Als
eerste was het de beurt aan Rowana Moenis, in de Klasse Schülerinnen I. In deze klasse deden in totaal
dertig springers mee. Aan haar was
het de eer om het toernooi te openen. Rowana liet een mooie oefening zien, echter de punten van de
jury viel tegen.
Dit was een indicatie dat er streng
gejureerd werd wat betekende dat er
weinig hoge punten te zien zouden
zij deze dag. Rowana werd uiteindelijk 21e met 38,80 punten. Daarna
was het de beurt aan Robin van As,
die in dezelfde Klasse sprong. Ook
Robin liet een mooie oefening zien
en haalde als 9e een finale plaats.
Echter in de finale lukte het Robin
niet om de tien sprongen af te ma-

ken wat resulteerde in een verdiende 10e plek. Als laatste springer van de ochtend groep was Melvin Dokter aan de beurt, Hij sprong
mee in de Klasse Schüler II. Na een
mooie verplichte oefening viel Melvin bij de keuze oefening. Door deze
val werd hij 18e werd in de einduitslag. Toch een goede prestatie. Zaterdagmiddag ging het toernooi verder met de categorieën Turnerinnen
en Jugendturnerinnen.
De categorie Jugendturnerinnen telde 29 deelneemsters. In deze Klasse
werd SV Omnia 2000 vertegenwoordigd door Yanaika Holst. Ook Yanaika lukte het niet om een volledige
oefening te laten zien en zij werd
uiteindelijk 23ste. Ilse Vergoossen
sprong mee bij de Turnerinnen. Ilse
werd 16e van de 23 springsters, de
verschillen in de klasse waren zeer
klein dus een goede prestatie van Ilse in dit internationale deelnemersveld. Hierna was het de beurt aan
Chris Moerman, hij deed mee in de
categorie Jugendturner. Chris, die
veel tijd in zijn sport investeert, haalde de finale in deze Klasse. In deze
finale liet Chris zien wat hij waard
is en hij werd uiteindelijk 8ste. Als
laatste van SV Omnia 2000 sprong
liet Marthijs Veltman zijn kunsten
zien. Marthijs kwam uit in de categorie Turner en ook hij haalde van
finale. In de finale liet Marthijs een
goede oefening zien en werd uiteindelijk zevende.
Een toernooi als dit kan natuurlijk alleen plaatsvinden als er ook een jury
panel is. Voor SV Omnia 2000 nam
internationaal jurylid Rien ‘trampolien’ de Ruiter plaats achter de jurytafel. Al met al kan de productgroep
trampolinespringen van SV Omnia
2000 terugkijken op een gezellig en
geslaagd weekend in Berlijn.

ZABO zaalvoetbal speelronde 3

Piller Sport wint na spannend
duel tegen sportcafé de Midi’s
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie is afgelopen zaterdag 18 oktober voortgezet met de
derde speelronde van het seizoen
2008/2009. Plaats van strijdtoneel
was de Proosdijhal in Kudelstaart.
De vier zaalvoetbalwedstrijden stonden onder deskundige leiding van
de scheidsrechters Meyer en Ammerlaan en de uitslagen waren als
volgt: DGL tegen Easy Beveiliging
5-1. LEMO tegen De Jet Set BV 67. Mantel Makelaars tegen Accon
6-1. Het team van LEMO Gaat Los
was vrij voor speelronde 3. Het slotduel van de derde ZABO-speelronde ging tussen Piller Sport en sportcafé de MiDi’s en deze partij werd
een bijzonder aantrekkelijk schouwspel voor de supporters. In de eerste
helft golfde het spel op en neer met
kansen voor beide doelen. Sportcafé de MiDi’s nam de leiding via twee
fraaie doelpunten (0-2) en ging de
rust in met een 2-3 voorsprong. In
de tweede helft liep sportcafé de
MiDi’s uit naar 2-4 en verzuimde
vervolgens om door te drukken. Piller Sport kreeg de gelegenheid om
terug te komen in de wedstrijd en
deed dát dan ook. Twee treffers op
rij van Kudelstaartse zijde betekende een 4-4 gelijke stand. In deze fase van het zaalvoetbalduel trok de
scheidsrechter de enige gele kaart
van de wedstrijd. Merkwaardig genoeg was het juist sportcafé de MiDi’s die met een man minder wist
te scoren. Een keihard ingeschoten
vrije trap verdween achter de in de-

ze wedstrijd uitblinkende doelman
Jeroen Stieva: 4-5. Nadat één minuut later de gelijkmaker was gevallen (5-5) was het vervolgens Mishon Bucuklar die met een daverend afstandsschot Piller Sport voor
het eerst in het duel aan de leiding
bracht: 6-5. Sportcafé de MiDi’s
moest met een slotoffensief komen
en daar maakte Piller Sport handig
gebruik van door op de counter nog
eens twee doelpunten aan te tekenen. Eindstand 8-5. Dave van Maris
van Piller Sport werd in deze wedstrijd topscoorder met vier doelpunten.
Stand na ronde 3:
Mantel Makelaars 2-6, De Jet Set
BV 2-6, Sportcafé de MiDi’s 3-6,
Accon 3-4, DGL 3-4, Easy Beveiliging 3-3, LEMO 3-3, Piller Sport
3-3, LEMO Gaat Los 2-0. De vierde
speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie is op zaterdag 1 november aanstaande in sporthal de
Bloemhof, aanvang 18.30 uur.
Topscoorder in het duel Piller Sport
tegen sportcafé de Midi’s, Dave van
Maris.

Aalsmeer - Waar het tweede herenteam afgelopen zondag een
overtuigende teamprestatie neerzette en zo verdiend wist te winnen,
kwam het eerste team net te kort.
Tegen de Harlemlakers uit Badhoevedorp begon BVA 2 direct fel.
De opbouw van de tegenstanders
werd direct gestoord en in de aanval
werden goede combinaties opgezet,
die ook tot goede scores leidde. Met
name Bart Molema wist de basket
goed te vinden. Niet alleen dankzij
enkele goede passeerbewegingen,
maar ook dankzij een goed afstandschot. Stand na het eerste kwart:
28-19. Helaas bleek het in het tweede kwart lastig om afstand te nemen
van de Badhoevedorpers. Met name de verdediging stond niet goed,
waardoor de bezoekers telkens een
vrij man wisten te vinden. Gelukkig
bleven de scores wel lopen. Remco
Wiese bewees zijn waarde door enkele malen op slinkse wijze de bal
te onderscheppen en hier direct uit
te scoren. Jammer genoeg werd er
onvoldoende geprofiteerd van de
vrij worpen, waardoor Harlemlakers
dichtbij bleef; 9 punten was het verschil tijdens de rust. In de tweede
helft moest het beter. En het ging
ook beter. De verdediging werd opgeschroefd, maar met name de aanval werd effectiever. Steven Kooij
wist meermalen goed het gat te vinden en zo ter scoren. Uitblinker was
echter Wim Verburg die in korte tijd
een goede show weggaf. Achter elkaar was hij zijn directe verdediger
te slim af en kon zo over de achterlijn naar de basket. Ondanks felle tegenstand aldaar wist hij meermalen de bal door de basket te krij-

gen. Dankzij dit harde werken was
er een comfortabele voorsprong van
16 punten met nog 10 minuten te
spelen. De mannen van het tweede
verslapten echter wel heel erg, want
halverwege het vierde kwart waren er van die 16 punten nog maar
5 over. Toen rechtte het team echter de rug en werd met een gisterende score van Igor Kocherov de
wedstrijd besloten. Eindstand: 7366 Scores: Steven Kooij 16, Vincent
Jongkind 14, Remco Wiese 11, Igor
Kocherov 11, Bart Molema 10, Wim
Verburg 7, Job Hulsbos 2.
Visitekaartje afgegeven
Helaas wist het eerste team de prestatie van het tweede niet te evenaren. Met een groot aantal invallers
speelde het echter wel een goede pot. In het eerste kwart was het
even zoeken naar het juiste samenspel, terwijl DWV 2 goed op dreef
was: 10-19. In het tweede kwart
ging het dan ook een stuk beter en
lieten zowel Bart Molema als Job
Hulsbos zien niets onder te doen
voor de andere spelers. Ook invaller
Erwin uit de Bos speelde een puike wedstrijd. Mede hierdoor kwam
Aalsmeer zelfs op voorsprong: 3533. Na rust bleek DWV echter toch
duidelijk de betere ploeg, met name
dankzij uitgekiend centerspel wisten zij steeds goed de vrije man te
vinden. Desondanks toch een goede wedstrijd, waarbij enkele spelers
duidelijk hun visitekaarten af wisten
te geven. Eindstand: 62-73. Scores:
Mario Juric 20, Vincent Jongkind 14,
Marc Streefkerk 8, Bart Molema 6,
Erwin uit de Bos 4, Henk Wals 3, Job
Hulsbos 2, Henk Noordhoek 2.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 25 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 – JOS/Watergr.meer 1
Aalsmeer 2 – SDZ 2
Aalsmeer 3 – DVVA 6
Aalsmeer 4 – Altius 2
Aalsmeer 5 – TosActief 4
Ouderkerk 3 - Aalsmeer 6
JOS/Watergr.meer 9 - Aalsmeer 7
Pancratius 3 - Aalsmeer 8
Kon.HFC Vet.2 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.45 u
15.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Odin’59 A1
ZCFC A1 - Aalsmeer A2
Aalsmeer C1 – HBC C1
VEW C2 - Aalsmeer C2

11.30 u
12.30 u
12.00 u
11.45 u

Pupillen
Aalsmeer D2 – Pancratius D5
Legm.vogels E3 - Aalsmeer E2
NFC/Brommer F3 - Aalsmeer F3
Buitenveldert F7 - Aalsmeer F4

10.00 u
11.15 u
9.00 u
12.30 u

R.K.A.V.
Kadoelen 4 - RKAV 2
SDW Vet.1 - RKAV Vet.1
RKAV Vet.2 – Altius Vet.2

14.45 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Hoofddorp C3
RKAV C3 – DIOS C2

