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Inzicht krijgen in geluidsproducties
A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

1 uurtje verzet
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Levende muziek in ‘tent’
melden bij de gemeente!
Aalsmeer - Tijdens het uitvoeren
van controles verneemt de gemeente Aalsmeer regelmatig dat er bij
horecabedrijven, sportverenigingen
en recreatie-inrichtingen inpandige
festiviteiten plaatsvinden waarbij levende muziek ten gehore wordt gebracht, zonder dat daarvoor van tevoren een kennisgeving bij de gemeente is ingediend. Dit betekent
dat er in deze gevallen sprake is van
een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De gemeente Aalsmeer heeft de
exploitanten van horeca-inrichtingen, sportkantines en recreatie-inrichtingen schriftelijk geïnformeerd
over geldende geluidsnormen en de
eventuele gevolgen wanneer het indienen van een verplichte kennisgeving achterwege blijft. Op grond van
de APV moet elke incidentele festiviteit en/of elke festiviteit waarbij levende muziek ten gehore wordt gebracht worden gemeld. De melding/

kennisgeving is geheel kosteloos
en heeft als doel inzicht te krijgen
in geluidsproducties tijdens festiviteiten. Het gaat hierbij overigens
niet om de grote, van te voren vastgestelde, evenementen, omdat die
melding in de evenementenvergunningaanvraag zit.
Tijdens collectieve en incidentele
festiviteiten mag de geluidsbelasting
voor buiten niet meer bedragen dan
75 decibel. Op korte termijn wordt
het evenementenbeleid herzien en
wordt gekeken of de huidige geluidsnormen zullen worden aangepast. Tot deze tijd geldt echter nog
wel de norm van 75 decibel. De gemeente Aalsmeer gaat optreden als
blijkt dat de festiviteiten niet worden gemeld. De opsporingsambtenaren staan te springen om op pad
te gaan en ze vinden het helemaal
niet erg om midden in de nacht uit
de veren te moeten, dus live-muziek
in de ‘tent’ melden!

www.pietdupau.nl

Recente uitspraak kantonrechter!

Huurders (recreatie)arken ook
recht op huurbescherming!
Aalsmeer - Al heel lang wordt aangenomen dat huurders van woonboten geen huurbescherming genieten, in tegenstelling tot huurders
van ‘gewone’ woonruimte. Maar
daar lijkt nu verandering in te komen. In een recente uitspraak van
de kantonrechter is een woonboot
in Aalsmeer aangemerkt als woonruimte. De rechter heeft bepaald dat
de huurder dus recht heeft op huurbescherming. Huurbescherming betekent dat de huur niet zomaar kan
worden beëindigd. De verhuurder
mag de huur alleen om bepaalde
redenen beëindigen, en moet daarvoor bovendien naar de rechter als
de huurder er niet vrijwillig mee instemt. Met deze huurbescherming
wordt voorkomen dat mensen zomaar uit hun woningen worden gezet. Tot voor kort werd aangenomen
dat huurders van woonboten geen
huurbescherming genieten, omdat
woonboten geen ‘onroerende zaken’ zijn. Dat lijkt nu te zijn veranderd met een rechterlijke uitspraak
van 9 oktober jl. Weliswaar is er nog
hoger beroep mogelijk maar de uitspraak is een logische voortzetting van veranderingen in de rechtspraak van de laatste jaren. De advocaat die voor de huurder optreedt,
mr. F. van der Hoek van kantoor Meijer Advocaten te Haarlem, heeft dan
ook goede hoop dat de uitspraak
definitief zal zijn. In de uitspraak