14.30 u
13.00 u

Pupillen
Hoofddorp D6 - RKAV D1
Legm.vogels D4 - RKAV D2
RKAV D3 – Swift D5
WV-HEDW E1 - RKAV E1
Sp.Martinus E3 - RKAV E2
KDO E3 - RKAV E3
RKAV E4 – Geuzen/Mid.meerE5
Nieuwendam E2 - RKAV E5
Ouderkerk ME.2 - RKAV E6
RKAV F1 – Arsenal F1
Buitenveldert F2 - RKAV F2
RKAV F3 – Legm.vogels F5
RKAV F4 – Abcoude F6
Legm.vogels F11 - RKAV F5
Meisjes
RKAV MD.2 – Concordia MD.2
RKAV ME.1 – RKDES ME.1
R.K.D.E.S.
Pupillen
Roda’23 D4 - RKDES D2
RKDES D3 – SVIJ MD.1
RKDES E1 – Diemen E2
RKDES E2 – CTO’70 E2
NFC/Brommer E2 - RKDES E3
Sp.Martinus E6 - RKDES E4
Buitenboys E 13 - RKDES E5
De Meer E7 - RKDES E6
Sp.Maroc F1 - RKDES F1
SCW F1 - RKDES F2
RKDES F3 – AMVJ F2
RKDES F4 – RKAVIC F5
RKDES F5 – Ouderkerk F7
VVC F 11 - RKDES F6
RKDES F7 - RKDES F8

11.00 u
13.00 u
11.30 u
10.00 u
9.00 u
12.00 u
11.30 u
10.00 u
9.00 u
10.15 u
9.45 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u

11.30 u
10.15 u

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

Dames en meisjes
RKDES MA.1 – Soest MA.1
Concordia MB.1 - RKDES MB.1
VVC MC.1 - RKDES MC.1
RKAV ME.1 - RKDES ME.1
RKDES MC.2 – G./Mid.meer MC.2

11.00 u
14.30 u
13.00 u
10.15 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Vlug en Vaardig 1
SCW 2 – Argon 3
Legm.vogels 2 - SCW 3
WV-HEDW 12 - SCW 4
SCW Vet.1 – Loosdrecht Vet.1
SCW Vet.2 – TOB Vet.3
Sp.Martinus Vet.2 - SCW Vet.3

14.30 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – VVC A1
SCW B1 – Onze Gazellen B1
HBC C3 - SCW C1
Spaarnewoude C2 - SCW C2

11.30 u
10.15 u
11.30 u
12.00 u

Pupillen
KDO D2 - SCW D1
TABA D5 - SCW D2
SCW E1 – Pancratius E3
Tos actief E2 - SCW E2
SCW F1 – RKDES F1
AMVJ F1 - SCW F2
Buitenveldert F5 - SCW F3
Alkmania F4 - SCW F4
Kickers F4 - SCW F5

9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
10.15 u
11.00 u
8.45 u
10.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Roda’23 DA.1 - SCW DA.1
IVV MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Hoofddorp MD.1
SCW MF.1 – Sp.Martinus F 10
SCW ME.1 – Zwanenburg ME.1

14.30 u
12.00 u
10.15 u
9.00 u
10.00 u

Zondag 26 oktober
R.K.A.V.
RKAV 1 – Abcoude 1
RKAV 2 – Sp.Martinus 3
RKAV 3 – Sp.Maroc 5
DIOS 6 - RKAV 4
Overbos 6 - RKAV 5
RKAV 6 – Nautilus 3

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

Junioren
VSV B1 - RKAV B1

14.00 u

Dames
Buitenboys DA.1 - RKAV DA.1

14.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Zeeburgia 1
RKDES 2 – Geinburgia 2
Swift 3 - RKDES 3
RKDES 4 – A’dam Seref spor 2
RKDES 5 – Abcoude 5
KDO 5 - RKDES 6
DCG 6 - RKDES 7
Abcoude 8 - RKDES 8

14.00 u
11.00 u
13.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
11.30 u
12.00 u

Junioren
Weesp A2 - RKDES A1
DWS B3 - RKDES B1
RKDES B2 – Hoofddorp B4
OSV C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Pancratius C4
RKDES C3 – Pancratius C7

12.00 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
10.00 u
12.00 u

Bridge in dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen woensdag
werd tijdens de wekelijkse bridgemiddag in viertallen gespeeld. Het
waren zeer interessante spellen
waar nog vaak over gepraat zal worden.
Het viertal dat met de zege ging
strijken, bestond uit Marion en Wim
Noom, Leny Heemskerk en Greet
de Jong. Tweede werden Trudy van

Leeuwen, Gill Bense, Carla van Duijvenbode en Bert de Bresser. De belangstelling voor de bridgedrive
groeit elke week! Kom dus op tijd,
want vol is vol. De wedstrijdleiding
hoopt weer vele bridgeliefhebbers
op woensdag 29 oktober te mogen begroeten. Het bridgen begint
om 13.00 uur, inschrijven kan vanaf 12.30 uur.
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De AVA-verzorgers van de 15 kilometer-post bij de Amsterdam marathon.

Drukke marathondag voor
atleten AV Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag was het voor
AV Aalsmeer een drukke dag tijdens
de 33e Amsterdam Marathon. Tientallen AVA-ers hielpen de organisatie in en rondom het Olympisch stadion en met het bemannen van de
grote verzorgingspost aan de Amstel bij de 15 kilometer. Daarnaast
deden er zes AVA-ers mee aan de
marathon en liepen ook zes AVAers later op de middag de halve marathon, waarbij sommigen een dubbelrol vertolkten: ’s morgens helper,
’s middags hardloper.
De snelste Aalsmeerse loper over
de 42 kilometer en 195 meter was
zoals verwacht Remco Metselaar.
Hij lag tot 37 kilometer nog helemaal op koers voor een nieuwe toptijd van 2 uur en 56 minuten, toen
een verrekte kuitspier roet in het
eten gooide. Remco kon wel door-

lopen maar niet meer op volle snelheid, waardoor hij dit keer de magische 3 uur grens net miste. Zijn 3
uur en 13 seconden blijft natuurlijk
wel een prachtige prestatie.
Ook bij de tweede AVA-loper zat
het venijn aan het eind. Bij John ’t
Hoen ging het tot 35 kilometer heel
hard, maar op de Stadhouderskade
kwam hij de heer Kramp tegen die
hem pijn deed op plekken in het lijf
die hij nog niet eerder kende. Desalniettemin kwam John toch nog in
3 uur en 37 minuten over de meet.
Marjan van Ginkel en René Spitteler liepen een prettiger wedstrijd en
genoten volop van de AVA-ers en
andere supporters die overal rond
het parcours opdoken. In een vrijwel vlakke race liepen zij precies
hun streeftijd van 3 uur en 39 minuten. Marjan verbeterde daarmee

haar eigen clubrecord voor dames
op de marathon met bijna 4 minuten! Ook Petra Verweij liep een goed
ingedeelde wedstrijd en kwam binnen na 4 uur en 9 minuten. Buurter Leo Eveleens debuteerde op de
klassieke afstand en had dus vooral
heel uitlopen als doel. Dat lukte prima in 4 uur en 17 minuten.
Ook de halve marathon was door de
grote drukte en de soms best pittige wind bepaald geen makkie. Mirjam Colijn was de snelste van het
AVA-team met een fraaie tijd van 1
uur en 40 minuten, ook Reinier van
Oene ging rap met 1 uur en 43 minuten. Leo Peters gaat naarmate hij
ouder wordt alleen maar harder lopen en liep in zijn 59e levensjaar
een persoonlijk record van 1 uur
45 minuten en 59 seconden! Youri
Kersloot, de laatste jaren vaste klant
bij de halve van Amsterdam, liep
met 1 uur en 48 minuten een dikke

minuut sneller dan vorig jaar. Hans
Bakker genoot van de goede sfeer
in het Vondelpark en omstreken en
liep soepel en gelijkmatig naar een
keurige tijd van 1 uur en 54 minuten. Edwin van Egmond sloot de
AVA-rij met een finish in luttele seconden boven de 2 uur.
De resultaten van de AVA-ers tijdens de Amsterdam Marathon:
Halve Marathon:
Mirjam Colijn
1:40:15
Reinier van Oene
1:43:21
Leo Peters
1:45:59
Youri Kersloot
1:48:29
Hans Bakker
1:54:55
Edwin van Egmond
2:00:45
Marathon:
Remco Metselaar
3:00:13
John ‘t Hoen
3:37:22
Rene Spitteler
3:39:18
Marjan van Ginkel
3:39:19
Petra Verweij
4:09:47
Leo Eveleens
4:17:39

De AVA-deelnemers René Spitteler, John ’t Hoen, Marjan van Ginkel, Leo Eveleens en Remco Metselaar nog volop lachend voor de start.

UWTC BMX-competitie

Bekers voor Aalsmeerders Jurre,
Mitchell, Sam, Jaivy-Lee en Mike

Sponsor RKDES Meisjes B1
Kudelstaart - De meiden B1 van
RKDES hebben een nieuwe sponsor. Schijf Houthandel & Sloopwerken staat geschreven op de nieuwe shirts. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. Schijf beschikt over
de nodige kennis en middelen om
asbest zodanig te verwijderen dat
mens en milieu gespaard worden.
De medewerkers zijn speciaal opgeleid en de Bedrijfsgezondheidsdienst verzorgt de periodieke keuringen. Grote aandacht wordt besteed aan de wijze waarop asbest
en asbesthoudend materiaal worden verzameld, verpakt en afgevoerd naar geconcentreerde stortplaatsen. Het totale verwijderingproces geschiedt in eigen beheer.

Voor de opdrachtgever is dit een garantie voor deskundigheid, kwaliteit
en veiligheid. En kwaliteit willen de
meiden van de B1 van RKDES ook
leveren tijdens een wedstrijd. Het
team is bijzonder trots op de nieuwe
sponsor. Uiteraard zijn de meiden in
hun nieuwe outfit op de foto gezet.
Achter van links naar rechts: leider
Harry Verkuijl, sponsors Pie Stam
en Ruud Keijzer.
Het team, staand van links naar
rechts: Jorinde Jansen, Jamie van
den Broek, Roselle Jansen, Stephanie van Weerdenburg, Manon
Verkuijl. Nina van Honk en Kaylee
Kraan. Zittend van links naar rechts
Marit Oliemans, Kim van Honk, Femke Eveleens, Tabitha Buijs, Rianne
Weij en Kelly Verschueren.

Uithoorn - De zon maakte dat het
zondag 19 oktober aangenaam vertoeven was op de fietscrossbaan in
Zoetermeer waar de bmx-ers van
UWTC hun negende en laatste wedstrijd van de BMX-West Competitie
reden. Nadat de trainingen zonder
incidenten waren verlopen, stond
men bij het starten van de wedstrijd
even stil bij het 25 jarig bestaan
van FCC Zoetermeer. Tevens werden er opnames gemaakt door Man
bijt Hond welke tien jaar bestaat.
Zij waren op zoek naar de persoon
die tien jaar werd. Er werd gestart
met de eigen klasse met een eerste, tweede en derde manche, een
herkansing en de halve finale, en tot
slot de A- en de B-finale. Sommige
rijders wisten voor de wedstrijd al
dat ze de overwinning in hun broekzak hadden. Anderen gingen voor
de laatste puntjes waarbij men geen
fout wilde maken waardoor je soms
je plek verspeelde of opschoof als
de ander een fout maakte.
Alle crossers reden voor wat ze
waard waren en lieten zien dat er
terechte winnaars tussen zaten.
Hierna ging de jury berekenen
hoe de eindstand er uiteindelijk uit
kwam te zien, terwijl de crossers in
de open klasse voor de dagoverwinning reden. Eerste plaatsen zijn be-

haald door Bart van Bemmelen bij
de boys tot 7 jaar en door Tom Brouwer bij de boys 10-11 jaar. Als derde
zijn Jurre Overwater bij de boys tot
7 jaar, Sam Verhulst bij de boys 8-9
jaar en Roan van den Berge bij de
boys 12-13 jaar geëindigd.
Aan het eind van de dag, waarbij de
zon het niet meer kon winnen van
de wolken, verzamelden alle crossers zich bij de grote vrachtwagen
waarin het podium zich bevond.
Allereerst werden de open klasse winnaars gehuldigd waarna het
de beurt was aan sponsor Piet Ende
om de Piet Ende Bokaal uit te reiken aan de best presterende fietscrossvereniging van de BMX-West
Competitie. Sam Verhulst mocht namens UWTC de derde prijs in ontvangst nemen! Deze zal een mooi
plekje krijgen in het clubhuis aan de
Europarei 3 in Uithoorn.
Daarna werden de crossers één
voor één naar voren geroepen om
hun eigen beker in ontvangst te nemen. Aankomend weekend 25 en 26
oktober wordt wederom in Zoetermeer gereden. Dit keer voor de laatste wedstrijd van de Top-Competitie! Voor informatie, foto’s en andere wedstrijd verslagen kan gekeken
worden op de website www.uwtc.
nl/bmx.

Nieuwkomers Mann en
Brokke op dreef bij BVK
De Kwakel - Met slechts 36 paren
is bridgeclub De Kwakel gestart met
de tweede serie van zes speelavonden voor paren. In de A lijn toonde
nieuwkomer paar Mann-Brokke direct titelaspiraties door met ruime
afstand de eerste plaats te veroveren, 63,33% was hun score.
De tweede plaats was deze avond
weggelegd voor paar HeijlmanZuidema met precies 55% en Geke en Jaap Ludwig werden derde
met 54,6%. Dat niet alle nieuwkomers het gemakkelijk hebben, bewezen Anneke Karlas en Jaap Verhoef, door met 41,3% als twaalfde
en laatste te eindigen. Zij laten de
moed uiteraard niet zakken en komen hopelijk wel weer terug naar
een aanvaardbaar niveau. Ook in
de B lijn werd de koppositie ingenomen door een paar dat was gepromoveerd uit de C lijn. Jose Moller en Yvonne Koestal willen wellicht
direct doorstomen naar de A lijn en

zij onderstreepten die ambitie met
een score van 58,33%. De tweede
plaats was voor gelegenheidspaar
Lenie Heemskerk- Piet v.d. Poel met
57,3%. Een gedeelde derde plaats
was er voor paar Stokkel-Zandvliet
en echtpaar van der Knaap, ook net
ontstegen aan de C lijn, met 56,6%.
In deze lijn hadden Loes Kroon en
Ria van Zuylen een wat mindere
avond met 35,8% en dat betekende de veertiende plaats. De C lijn
tenslotte telde slechts tien paren
en van die tien was paar ZandvlietNieuwendijk de sterkste met 67,7%.
Lous Bakker kon deze avond partner Hans Elias blijkbaar tot grootse daden inspireren, want aan het
eind van de avond prijkten hun namen op de ranglijst als tweede met
58,8%. Addie de Zwart en Hetty
Kesting veroverden de derde plaats
met 56,3%, terwijl paar Bleekemolen-Jonkers de tiende plaats innam
met 45,4%.

Koppeltoernooi bij Sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen koppeltoernooi van Sjoelclub Rijsenhout op
17 oktober. In de A-klasse behaalde het duo Tiny Amsing en Alberte Gelein de hoogste eer met 3040
punten. Op twee zijn John de Vries
en Leo van Tiem geëindigd met 2847
punten en op drie Mary Verhoeven
en Petra Houweling met 2732 punten. In de B-klasse bleken Bert Houweling en Piet van de Berg met 2432
punten onverslaanbaar.

Plaats twee werd bezet door Ria van
de Jagt en Corry Balder met 2396
punten en plaats drie door Els van
de Linden en Dirkjan Baardse met
2391 punten.
In de C-klasse bleken Marja en
Wijnand Spring in ’t Veld de beste
sjoelers met 2299 punten. Op twee
eindigden Riet Schijf en Thomas van
Brakel met 2241 punten en op drie
Cock en Mariette van de Vlugt met
2234 punten.

FIQAS Aalsmeer in de aanval. Foto: Don Ran.

Europacup handbal

FIQAS speelt puike partij
tegen Parijse toppers
Aalsmeer - De kans dat de mannen van FIQAS Aalsmeer de volgende ronde van het Europese Cup
Winners Cup toernooi zouden halen, was na de uitnederlaag van vorige week (24-37) zo goed als uitgesloten. Toch deden de Aalsmeerders
er zondag in de lekker volle sporthal
de Bloemhof alles aan om een goede partij te spelen tegen de Franse
topploeg. Dat lukte: Vanaf het eerste
fluitsignaal werd in een enorm hoog
tempo gespeeld en na vijf minuten nam FIQAS Aalsmeer zelfs brutaal de leiding. De Fransen speelden ongetwijfeld in een versnelling
lager dan een week eerder, maar
dat doet niets af aan de enorme inzet en vechtlust van de Aalsmeerders. Bovendien stond de dekking,
met Jarcha van Dijk, Serge Rink en
Ruud Neeft in het middenblok, als
een huis en was ook keeper Jeffrey Groeneveld goed op dreef. Hij
stopte onder andere een penalty en
scoorde zelf bijna ‘over de hele’. Dat
leverde snelle spelhervattingen op
en break outs op, maar ook werd
gescoord via fraaie combinaties,
vanaf de cirkel en vanuit de hoeken. Zo kwam FIQAS Aalsmeer, dat
het deze wedstrijd moest doen zonder schutter Mark Roest, na twintig minuten zelfs op een 14-10 voorsprong en viel er voor het publiek
veel te genieten. Natuurlijk deden
de Fransen ook iets terug. Hun geweldige cirkelspeler Cédric Sorhaindo (die deel uitmaakte van de Franse ploeg die afgelopen zomer Olympisch kampioen werd) was nauwelijks af te stoppen en ook de fysiek
sterke opbouwspelers scoorden regelmatig van afstand. Maar FIQAS
Aalsmeer was niet van plan zich opnieuw makkelijk te laten verslaan en
verkocht de huid duur. Met de rust
leidde de ploeg van Alex Curescu
nog met 17-16 en ook na de pauze
bleef FIQAS Aalsmeer geruime tijd
aan de goede kant van de score. In
eerste instantie maakten de Fransen
nog wel gelijk: 17-17, daarna zorgden Jeffrey Boomhouwer (break out
na een stop van Jeffrey Groeneveld),
Menno v.d. Grift (vanuit de hoek)
en de deze wedstrijd onnavolgbare
Luuk Obbens alweer voor de voorsprong: 21-18. De atletische Franse
opbouwspelers gingen nu meer van
afstand schieten en dat leverde halverwege de tweede helft opnieuw
een gelijke stand 26-26 en even later de voorsprong voor Paris Handball op: 26-27. In de slotfase vielen
de doelpunten om en om, maar het
was duidelijk dat het hoge tempo
van de eerste drie kwartier en het
harde werken de Aalsmeerders veel
kracht hadden gekost. In de slotminuten werden wat kansen gemist
en zo gingen de Fransen er alsnog
met een kleine winst vandoor: 3132 en plaatsten zich voor de volgende ronde van de Cup Winners Cup.
Een gelijkspel was zeker verdiend
geweest, maar FIQAS Aalsmeer kon
het Europese toernooi in ieder geval wel met opgeheven hoofd verlaten: de ploeg had keihard gewerkt

en een puike partij gespeeld tegen
dit topteam. En dat belooft veel voor
de rest van de competitie, waarin
komende week alweer twee wedstrijden op het programma staan.
Doelpunten: Luuk Obbens 7, Jarcha
van Dijk en Jeffrey Boomhouwer 5,
Robin Boomhouwer 4, Wai Wong,
Serge Rink, en Menno v.d. Grift 2,
Ruud Neeft, Jimmy Castien, Stefan
Geleijn en Jelmer van Stam 1.
Handbaltoppers
Vanavond, donderdag 23 oktober,
spelen de heren van FIQAS Aalsmeer
de inhaalwedstrijd tegen regerend
landskampioen Hellas. Het is een
zogenaamde ‘vierpunten wedstrijd’.
Want behalve voor de nationale
competitie zijn in deze wedstrijd ook
punten te verdienen voor de BeneLiga (daarin tellen immers de punten mee uit de onderlinge duels van
de vier Nederlandse en Belgische
deelnemers). Dat maakt het treffen
nóg spannender. Bovendien zal Hellas zeker uit zijn op revanche na de
verloren Super Cup ontmoeting van
vorige maand, die FIQAS Aalsmeer
won met 35-23. De wedstrijd is in
De Bloemhof aan de Hornweg en
begint om 20.30 uur. En, handballiefhebbers kunnen aanstaande zaterdag, 25 oktober ook nog twee
topwedstrijden zien in sporthal de
Bloemhof: Eerst spelen de dames
van FIQAS Aalsmeer tegen het Amsterdamse Westsite (aanvang 18.45
uur), daarna treden de heren van FIQAS Aalsmeer aan tegen het Talententeam Limburg/V&L en die wedstrijd begint om 20.30 uur.
Lid van Verdienste
Voor aanvang van de Europacup
wedstrijd van FIQAS Aalsmeer tegen het Franse Paris Handball werd
oud aanvoerder van heren 1 en trainer Jeroen Hölscher door vice-voorzitter Mike v.d. Laarse in het zonnetje gezet. Jeroen werd bedankt voor
zijn vele jaren als speler en trainer
bij FIQAS Aalsmeer. Hij mocht een
fraaie fotocollage in ontvangst nemen én werd benoemd tot Lid van
Verdienste van de vereniging.