wordt huurbescherming toegekend
aan een huurder die een woonboot
al vanaf 2001 permanent bewoonde.
Dat er officieel een recreatievergunning voor de woonboot was uitgegeven, maakte daarbij niet uit. Wat
wel van belang was, is dat de woonboot in al die tijd niet was verplaatst,
naast nog enkele andere omstandigheden.
In de knel
Dit is belangrijk nieuws voor huurders én verhuurders van woonboten
die permanent worden gebruikt. De
gemeente Aalsmeer heeft nog maar
kort geleden haar beleid voor het
permanent gebruik van recreatiearken aangescherpt.
Een gevolg hiervan is dat veel verhuurders actie zijn gaan nemen tegen hun huurders. Dat lijkt nu ineens een stuk moeilijker te zijn geworden. Verhuurders kunnen knel
komen te zitten tussen de eisen van
de gemeente, en de verplichtingen
naar de huurder toe. Maar ook voor
de huurder zijn de problemen niet
meteen opgelost. Naar de verhuurder toe staat hij sterker, maar als hij
na 15 oktober in de boot blijft wonen, riskeert hij toch een bestuurlijke boete opgelegd te krijgen. Als
de huurder die boete vervolgens op
de verhuurder wil verhalen, moet hij
daarvoor zelf juridische stappen nemen.

Zakkenrolster steelt ‘knip’
Aalsmeer - Op donderdag 15 oktober tussen half elf en elf uur in de
ochtend is een vrouw in een winkel op
het Raadhuisplein beroofd van haar
portemonnee met geld, bankpassen
en rijbewijs. De vrouw had haar ‘knip’
in haar tas. Vermoedelijk is ongemerkt

de rits van de tas opengemaakt. Er is
een vrouw tegen de gedupeerde aangelopen en het vermoeden is dat deze
vrouw de zakkenrolster is. De vrouw
is blank, tussen de 36 en 45 jaar oud,
heeft glad donkerblond haar en droeg
donkere kleding.

Aanrijding met motoragent
Aalsmeer - Op vrijdag 16 oktober omstreeks 17.15 uur is een motoragent betrokken geraakt bij een
ongeval op de Van Cleeffkade. Een
bestuurder van een minicar wilde
linksaf de Marktstraat inrijden. Vermoedelijk heeft hij door de ‘bobbelbrug’ in de Van Cleeffkade de
aankomende motoragent over het

hoofd gezien. De motoragent kon
een ongeval niet meer voorkomen.
De agent had last van zijn voet en
is ter plaatse behandeld door het
ambulancepersoneel. Het verkeer is
geruime tijd omgeleid vanwege het
technische onderzoek.
		

Foto: Ronald van Doorn.

Huurprijs toetsen
Voor huurders en verhuurders van
recreatie-arken die overeenkomstig
de recreatievergunning alleen in de
zomer worden gebruikt, verandert
er niets. Een ander gevolg van de
uitspraak zou kunnen zijn, dat huurders van woonboten die permanent
gebruikt worden, voortaan de huurprijs kunnen laten toetsen door de
huurcommissie. Verhuurders én
huurders van woonboten die hier
vragen over hebben, kunnen zich
wenden tot mr. F. van der Hoek te
Haarlem, 023-5347156. Een eerste
gesprek is altijd gratis.

Fietser ten val
na ‘hyperbui’

VAN DEN BERG
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Aalsmeer - Op maandag 19 oktober rond kwart over vijf in de middag heeft een 11-jarig meisje uit
Aalsmeer een aanval van hyperventilatie gehad op de Legmeerdijk. Het
meisje is hierdoor van haar fiets gevallen. Door vriendinnen is hulp van
de politie gevraagd. Ook de ambulance is ter plaatse geweest. De
11-jarige heeft aan de val geen letsel overgehouden. Broeders van
de ambulance hebben haar gekalmeerd. Vervolgens is de Aalsmeerse
door haar vader opgehaald.

File-rijden voor nieuwe
asfaltlaag op N201
Aalsmeer - Klokslag acht uur ging
afgelopen vrijdagavond 16 oktober
Aalsmeer min of meer ‘op slot’. De
dagen er voor was de gemeente op
diverse plaatsen voorzien van borden voor omleidingen vanwege de
werkzaamheden op de N201. De
drukste provinciale weg in Nederland krijgt een nieuwe asfaltlaag en
het was de gemeente en de provincie wel duidelijk dat alleen borden,
zeker het eerste weekend, niet genoeg zouden zijn. Verkeersregelaars
zijn ingezet, maar deze heren konden niet voorkomen dat er lange files ontstonden op de voor de helft
afgesloten N201. De ambtenaren

van de omleidingborden zijn overigens weer bijzonder creatief geweest. Winkelstraat Ophelialaan is
omgetoverd tot Ophelia Plaza en
vast en zeker dat menigeen hier een
glimlach niet kon onderdrukken.
“Het moet toch niet gekker worden”, laat een alerte inwoner weten.
“Wordt de Zijdstraat straks voorzien
van een bord PC Zijdstraat?” Komend weekend gaan de werkzaamheden op de N201 weer verder vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 05.00 uur. En, als nodig,
ook nog het weekend daarop. Mijd
de N201 in het weekend en hou rekening met file-rijden!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

In maart 2010 naar stembus!