Kaartavond bij
BV Oostend

Aalsmeer - De volgende speelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 30 oktober in
buurthuis het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat. Het kaarten begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee
klaar. Het kaarten op 16 oktober is
gewonnen door R. Buskermolen
met 5390 punten. Op plaats twee is
T. van de Made geëindigd met 5266
punten, op drie K. Kuggeleijn met
5218 punten, op vier L. de Nooij met
5183 punten en op vijf P. Schuit met
5164 punten. De poedelprijs mocht
F. van Engelen mee naar huis nemen.

Atletiek AV Aalsmeer

Klaverjassen, sjoelen en
kienen bij BV De Pomp
Aalsmeer - Een mannelijke winnaar bij het hartenjagen, klaverjassen en het sjoelen op 6 punten na.
De dames hadden bij de start van
het speelseizoen de toon gezet met
als uitdaging naar de heren om revanche te nemen.
Afgelopen maandag 20 oktober is
dat gelukt. De heer Könst was eerste met klaverjassen en behaalde
5304 punten, mevrouw Raadschelders is tweede geworden met 5210
punten en derde mevrouw Spaargaren met 5048 punten.
De hartenjagers hadden Jan Zekveld als winnaar met 125 punten,
tweede werd met 159 punten Caroline Ramp en de derde plaats was
voor Netty van Tol met 171 punten.
De sjoelers waren succesvol met Ali
Hoving als winnares met 446 punten. Zes punten scheelde het maar

met Geert Hoving, die tweede werd
met 440 punten.
Derde werd Carla Brockhoff met
362 punten.
Elke derde maandag van de maand
kan revanche genomen worden,want
dan houdt buurtvereniging De Pomp
de maandelijkse speelavond in ’t
Baken in de Sportlaan.
De start is om 20 uur. Op woensdag 12 november is er weer kienen, op maandag 17 november de
speelavond en op woensdag 26 november de jaarlijkse sinterklaaskinderbingo, alleen voor de kinderen
van leden van buurtvereniging De
Pomp.
Telefonische informatie kan verkregen worden via Caroline Ramp tel.
344107.

Toptijd Wim Metselaar!
Aalsmeer - Op zondag 19 oktober liep Wim Metselaar de 800 meter in ’s-Hertogenbosch. Dit was
een onderdeel van een drukbezochte meerkamp, uitstekend georganiseerd door de atletiek- en triathlonvereniging O.S.S.-Volo.
Na een zwakke start in het voorjaar
en verbeterende prestaties in de zomer was deze 800 meter voor Wim
de laatste mogelijkheid in dit wedstrijdseizoen om zijn tijd nog aan te

scherpen. De omstandigheden waren niet geheel optimaal: 12 graden
en wat wind.
Mede dank zij het gangmakerswerk
van zijn zoon Erwin werd er toch een
toptijd gerealiseerd van 2 minuten
27.3 seconde.
Dit is niet alleen een verbetering
van het clubrecord bij AV Aalsmeer,
maar tevens de één na snelste tijd
die ooit door een Nederlandse 65plusser is gelopen.

Verhoef wint bij BV Aller Belang
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
heeft buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg de maandelijkse klaverjasavond gehouden in het Parochiehuis.
Op één is Jan Verhoef geëindigd
met 5295 punten, op twee Rita
Blaauboer met 5267 punten, op drie
Ubel van de Blom met 5049 punten, op vier Kommer Baardse met

4842 punten, op vijf Gert Maarse met 4832 punten en op zes Ferry Goede met 4776 punten. De poedelprijs was voor Lize van der Schilden met 3962 punten. De volgende
speelavond is op 11 november in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het jaarlijkse klaverjastoernooi van
Ons Aller Belang staat gepland op
21 november.
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Export van bloemen en
planten richting plus!

Surf naar www.muzikaalsmeer.nl

Rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis op een rij!
Aalsmeer - Een initiatiefgroep
heeft enkele maanden geleden het
plan opgevat om de rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis van de laatste vijftig jaar in kaart te brengen.
Aalsmeerders zijn massaal betrokken geweest en zijn nog steeds actief op allerlei muzikale terreinen,
van dansorkesten tot koren en van
pop-, blues- en jazz-groepen tot dj’s
en fanfares. De initiatiefgroep wil
zich als stichting gaan bezighouden
met het inventariseren van al deze activiteiten en wil in contact komen met alle betrokkenen, van jong
tot oud, met als doel om dit stuk lokale cultuur blijvend zichtbaar en
tastbaar te maken en een gepaste
plaats te geven binnen de gemeente Aalsmeer. Inventarisatieformulieren voor groepen, koren en vorige acts zijn te downloaden via www.
muzikaalsmeer.nl en verkrijgbaar in
De Oude Veiling in de Marktstraat
en bij de Stage Music Shop in de
Schoolstraat. Verdere richtlijnen
staan op het formulier aangegeven.
Al een groot aantal bands en groepen heeft zich aangemeld via de site. Kent u/jij ze nog? Bumpy Ride,
Scrunsh, The Moonliners, Front Page, The Touring Bluesmasters, West
Lake, Woody Woodleg en de Aviola’s. Echter nog lang niet alle groepen en bands. Surf ook eens naar
de site en meld je muzikale verle-

den of heden aan. Want het maakt
niet uit of de band niet meer bestaat of juist nog heel veel speelt,
het gaat om een compleet beeld van
de Aalsmeerse muziekgeschiedenis!
De initiatiefnemers zijn overigens
ook nog op zoek naar (jonge) mensen die mee willen brainen, ideeën
hebben en zich willen inzetten voor
de vastlegging van de Aalsmeerse
muziek geschiedenis. Opgeven kan
via de site of bel naar de Oude Veiling of naar de Stage Music Shop.
Muzieklocaties
De initiatiefgroep wil tevens aandacht besteden aan tal van muzieklocaties, zoals The Madness in Kudelstaart, Boerenvreugd in de Hornmeer, de voormalige bloemenveilingen, de (al jaren afgebroken) muziektent in de Hortensialaan, De Oude Veiling, Bacchus en andere locaties.
Gedacht wordt aan de organisatie van een concertserie met voormalige en huidige muziekformaties,
de realisatie van een overzichtsboek
van deze periode, een verzamel dvd
of cd en een expositie inrichten met
een selectief aantal foto’s, posters,
instrumenten en andere relikwieën.
De initiatiefgroep bestaat uit Monic
Persoon, René Martijn, Leen Mulder,
Leo van Erp en Pieter Groenveld.

Fittest voor senioren bij
SWOA in De Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 24 november wordt van 9.00 tot 11.30
uur in sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren van 55
jaar en ouder.
De testen vinden plaats in blokken
van een half uur. Onder leiding van
een team van trainers (MBvO), artsen en begeleiders wordt door middel van testen de conditie gemeten.
Het gaat om onder andere metingen van bloeddruk, Body Mass Index, armkracht, beenkracht, balans
en wandeltraining. De uitslag met
een advies ontvangt iedere deelnemer ter plaatse. De kosten zijn laag,
6,00 euro per persoon.
Dat het niet alleen goed is om eens
te kijken hoe uw conditie is maar

Kentekenplaten
van auto weg

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober zijn

Controles op
fietsverlichting
Aalsmeer - Nu het ’s avonds vroeger donker is en het in de ochtend
ook vaak nog schemer is als fietsers op weg gaan, is het belangrijk dat de verlichting goed functio-

dat het ook preventief is, blijkt uit
het feit dat er in april enkele deelnemers een verwijsbriefje voor hun
eigen huisarts hebben meegekregen, omdat er hoge bloeddruk, dan
wel hartritme stoornissen tijdens de
test door de daar aanwezige artsen
werd geconstateerd. De deelnemers
die in april voor de eerste keer hebben meegedaan krijgen allen een
uitnodiging om opnieuw deel te nemen aan de test om zo hun testresultaten eens te vergelijken. Heeft u
nog nooit eerder deelgenomen en
lijkt het u ook eens leuk om mee te
doen, dan kunt u zich nu opgeven,
zodat u ook voor april volgend jaar
een uitnodiging kunt verwachten. U
kunt zich opgeven bij de SWOA, tel.
344094 tijdens kantooruren.

vanaf een in de IJsvogelstraat geparkeerde Renault de beide kentekenplaten gestolen. De diefstal
heeft tussen zes uur ‘s avonds en
zes uur in de ochtend plaatsgevonden.
neert. Met licht aan zijn fietsers tot
slot zichtbaarder in het verkeer en
is het dus veiliger voor alle weggebruikers. De komende weken gaat
de politie weer regelmatig controles op fietsverlichting houden. Zeker ook een goede reden om de verlichting op orde te hebben. De boete bedraagt al snel 20 euro.

Nieuw bestuur voor ANBO
afdeling Rijsenhout
Rijsenhout - Tijdens de ledenvergadering van de ANBO afdeling
Rijsenhout,die geleid werd door de
heer Knukkel van Gewest NoordHolland, zijn een viertal nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd.
Bij de jaarvergadering in het voorjaar was er geen enkele naam binnen gekomen om zowel secretaris
Jan van Staveren als penningmeester Klaas.Knook te vervangen die al
acht jaar deze functies hadden vervuld.
Ook de voorzittersfunctie was al jaren vacant. Toch heeft de inspanning van Gewest Noord-Holland samen met enkele actieve leden er toe
geleid dat er een nieuw bestuur is

gevormd en de afdeling Rijsenhout
dus geen onderdeel hoeft te worden van een grotere ANBO afdeling
in Haarlemmermeer. Cor Nagtegaal
zal de voorzittershamer gaan hanteren, penningmeester wordt Henk
Hofland en het secretariaat komt
bij Co Wies. Algemeen bestuurslid wordt Jac van Dijl en hij wordt
bijgestaan door de twee bestuursleden Henk van den Heuvel en mevrouw Alie Bart van het oude bestuur. Samen met vijf vrijwilligers,
die zowel de soosmiddagen, de toneel- en bingomiddag en de kerstbrunch organiseert, heeft de afdeling Rijsenhout haar zelfstandigheid
weten te behouden.

Actief programma tijdens
Dag van de mantelzorg
Haarlemmermeer - Maandag 10
november zijn mantelzorgers uit
Haarlemmermeer van 15.00 tot 19.30
uur van harte welkom in sporthal
de Estafette in Nieuw Vennep. Het
thema van de jaarlijkse Dag van de
Mantelzorg is ‘Mantelzorg is Topsport’ en Steunpunt Mantelzorg
Amstelring bied mantelzorgers een
actief en gevarieerd programma.
Na ontvangst wordt de warming-up
verzorgd door Duco Bouwens, bekend van Nederland in beweging,
hierna is er voor iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan een activiteit op zijn of haar (sportieve ) niveau. Men kan onder andere kiezen uit Tai chi of dansen, volleybal,
badminton of sjoelen. Na al deze inspanning is het tijd voor een drankje en een uitgebreid buffet. Al jaren
organiseert Steunpunt Mantelzorg

op de dag van de mantelzorg een
evenement om mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de
regio, zodat zij in staat zijn de zorg
aan hun naaste te verlenen zolang
zij dit kunnen en wensen. Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. Mantelzorgers die meer willen weten over de Dag van de Mantelzorg of zich willen aanmelden (tot
31 oktober) kunnen mailen of bellen
met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl of 0900-1866.

Met een speciale veiling van twaalf karren heeft Air So Pure 3123 euro opgehaald. Hans Zuidgeest en een vertegenwoordigster van Air So Pure overhandigden de cheque aan Remco Staal (midden) van het Astma Fonds.

Air So Pure veilt op Flora
voor het Astma Fonds
Aalsmeer - Met een opvallende
actie op de plantenklok van FloraHolland vestiging Aalsmeer haalde telersvereniging Air So pure deze week ruim 3000 euro op voor het
Astma Fonds. Precies een jaar geleden werd Air So Pure opgericht.
Air So Pure werd toen ook de nieuwe merknaam van de Spathiphyllum
‘So Sweet’. Op woensdag 15 oktober
presenteerde Air So Pure ook twee
nieuwe kwekers, JB Plant en Easy
Grow. Hiermee worden de Areca en
de Hedera toegevoegd aan het assortiment luchtzuiverende planten.
Met de eerder dit jaar geïntroduceerde Nephrolepis heeft Air So Pure nu vier verschillende kamerplanten, die allemaal als eigenschap een
luchtzuiverende werking hebben.
Samen met het Astma Fonds vestigt

Air So Pure de aandacht op planten
die de lucht kunnen zuiveren.
Planten in kinderwagens
In kinderwagens werden de Areca en de Hedera woensdag voor de
klokken langsgereden. Vervolgens
kwamen twaalf karren met Spathiphyllum, Nephrolepis, Areca en Hedera voor de klok. De opbrengst van
deze actie, 3123 euro, komt volledig
ten goede aan het Astma Fonds.
De relatie tussen het Astma Fonds
en Air So Pure is een logische, vanwege de bewezen luchtzuiverende
werking van de planten. In samenwerking werd onlangs het Spathiphyllum-plantje ‘Begrip’ op de markt
gebracht. Met deze consumentenactie wordt aandacht gevraagd voor
een schone werk- en leefomgeving.

Weet wat je loost!

Riool verstopt door vet of
schoonmaakdoekjes
Aalsmeer - Er komen de afgelopen
periode een flink aantal meldingen
binnen, vanuit verschillende wijken, over rioolverstoppingen. Doordat er veel vet, schoonmaakdoekjes,
vochtig toiletpapier en dergelijke in
het riool terecht komen, slibt het riool dicht en lopen gemalen vast. Dit
geeft veel overlast en kost de gemeente Aalsmeer veel geld en energie om de boel weer op te lossen.
Het is van belang dat iedereen bedenkt wat hij of zij via de gootsteen
of de wc in het riool terecht laat komen.
Verstoppingen in de riolering ontstaan doordat frituur- of bakvet in
de gootsteen of toilet terechtkomt.
Het vloeibare vet stolt en aan de

binnenkant van de rioolbuis blijft
een laag vet achter. Hierdoor wordt
de doorsnede van de buis steeds
kleiner en slibt het riool langzaam
dicht. Bovendien oefent vet een grote aantrekkingskracht uit op ongedierte, wat weer schadelijk kan zijn
voor de volksgezondheid.
Schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier en andere rioolvreemde materialen veroorzaken vaak problemen bij de rioolgemalen omdat deze niet oplossen.
De gemalen kunnen hierdoor vastlopen, wat kan leiden tot overstromingen, viezigheid, stank en overlast in huis en op straat. Dus; Weet
wat je loost, het bespaart overlast
en geld!

ingezonden
Nieuwe attractie: De Rinkelbrug!
De laatste tijd lijkt Aalsmeer op een
grote molshoop. Overal wordt letterlijk aan de weg getimmerd. Er wordt
veel van de Aalsmeerders en toeristen gevraagd, wat betreft het aanpassen in en om het verkeer. Soms
denk ik wel eens, komt het wel
goed? Maar één project is met bijzondere voortvarendheid aan gepakt en inmiddels al succesvol opgeleverd! Het is namelijk de nieuwste attractie wat betreft de bruggenbouw in Aalsmeer.
De Rinkelbrug is per 17 oktober in
gebruik genomen, ter hoogte van de

firma Loogman en hun buurman, de
heer Rinkel. De bouw ervan werd
bespoedigd door het bijna-ongeluk,
van de heer R. die in alle vroegte te
water ging omdat de oude planken
van de brug het begaven.
Met vereende krachten zijn de buren aan de bouw van een nieuwe
brug begonnen en in alle stilte is
deze geopend met de welduidende
naam: Rinkelbrug. Binnenkort wordt
deze prachtige stalenbrug ongetwijfeld opgenomen in de route van de
VVV van Aalsmeer.
Bruggenbouwer Gerard Zelen

Aandacht voor dementerenden

Vrijwilligers gezocht voor
wandelproject ‘InZicht’
Aalsmeer - Ontmoetingsgroep InZicht biedt ondersteuning aan
thuiswonende mensen met dementie en hun verzorgers. Drie dagen
per week wordt middels een dagprogramma aandacht besteed aan
alle facetten rondom dementie. Er
worden activiteiten georganiseerd
die bedoeld zijn om te leren omgaan
met de gevolgen van dit ziektebeeld.
Naast geheugentraining en spel is
bewegen een belangrijk onderdeel
van het programma. Onderzoek
heeft al aangetoond dat bewegen
invloed heeft op het functioneren
van de hersenen, een nieuw onderzoek vanuit het Vu medisch centrum
moet duidelijk maken in hoeverre
regelmatig en tijdsgebonden wandelen effect heeft op onder andere Alzheimer. De ontmoetingsgroep
werkt graag mee aan dit onderzoek
en heeft toegestemd met een groep
van maximaal zes deelnemers gedurende een half uur achtereenvolgens elke maandag woensdag
en vrijdag te gaan wandelen. Deze wandelgroep heeft een vrijwilliger nodig die de leiding neemt, de
tijd in de gaten houdt en de groep
motiveert. Deelnemers aan de ontmoetingsgroep wandelen bijna al-

lemaal, het gaat dan vooral om de
buitenlucht, de zintuigen prikkelen,
een gesprek en het bewegen. Bij de
deelnemers aan het onderzoek gaat
het vooral om het in beweging zijn
en blijven. Omdat het wandelen in
drie groepen wordt opgesplitst, is
de Ontmoetingsgroep op zoek naar
enthousiaste mensen die tijd en zin
hebben om tussen half 2 en half 3 in
de middag op maandag, woensdag
en/of vrijdag mee te wandelen.
Naast de behoefte aan wandelvrijwilligers heeft InZicht ook vrijwilligers nodig bij andere activiteiten.
Op de maandag- en woensdagochtend is hulp welkom bij het koffie schenken en opruimen. Vrijwilligers hebben naast de praktische
vooral ook een sociale functie. Ze
maken een praatje tijdens de koffie
en bieden een helpende hand waar
nodig. Mensen die vrijwilligerswerk
willen doen en belangstelling hebben voor deze groep kunnen contact opnemen met de coördinator
van de groep; Ellen Millenaar, tel.
06-22468574. De groep is gevestigd
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
12. E-mailen kan naar emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