Meedenken en meedoen aan
gemeenteraadsverkiezingen
Aalsmeer - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. In
maart 2010, over vijf maanden (!),
mogen alle inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart naar de stembus om
nieuwe politici te kiezen. In ieder
geval het CDA, de VVD, PACT en AB
nemen deel aan de verkiezingen.
Mogelijk dat uit nog een vijfde partij gekozen kan worden, maar vooralsnog zijn er geen signalen dat een
nieuwe fractie opgericht gaat worden. De verkiezingen zijn uiteraard
ook bepalend voor de samenstelling van het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Wie gaan naast eerste burger
Pieter Litjens op het pluche achter
de bestuurstafel plaatsnemen? In
ieder geval drie personen, mannen
of vrouwen. Achter de schermen
zijn de fracties al flink in de pen geklommen om een aantrekkelijk verkiezingsprogramma te schrijven.
Wat wordt de inzet en/of worden de
speerpunten? Er valt nog genoeg
te doen, te verbeteren, te veranderen, aan te pakken en voort te zetten. Hoe stemt de gemeente, dat de
afgelopen jaren qua inwonertal flink
gegroeid is, dit keer? Is er overigens
überhaupt wel interesse voor plaat-

selijke politiek? Het opkomstpercentage zal in deze uitsluitsel geven.
Uiteraard kunnen de meeste partijen versterking gebruiken. Voor wie
politieke ambities heeft, is nu aanmelden een aanrader. Er kan nu nog
‘gesnuffeld’ worden aan de politiek
van nu en de collega’s van de fractie
en meegewerkt worden aan het samenstellen van het verkiezingsprogramma. De, zeg maar, ‘eigen wensen en ideeën’ kunnen mogelijk verwerkt worden. Het samenstellen van
de lijst met kandidaten is natuurlijk
ook nog een actiepunt op de vergaderagenda’s, wie wordt de lijsttrekker en gaat deze persoon ook ‘ingezet’ worden voor een wethoudersfunctie? De fracties hebben in ieder
geval, achter de schermen, de eerste stappen naar de verkiezingen al
gezet. Aan u of u al warm gaat lopen
voor dit politieke ‘gevecht’. Een eerste aanzet alvast: Wat ziet u/jij graag
veranderd of verbeterd, wat zou een
punt op het verkiezingsprogramma moeten worden en, een nadenken, hoe zou de leegkomende studioruimte in het centrum ingevuld
moeten/kunnen worden? Reacties
zijn welkom op redactieaalsmeer@
meerbode.nl.
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mantelzorg: doe het samen!
Aalsmeer - De gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn willen ook
dit jaar de mantelzorgers in hun gemeente weer hun waardering tonen door de mantelzorgers op 10
november een attentie te laten bezorgen. Kent u een mantelzorger of
bent u een mantelzorger?
Meld dit dan voor 1 november bij
het Mantelzorg Steunpunt en dan
wordt rond 10 november een attentie bezorgd namens de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. Mensen die dit langer doen dan 3 maanden en er zo’n

8 uur per week mee bezig zijn worden Mantelzorgers genoemd. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige
zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Bij het Mantelzorg Steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor ondersteuning, advies, informatie en
vervangende mantelzorg.
Mantelzorg Steunpunt 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. Voor aanmelding en informatie kan een e-mail gestuurd worden
naar mzs@amstelring.nl of bel met
0900-1866.