Aalsmeer - De export van bloemen
en planten vanuit Nederland ligt tot
en met september dit jaar 1% achter in vergelijking met vorig jaar. Na
de sterk tegenvallend zomermaanden noteerde september eindelijk een stijging van de exportwaarde: +5,1% tot � 412 miljoen. Tot en
met september ligt de exportwaarde op � 4,1 miljard. Dit blijkt uit de
exportstatistieken over september
en de eerste drie kwartalen van dit
jaar van HBAG Bloemen en Planten
in Aalsmeer. De achterstand wordt
vooral veroorzaakt door de krimp van
de top-3 afzetlanden Duitsland, Engeland en Frankrijk. De exportwaarde op deze landen zakte tot en met
september met � 147 miljoen. Verder
is de export naar de verre bestemmingen en Zuid-Europa moeizaam,
Scandinavische landen groeien beperkt en de grootste groei wordt in
Oost-Europa gerealiseerd.
Snijbloemen en potplanten
De snijbloemenexport was in september met een omzetwaarde van
242 miljoen nagenoeg stabiel en
ligt met een waarde tot en met september op � 2,5 miljard nog ruim 2%
achter in vergelijking met vorig jaar.
Aan pot- en tuinplanten ging in september voor 151 miljoen de grens
over. Dat is 15% meer dan vorig jaar,
waardoor de cumulatieve achterstand werd omgebogen naar een
lichte plus van 1% en een waarde
van 1,5 miljard. Het uitgangsmateriaal, waarmee kwekers consumentklare bloemen en planten kweken,
ligt tot en met september bijna op
hetzelfde niveau als na de eerste
drie kwartalen vorig jaar, in waarde
185 miljoen. Met Engeland als grootste daler zakte de exportwaarde van
de top-3 afnemers van bloemen en
planten uit Nederland met 147 miljoen. Dat is 6% lager dan na de eerste drie kwartalen vorig jaar. In Engeland is de achterstand het grootst,
al was de krimp met 19% niet meer
zo groot als in de drie maanden er-

voor. Tot en met september namen
de Engelsen in waarde 16% minder
af, in waarde 606 miljoen. De lage
koers van het pond is een belangrijke reden en het effect daarvan is
nog niet uitgewerkt. Bovendien nekt
het geschonden consumentenvertrouwen de aankoop van luxe producten als bloemen en planten, een
effect dat zich op meer markten laat
gelden. Duitsland nam tot en met
september ruim 2% minder af tot
een exportwaarde van 1,2 miljard.
Frankrijk leverde 1% in tot een omzetwaarde van 513 miljoen. De bloemen- en plantenafzet in Zuid-Europese landen valt tegen in Spanje (7% tot 85 miljoen), Portugal (-2,5%
tot 35 miljoen), maar Italië noteert
stijging van ruim 2% tot 257 miljoen.
De relatief hoge koers van de euro
blijft de export naar verre bestemmingen als Amerika (-18% tot 60
miljoen) en Japan (-7% tot 11 miljoen) drukken.
Stevige groeiers
In de Scandinavische regio werd
volgens de HBAG-statistieken in de
eerste drie kwartalen dit jaar een gemiddelde groei gerealiseerd van bijna 4%. De belangrijkste afzetmarkt
Denemarken bleef stabiel op 112
miljoen, maar groei was er in Zweden (+ 3% tot 84 miljoen), Noorwegen (+8% tot 38 miljoen) en Finland (+18% tot 28 miljoen). Exporteurs merken op deze markten wel,
dat het steeds meer moeite kost om
de groei erin te houden en investeren daarom meer in het samen met
klanten ontwikkelen van concepten
om de omzet te vergroten.
Oost-Europese landen tekenen voor
de substantiële groei van de exportwaarde van bloemen en planten uit
Nederland. Slowakije en Bosni� Herzegovina zitten met een toenamestijging van 8% aan de onderkant en van de grotere landen zijn
Polen (+33% tot 114 miljoen) en
Rusland (+21% tot 140 miljoen) de
stevigste groeiers.

Mussen in de spotlights
Hoofddorp - Het wel en wee van de
mussen en andere dieren in Amsterdam is het onderwerp van de lezing
op zondag 2 november vanaf 14.30
uur in de Heimanshof in Hoofddorp.
De lezing over dit boeiende onderwerp wordt verzorgd door Martin
Melchers. Martin Melchers is werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, afdeling Groen en Recreatie in Amsterdam. Hiernaast is hij
zeer geïnteresseerd en deskundig
op het gebeid van de flora en fauna
in stedelijke gebieden. Onder ande-

re over de afname van de mussen in
Amsterdam en dat menselijk ingrijpen hiervan gedeeltelijk de oorzaak
is, heeft hij veel te vertellen. Maar
ook de toename van flora en fauna
in Amsterdam ten opzichte van veranderingen in de wereld zal hij bespreken. De lezing duurt ongeveer
een uur en is in bezoekerscentrum
de Kijkdoos in de Heimanshof aan
de Wieger Bruinlaan 1 te Hoofddorp.
De toegang is gratis. Voor informatie: Betty Keizer, tel. 023-5401873 of
Jeroen Warmerdam 06-30694394.

FloraHolland lanceert
PlantConnect.nl
Aalsmeer - PlantConnect.nl is de
nieuwe naam van de website en aanbodsbank van FloraHolland Connect
en is de opvolger van www.landelijkeaanbodsbank.nl. Mark-Jan Terwindt, manager FloraHolland Connect, maakte dit vanochtend op de
Aalsmeer Market bekend.

Meer efficiency
Digitaal zaken doen wordt in de
sierteeltsector een steeds groter begrip. Het zorgt voor meer efficiency in de keten. PlantConnect.nl is
zo’n initiatief. Naast de online catalogus van het Nederlandse plantenassortiment is er een nieuwe functionaliteit ontwikkeld: een webshop
waarin kopers het getoonde assortiment direct kunnen bestellen. Na
de lancering van de nieuwe website, vond de eerste online bestelling
plaats. Koper Jan Robbe van IBH
Export en aanvoerder Maik Duindam van Zuydgeest De Lier sloten
de deal door gezamenlijk op de bestelknop te drukken. “Een goed initatief”, aldus Duindam. “Voor ons is
het van toegevoegde waarde dat
kopers hun planten rechtstreeks
kunnen bestellen. Je haalt er op
deze manier onnodige, vaak handmatige werkzaamheden tussenuit,
wat voor meer efficiency in de keten zorgt.” Het aanbod van de webshop is actueel, omdat mutaties direct verwerkt worden. De uitwisseling van ordergegevens vindt elek-

tronisch plaats, via bestaande systemen als Florecom maar ook via internet.
Pilot webshop
FloraHolland Connect start eerst
met een pilot om deze nieuwe digitale dienst samen met kwekers en
kopers vanuit de dagelijkse praktijk
doordacht te kunnen ontwikkelen.
De pilot loopt tot en met mei 2009.
In deze periode werkt een groep
kwekers en kopers met de webshop. IBH Export is door FloraHolland Connect benaderd om deel te
nemen aan de pilot. “Optimalisering
van de handelsstromen is voor ons
en iedereen van groot belang”, stelt
Robbe. “We moeten naar één systeem voor kopers en kwekers. Het
is daarom goed om deze ontwikkeling op de voet te volgen. Daarnaast
hoop ik dat hierdoor meer kwekers
de noodzaak zien om hun aanbod
betrouwbaar online beschikbaar
te stellen.” De overige deelnemers
aan de pilot zijn: Aphrodite (Jac. van
Weerdenburg), Elstgeest potplanten, Griffioen, Hedera Plant, Klimplantenkwekerij Hoogeveen, LKP
(Gebroeders Koolhaas), Maasluiden Potplanten, Nolina Potplantenkwekerij, Orchids 4All (Ed Meeuwissen), Rolff Rodon, Potplantenkwekerij Sjaloom, Spring in ’t Veld,
Stolk & Zn, G.E.P. Plantes, Intermarkt
Thielen, Leliveld, Van Vliet en Zurel
Plants.

Fotobijschrift: v.l.n.r. Maik Duindam van Zuydgeest De Lier en Jan Robbe van
IBH Export bevestigen de eerste aankoop via de webshop van PlantConnect.nl
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Negende NK Bonaken in
100 jaar oud café Keijzer

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Keimuiden - In Leimuiden wordt op
zaterdag 1 november het negende
Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden.
Evenals de voorgaande edities is
partycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat het strijdtoneel voor het kaartfestijn. Bijzonder, want het onderkomen van Keijzer is dit jaar 100 jaar
oud. Dat is trouwens een stuk jonger dan het familiebedrijf zelf, want
Keijzer schenkt al sinds 1850 een
borreltje aan de Bonakende gasten
van het café.
De negende editie is om nog een
reden bijzonder. Immers, sinds juli
2008 is het rookverbod in de Nederlandse horeca van kracht.
Daarom zal het NK Bonaken dit jaar
niet aan sfeervolle, rokerige tafels
gespeeld worden, maar aan sfeervolle, rookvrije tafels. Voor de rokers
is een riante rookgelegenheid beschikbaar.
Hoewel de inschrijving nog maar
net is geopend, ligt het aantal aanmeldingen nu al ruim boven de honderd. Wie graag mee wil doen, moet
er dus snel bij zijn! Het evenement
begint om 13.00 uur stipt.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Het was
weer gezellig druk. Gek genoeg waren er in werkelijkheid minder darters dan gemiddeld, maar met iedereen in de grote zaal viel dat niet
op. Vijftien gevulde dartborden in
één ruimte blijft een prachtig gezicht. Vaste klanten, onregelmatige
darters, nieuwkomers, elke keer is
het weer een nieuwe mengelmoes
van deelnemers.
Ook het niveau van de darters loopt
uiteen. Iedereen heeft dan ook zijn
eigen doelstelling. Wat iedereen
bindt is de liefde voor het spelletje.
Als een darter is uitgespeeld, blijft
het de moeite om even te blijven
hangen. De finales zijn al rond de
klok van twaalf. Deze finales zijn altijd het aanzien waard, is het niet om
het niveau, dan wel om de spanning.
Ook deze keer waren de finales de
moeite van het bekijken waard. Vaste klant Bak stond eindelijk weer
eens in de finale van de winnaarronde. Deze oudgediende won in
een grijs verleden de tweede speelavond ooit van de Poel’s Eye. Later
zou hij dit kunststukje nog vijftien
keer herhalen. Ondertussen was het
echter alweer 31 speelavonden geleden dat Bak in de finale stond. Tot
vorig seizoen wist Bak elk seizoen
minstens één speelavond te winnen.
De tegenstander van Bak was echter pas voor de tweede keer te gast
bij de Poel’s Eye. Sven stond er dan
ook plompverloren bij toen Bak de
eerste leg op magistrale wijze pakte. Met een prachtige worp gooide
Bak 125 uit: Double Bull, single Bull,
double Bull. Sven Plomp bleef echter gestaag doorgooien, en na een
2-2 tussenstand plaatste Sven de
eerste break: 2-3. Omdat Sven hierna zijn eigen leg hield werd hij uiteindelijk de winnaar van de avond.
Een prachtige prestatie.
Resultaten vanaf de kwartfinales:
Bak wint van Floor, Rene Kruit w.v.

Wat is Bonaken?
Ten opzichte van andere kaartspelen is Bonaken uniek! Immers, bij
Bonaken gaat het er niet om wie er
wint, maar juist wie verliest. Tevens
is het spel uniek omdat de spelre-

gels overal kunnen verschillen. Niet
alleen per plaats zijn er verschillen,
zelfs per gelegenheid kunnen er andere spelregels gelden.
Op de begane grond bij Keijzer (in
het café) wordt er op de Leimuidense wijze gebonaakt, terwijl op de
eerste verdieping (op de biljartzolder) op zijn Rijnsaterwouds wordt
gebonaakt.
Niet onbelangrijk om te weten hoeveel punten er dan boven een zwabber uitgaan. In Utrecht kun je weer
een knorrel bieden, in Katwijk kan
een deelnemer uit de wind worden
gehouden.
Volgens de beoefenaars is Bonaken topsport van de bovenste plank,
waarvoor concentratie, durf en inzicht nodig is.
Onoplettendheid wordt snel afgestraft omdat iedereen voor zichzelf
speelt en daarmee dus ook tegen de
andere bonakers speelt. Erin of eruit daar draait erom in het spel. Ga
je erin verlies je het spel en moet je
een rondje geven, ga je eruit is het
toekijken wie van de overgeblevenen erin gaat.
Sinds 2003 is de organisatie van het
NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland.
De stichting richt zich op de bevordering van de Bonaaksport en exploiteert de website www.bonaken.
nl. Voor informatie en opgave: Sjaak
Keijzer, tel. 0172-508188.

Schaakcompetitie intern

Winst voor Redmar en AJ
in vierde ronde bij AAS
Aalsmeer - De vierde ronde van
de interne competitie van schaakclub AAS zag in de top de driekamp
tussen Redmar Damsma, Henk van
Leeuwen en AJ Keessen.
De eerste partij tussen Redmar en
AJ zag AJ wat structurele zwaktes
accepteren voor actief spel. Redmar
verdedigde zich inventief en had
een kans het initiatief over te nemen, echter hij koos voor een overgang in een eindspel.
Daarbij won hij ook een pion maar
die kreeg AJ geforceerd weer terug,
waarna met beiden nog even weinig tijd op de klok tot remise werd
besloten. AJ kreeg tegen Henk een
klein beetje druk, maar niet heel
veel. Henk probeerde onder de druk
uit te komen door dameruil te forceren, dit liet echter een combinatie toe die in damewinst voor AJ resulteerde.
Toen AJ’s dame de zwarte stelling
binnendrong was de partij gespeeld.
Redmar tegen Henk zag Redmar al
vrij snel twee stukken voor een toren winnen, echter de open lijn was
in Henk’s bezit. Henk ging achter de
zwakte op a7 aan, Redmar had net
iets verder gezien en sloot een toren op. Toen deze was opgehaald
was de rest een koud kunstje voor
Redmar.
Bedrijvenkampioenschap 2008
De dag erop vond het bedrijvenkampioenschap 2008 plaats, in het
kantoorgebouw van Sogeti in Vianen. Sogeti is al een aantal jaren on-

geslagen in dit kampioenschap, mede dankzij het feit dat er drie grootmeesters bij dit bedrijf werken. Harmen Jonkman was dit jaar afwezig,
maar met Matthew Sadler en Dennis de Vreugt slaagden ze er ook dit
jaar weer in om zonder veel moeite
kampioen te worden.
Het team van Allshare uit Hoofddorp werd gerepresenteerd door de
Azen Herman Neufeglise, Bob Feis,
Ben de Leur en AJ Keessen. Elke
ronde was er steeds sterke tegenstand voor het team, zodat de eindscore van 15,5 uit 28 en een elfde
plaats (van de 30 teams) een prima prestatie was. Topscorer van het
team werd Herman met 5,5 uit 7 op
bord 2, Ben scoorde 4 punten (vierde bord), AJ haalde 50% aan het
topbord en Bob scoorde aan bord
drie 2,5 punt.
Met vier overwinningen, twee nederlagen en een 2-2 gelijkspel was
het een evenwichtige prestatie, boven de verwachting in een gezellige ambiance en met een uitstekende wedstrijdleiding. Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de vrijdagavond in het Clubhuis van AAS in
De Binding in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna start de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider),
tel. 0297-324459 of
Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

IJsclub de Blauwe Beugel
start seizoen goed
Rijsenhout - Het nieuwe schaatsseizoen is voor de schaatsers van
De Blauwe Beugel, na een lange zomer van hard trainen en fietsen, bijzonder goed gestart. In de diverse
categorieën Langebaan en Marathon werd meteen al weer prima gepresteerd. Op donderdag 9 oktober
werden de eerste pupillenwedstrijden gereden waar Annet en Deborah van der Stelt direct persoonlijke recors op de klokken reden op
de 300 meter. Annet reed 12:93 (100
meter) en 32:95 (300 meter), en haar
zus Deborah 13:75 (100 meter) en
34:19 (300 meter).
Op zondagavond 12 oktober was het
de beurt aan de diverse junioren van
de club. De junioren C reden hun
wedstrijden vroeg in de avond onder prima omstandigheden. Crissie
de Jeu reed zelfs twee keer een persoonlijk record met 50:08 (500 meter) en 2:38:18 (1500 meter), Nickey
van Leeuwen kwam ook tot een persoonlijk record op de 1500 meter in
2:27:85 en zij reed 49:94 op de 500
meter. Tenslotte reed Menno Kramer
een paar prima tijden voor Haarlems
ijs, namelijk 41:67 (500 meter) en
2:11:38 (1500 meter).
Helaas geen persoonlijke records,
maar die heeft hij al heel scherp
staan op banen als Thialf en Berlijn.
Wel behaalde Menno hiermee direct genoeg punten om mee te mogen doen aan de Regiowedstrijden
op 4 januari. Dit zijn plaatsingswedstrijden voor de Nederlandse kampioenschappen.
Later op de avond waren de oudere junioren (vanaf B) aan de beurt.
Helaas waren de ijsomstandigheden

verslechterd door veel vocht en mist
en sloeg de baan snel aan. Moniek
Langhout reed 51:91 (500 meter) en
2:49:21 (1500 meter), Mats Stoltenborg kwam uit op 47:70 en 2:18:98
en Bart van der Vlugt reed 43:77 en
2:15:02, wat gezien de omstandigheden best goed was.
Ook bij de diverse marathoncompetities werd goed gereden. Zo reed
Bart van der Vlugt bij zijn debuut
in de C2 klasse (35 ronden, maandag 13 oktober in Haarlem) het hele
peloton zoek toen hij zeven ronden
voor het einde kon ontsnappen samen met een medevluchter. Op drie
ronden voor de finish kon hij zich
ook van deze medevluchter ontdoen
waarna hij als eerste over de eindstreep kwam.
Tijdens de C1 wedstrijd is Fred Zwitser na een achtervolging van 20
ronden met nog twee rijders met
één ronde voorsprong derde geworden. In de V1 competitie in Amsterdam werd Jacques ’t Hoen verdienstelijk zesde en Piet Kant werd zesde in de V2. Tenslotte reden de rijders in de landelijke B divisie ook
in de punten en zijn dus het seizoen
goed begonnen.
Een groot aantal leden van de IJsclub zal de week van de herfstvakantie in Inzell verblijven voor weer
een mooie trainingsweek. Er zal uiteraard veel geschaatst worden,
maar er zullen ´s middags ook op
de mountainbike leuke en uitdagende routes gereden gaan worden. Op
de baan in Inzell worden een drietal
avondwedstrijden gehouden waar
de meeste rijders aan deel zullen
nemen.

Sven wint Plompverloren

Hans Pot was in optima forma en pakte een half punt tegen Hillegom.

Schaakcompetitie

SCA 2 met opgeheven
hoofd ten onder
Aalsmeer - Het tweede team van
Schaakclub Aalsmeer had het direct zwaar in de eerste wedstrijd
van het jaar. Het derde team van De
Uil was op papier duidelijk de sterkere. Op maar liefst vijf borden had
de tegenstander een ratingoverwicht van meer dan 100 punten. De
Aalsmeerders lieten zich echter niet
van de wijs brengen en speelden
een sterke wedstrijd. Op het eerste
bord was het junior Bart Auee die
de show steelde. Het talent van Hillegom werd volledig van het bord
gespeeld en Bart won de partij op
magistrale wijze! Peter Verschueren
en René Spitteler wisten beide een
kansrijke stelling te bereiken, maar
ontdekten ook beiden dat hun tegenstanders wisten wat verdedigen
was. Helaas was er uiteindelijk geen
doorkomen aan.
Elham Wasei speelde een dijk van
een partij en wist zijn tegenstander netjes op remise te houden. Zo
ook Hans Pot, die een formidabele tegenstander trof. Ondanks een
enorm ratingverschil van meer dan
200 punten hield Hans zich onverschrokken staande en pakte hij een
half punt. Jammer genoeg was hiermee de koek op en moesten Koen

Beentjes, Clemens Koster en Jan
van Willigen de punten in Hillegom
laten.
Interne competitie
In de vijfde ronde van de interne
competitie heeft Rik Könst een klein
gaatje geslagen met Erik Korenwinder. Han Carpay veroverde weliswaar een pionnetje op Cees Verburg, maar wist er niet doorheen te
breken en bleef op remise steken.
Hans Pot zette de goede lijn voort
en wist Abdul Wasei te verschalken.
Net zoals de oude Arabieren of Batavieren wel eens plachten te doen,
ruilde Abdul zijn dame voor een volbloed hengst, maar kreeg hij later
toch spijt.
Uitslagen vijfde ronde clubcompetitie
Rik Konst – Arie Spaargaren
1-0
Abdul Wasei – Hans Pot
0-1
Joran Donkers – Elham Wasei 1-0
Bart Auee – Peter Buis
½-½
Marco Hutters – Jan v.d. Laarse 0-1
Ron Klinkhamer – Jos Bakker 1-0
Amadshah Ebadi – H. Shirzad
?
Gerrit Harting – Koen Beentjes ½-½
Leo Buis – A. Herman
?
Han Carpay – Cees Verburg ½-½
Erik Korenwinder was vrij