Rode Kruis-verkoop bij
AH Kudelstaart vrijdag
Kudelstaart - Op vrijdag 23 oktober van 9.00 tot 17.00 uur zal de verkoopstand van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer weer staan bij Albert
Heijn in Kudelstaart.Nog een krappe maand en sinterklaas zal zijn opwachting weer maken in Aalsmeer
en als hij dan weer weg is, gaat iedereen verheugd uitkijken naar de
kerst. Ook dit jaar ligt de nadruk in
de verkoopstand op de kerstartikelen waarbij de prachtig geborduurde kerstservetten voor wel héél speciale prijzen zullen worden aangeboden. De collectie is dit jaar nog
weer mooier dan voorheen en zeker is dat de tafelkleden en servetten een sieraad zijn op de kersttafel.
Naast deze zeer speciaal geprijsde artikelen zijn er natuurlijk nog
veel meer gebreide of gehaakte of
geborduurde voorwerpen te koop.
Voor sinterklaas zijn er weer warme sjaals, (geitenwollen) sokken,
handschoenen, truien en onder andere pannenlappen. Wie de fantastische kerst- en nieuwjaarskaarten,
die door ouderen en vrijwilligers van
het Rode Kruis zijn gemaakt, nog
niet eerder heeft gezien, moet vrij-

dag zeker even langs komen. De
kaarten zijn zeer vernuftig gemaakt
van materialen van kerstkaarten
van vorige jaren en worden dus als
het ware hergebruikt. Het resultaat
daarvan is verbluffend mooi. Wilt u
dit jaar eens iets aparts, iets dat niet
in de winkel te koop is sturen naar
uw familie of bekenden? Dan zeker vrijdag even bij de Rode Kruis
stand bij Albert Heijn in Kudelstaart
langs gaan.

Kienavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert aanstaande
zaterdag 24 oktober voor liefhebbers een kienavond. Er worden drie
rondes gespeeld. Tevens staat een
grote verloting op het programma.
Het kienen is in de kantine van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje en begint om 20.30 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

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

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

Nog vrachtwagens en sponsors nodig

Aalsmeer Bloementour voor
mensen met beperking
Aalsmeer - Honderd deelnemers
staan zaterdag 31 oktober weer te
popelen om in het konvooi mee te
rijden van de stichting Aalsmeer
Bloemen Tour. De tour is bestemd
voor mensen met een beperking. De
start is bij Van Zaal Transport aan de
Poelweg. De organisatie hoopt op
een massaal toegestroomd publiek,
zwaaien is voor de deelnemers namelijk de ultieme kick. In de vrachtwagens zitten cliënten van ons
Tweede Thuis, maar ook individuele deelnemers zijn meer dan welkom. Op dit moment zijn nog enkele plaatsen vrij voor vrachtwagens,
dus haast je naar www.aalsmeerbloementour.tk en schrijf je in. Ook
speciale of oude voertuigen zijn van
harte welkom mits ze boven de 7,5
ton zijn. Er rijden zeer zware vrachtwagens mee met wel 600 pk onder
de motorkap. Het hele circus over de
weg wordt begeleid door het motor
begeleidingsteam onder leiding van
Jan Keezel uit Amstelveen en medewerkers van de politiekorpsen van
Amsterdam- Amstelland en Kennermerland. Natuurlijk wordt de familie

van de deelnemers niet vergeten. Zij
krijgen de mogelijkheid om het konvooi van dichtbij mee te maken door
plaats te nemen in één van de bussen van Connexxion. Er is nog een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De tocht door de Haarlemmermeer eindigt in Hoofddorp bij
Schouwburg De Meerse op locatie.
De deelnemers en begeleiders gaan
naar de musical Pipo de Clown. Uiteraard zijn familie en vrienden ook
van harte welkom om deze voorstelling bij te komen wonen.
Een kaartje kost 10 euro en is te
bestellen bij Ons Tweede Thuis via
E.Groothoff@onstweedethuis.nl of
bel naar Piet Visser: 06-53187270 of
Herman Appelboom: 06-53798888.
Na afloop van de voorstelling worden de deelnemers met de vrachtwagens weer naar hun tweede
thuis gebracht.Voor deze bijzondere dag is de organisatie ook nog op
zoek naar sponsoren. Kijk op de site
www.aalsmeerbloementour.tk voor
meer informatie. Geef iemand met
een beperking een onvergetelijke
dag en doe mee!