Gert Jan van de Wolf, Sven Plomp
w.v. Dimitri Poncin, Tim Maas w.v.
Rob Broeren. Halve finales; Bak w.v.
Rene, Sven w.v. Tim. Finale; Sven w.v.
Bak. Rechts van het finalebord van
de winnaarronde vond de finale van
de Sconeronde plaats. Een (Black
en) Dekker tegen (van) Hout(en),
dat leek een uitgemaakte zaak. Hein
snapte echter geen Hout van deze woordspeling, want hij nam een
2-1 voorsprong. Nick trok zich er
Nicks van aan, en Dekkerde zich
uiteindelijk naar een 3-2 overwinning. Resultaten Sconeronde vanaf
de kwartfinales: Albert Schild wint
van Ilona van Emden, Hein van Houte van Leen van der Berg, Mario Engel van Bert Vianen en Nick Dekker van Patrick Wals. In de halve finales wint Hein van Albert en Nick
van Mario. De finale vond uiteindelijk plaats tussen Nick en Hein.
Louise Jurka in finale
Op het linker van de drie finale dartborden was de finale van de dames.
Ans Engel was er voor het eerst dit
seizoen niet bij.
De twee dames die daar verantwoordelijk voor waren wel. Louise
Jurka won van Ans in de poule, Marieke van Zanten deed dat in de halve finale. Louise stond voor de tweede keer dit seizoen in de finale, maar
na een spannende strijd was het
Marieke die voor de tweede keer op
rij de speelavond won.
De gemeente Aalsmeer is de laatste jaren wat betreft inwoneraantal gegroeid. En nog steeds worden
er in de gemeente volop huizen met
drempels gebouwd. Bij de Poel’s
Eye zijn echter geen drempels. Men
hoeft geen lid te zijn, of van tevoren zijn of haar komst aan te geven.
Men hoeft zich enkel met drie pijlen
vóór kwart voor acht bij het Dorpshuis in Kudelstaart te melden.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 31 oktober. De minimum leeftijd is 15 jaar.

Oudgediende Bak met nieuwe klant én winnaar Sven Plomp.

Tafeltenniscompetitie

Nuttig gelijkspel voor heren
van Bloemenlust 1
Aalsmeer - Na een 7-3 nederlaag
in Beverwijk moest Bloemenlust 1
in de thuiswedstrijd tegen Rapidity 7 in de Bloemhof een beter resultaat zien te behalen. Moesten Bart
Spaargaren en Johan Berk het in
de uitwedstrijd nog met z’n tweeën doen (en dus automatisch drie
verliespunten), deze keer was Hervé Pantegnies erbij om de gelederen
te versterken. Hij bewees zijn waarde door 2 winstpunten binnen te halen, waarvan een wel zeer zwaar bevochten: 7-11, 11-13, 11-7, 13-11,
11-9. Ook Johan Berk was goed voor
twee punten. Een tegenstander was
duidelijk te sterk voor zowel Johan
als Hervé. Bart Spaargaren speelde een sterke wedstrijd tegen hem
en had wel degelijk kansen. Helaas
lukte het net niet (10-12, 7-11, 11-8,
10-12) en kwam hij ook in zijn andere wedstrijden net te kort. Samen
met Hervé zorgde Bart wel voor het
belangrijke vijfde punt in een zeer
sterk gespeeld dubbelspel. Met het
5-5 gelijkspel begint Bloemenlust 1
de tweede competitiehelft in elk geval beter dan de eerste.
Tineke zorgt voor punten
Bloemenlust 2 is er niet in geslaagd
om weer van koploper Kombijsport
3 te winnen. Werd in de thuiswedstrijd nog een 7-3 zege geboekt, nu
moesten de Aalsmeerders een 8-2
uit-nederlaag incasseren. Ondanks
spannende partijen en een aantal
nipte vier- en vijf-setters konden
Ton de Hollander en Wim v.d Aardweg niet tot winst komen. Ook in het
dubbelspel werden ze helaas net afgetroefd in vijf games: 7-11, 11-6,
14-16, 12-10, 11-8. Tineke Nap tekende voor de Aalsmeerse punten
door heel knap twee maal te zegevieren.
Mees in goede vorm
Na in eigen huis met 4-6 verslagen
te zijn, kwam het Uithoornse VDO/
SE 8 met revanche bedoelingen
naar de Aalsmeerse Bloemhof. Na
de eerste twee partijen stond Bloemenlust 3 dan ook met 0-2 achter,
omdat Willem Visser en Mees v.d.
Broeck hun eerste wedstrijden verloren. Gelukkig werden bijtijds de
bakens verzet en wisten de bezoekers in het vervolg van de avond
nog maar één wedstrijd te winnen.
Zjimmy Kusztykiewicz won weer al
zijn partijen en samen met Willem
werd ook het dubbelspel gewonnen.
Mees verpletterde zijn tweede tegenstander en toonde in zijn laatste wedstrijd veerkracht en vechtlust. Telkens kwam de tegenstander een game voor, maar wist Mees
langszij te komen om in de vijfde
game toe te slaan (10-12, 13-11, 8-

11, 11-7, 11-9). Willem Visser was in
zijn tweede partij even de weg kwijt,
maar herstelde zich prima door in
zijn laatste partij het zevende punt
binnen te halen: 7-3. De komende
weken wordt er weer veel van hem
verwacht met twee nieuwe ogen.
Vier wint van koploper
Tegen het nog ongeslagen Volewijckers 4 kwam Bloemenlust 4 aan
de tafel met Philippe Monnier, Rob
Faber en Dirk Piet. Doel was het
verlies te beperken, want de vorige wedstrijd was geëindigd in een
10-0 nederlaag. Verder wilde Philippe proberen zijn 100 procent winstscore vast te houden. Mede omdat
Volewijckers in een zwakkere samenstelling aantrad dan in de eerste wedstrijd, zijn beide doelen met
glans bereikt. Het werd geen kleine nederlaag, maar een kleine 64 overwinning en Philippe bleef alweer ongeslagen! Hij gaf in drie
wedstrijden, maar twee games weg
en kwam dus geen moment in gevaar. Dirk en Rob hadden het veel
zwaarder. Dirk behaalde één zege in
vijf games waarbij hij twee keer een
achterstand in games moest goedmaken. Zijn andere partijen gingen
in vier resp. vijf games verloren, dus
hij bood wel flinke tegenstand. Rob
won ook één keer (in drie games),
maar leverde zijn andere partijen in
vier en vijf games in. Bij zijn eerste
nederlaag liet zijn service hem in de
beide laatste games volledig in de
steek en bij zijn tweede verliespartij had zijn tegenstander het geluk
aan zijn zijde. Het dubbel, dat door
Philippe en Dirk ook moeizaam in
vijf games werd gewonnen (laatste
game 8-11), bleek maar weer eens
van groot belang voor de 6-4 eindzege voor Bloemenlust. Volewijckers
4 blijft niettemin met afstand de
kampioenskandidaat in de poule.

Kredietcrisis treft RKAV 6
Aalsmeer - Het leek zo mooi allemaal: Na de uitstekende prestaties van vorig seizoen werd het team
van non-playing captain Spreij door
de club beloond met een bijzondere
promotie: Rkav 7 zou voortaan Rkav
6 worden. Een mooi gebaar van
voorzitter en mentalcoach Robbie S,
waar de jongens veel waarde aan
hechten. Nog belangrijker was dat
door de derde plek van vorig seizoen, de aanbiedingen van verschillende sponsoren binnenstroomde.
Een luxesituatie voor non-playing
captain Spreij, die keiharde onderhandelingen startte met als doel het
beste sponsorcontract sinds jaren
voor het team in de wacht te slepen. Uiteindelijk bereikte het team
wederom een overeenkomst met
sponsor Ron Wendelgelst die al jaren de hoofdsponsor is van het team
en ook nu weer met een uitstekend
aanbod kwam. Aangezien non-playing captain Spreij bekend staat om
zijn verantwoorde financiële beleid
als het gaat om het beheren van
de bierpot, waren de spelers unaniem in hun besluit hem te steunen
in het idee de binnengekomen gelden veilig vast te zetten op de welbekende spaarbank met een A-rating Icesafe. Om de risico’s enigszins te spreiden, besloot Spreij daarnaast een substantieel bedrag te in-

vesteren in aandelen met een lange termijn rendement. Uiteindelijk
viel de keuze op twee betrouwbare bank- en verzekeringsgiganten:
ING en Fortis. Naar wat nu blijkt een
enigszins ongelukkige keuze.
Inmiddels heeft er crisisberaad
plaatsgevonden op het hoogste niveau van de club. Dit heeft geleid tot
een gezamenlijk persbericht waarin staat dat juist in deze moeilijke
tijden het team zal laten zien dat
het functioneert als een hecht elftal. Dit geldt zowel op het veld als
in de kantine. Dat het moraal van de
jongens door deze crisis nog niet is
aangetast, blijkt wel uit het feit dat
spits Mark Eveleens zijn vriendin ten
huwelijk heeft gevraagd. Rkav 6 feliciteert Mark en Petra met dit heugelijke nieuws. Door de financiële crisis is het echter nog de vraag of er
een vrijgezellenfeest georganiseerd
kan worden.
Aanstaande zondag speelt Rkav 6
een thuiswedstrijd tegen Nautilus.
Kom allemaal kijken naar deze wedstrijd op veld twee van het sportpark
aan de Beethovenlaan, want het belooft weer een doelpuntenfestival te
worden. Vorig seizoen werd met 100 gewonnen van deze tegenstander.
Als u Mark en Petra wilt feliciteren,
surf dan naar www.rkav6.hyves.nl
en laat een berichtje achter.

Mark Eveleens neemt verantwoordelijkheid en vraagt vriendin ten huwelijk.

Speelavond bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 30 oktober houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan voor liefhebbers
een klaverjasavond. Vanaf 19.30 uur
worden de kaarten geschud in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
Ook u/jij bent welkom! Het klaverjassen op 16 oktober is gewonnen
door Martha Raadschelders met
7296 punten. Op twee is Paul Könst
geëindigd met 6686 punten en op
drie Irma Mandemaker met 6651
punten.