KERKDIENSTEN
Zondag
25 oktober
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno
Post, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dienst met Joost Vervark. Avondmaal. Speciaal programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.
(Geen opgave ontvangen)
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met br. J.
Gulmans. Extra collecte: Nederlands
Bijbel Genootschap. Zondagsschool
en oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. P. v.d Lugt, Naaldwijk.
Bijbelstudie: op dinsdag 27 okt. in
Rode Kruisgebouw, Spoorlaan. ‘Rede
over de laatste dingen’.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. J. v. Popering. Ook Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:
10u.
E.J.
Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. D.G. van Noordennen,
H.I. Ambacht. 17u. Bijbelleerdienst.
C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116. 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Samenkomsten om 10u.

Gezellig sjoelen
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Het was weer erg gezellig in buurthuis ‘t Middelpunt afgelopen donderdag.
De sjoelstenen werden goed gebruikt en er zijn verrassende scores gemaakt. Met prijzen naar huis
zijn de heren W. van der Merbel, L.
de Vries en H. Pothuizen en de dames L. de Nooij en R. van Zelderen
gegaan.
De volgende sjoelavond is donderdag 29 oktober vanaf 20.00 uur
in buurthuis Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Kom gezellig, en
neem vriend of vriendin mee, er
zijn nog plaatsen vrij dit seizoen.
De deuren gaan om 19.30 uur open,
voor inschrijving en een kopje koffie of thee.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Goofy zoekt nieuw baasje
Aalsmeer - Goofy is een lieve kat en op zoek naar een nieuwe baas. Zijn huidige baas kan helaas niet meer voor hem kan zorgen. Heeft U interesse in
Goofy? Neem dan contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken via telefoonnummer 0297-343618.

Mooie opbrengst collecte van
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
Aalsmeer - Ondanks de economische crisis, hebben de enthousiaste
collectanten van de Dierenbescherming een mooi bedrag opgehaald in
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn
en de Ronde Venen. Dit jaar werd
een bedrag van 13.769,64 ingezameld, meer dan vorig jaar. 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 onderhoudt
de Dierenbescherming onder andere een telefonische hulplijn 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

Aalsmeer - Op maandag 26 oktober organiseert buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een
speelavond.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma en bijeen gekomen wordt in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld, inschrijven kan tot uiterlijk
19.45 uur. Kom langs en doe mee.
Wie weet haalt u meer punten dan
de winnaar van het klaverjassen vorige keer, mevrouw A. Luyten met
5680 punten.
Op twee is de heer G. Presser geeindigd met 5487 punten en op drie
mevrouw A. van der Stroom met
5424 punten. Bij het jokeren wist
mevrouw J. de Vries de hoogste eer
te behalen met 282 punten, gevolg
door mevrouw Groenendijk met 491
punten.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober komen de leden van buurtvereniging De Oude Spoorbaan weer
bijeen voor een gezellige,maar fanatieke klaverjasavond. Gekaart
wordt er in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a en kaartliefhebbers zijn welkom. De aanvang
is 19.30 uur. Het klaverjassen op 15
oktober is gewonnen door Bep Selbach met 7342 punten. Op twee is
Pieta Strooker geëindigd met 7026
punten en op drie Paul Konst met
6952 punten.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst. 16.30u. ds. L. G.
Compagnie, Hengelo.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
dienst.

Geen

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Om 10u. in
ZC Aelsmeer euch. viering met ds.
L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch. viering met L. Seeboldt.
Zaterdag 19u. in Karmelkerk euch.
viering met H. Post. Klein Koor. Rijsenhout: geen viering. Zondag om
14.30u. Poolse dienst in Karmelkerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J.P.G. vd Meeberg,
Zwanenburg.
Zendingszondag.
Plug&Pray.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. mmv dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 19 oktober om 20u. in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: ds. Ab Agtereek.

sinds 1888
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Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart

Oktober Fest met dj Alex
en band Die Tolle Leute
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
24 oktober wordt een groots Oktober Fest georganiseerd in het Podium in Kudelstaart. Biertafels, Deutsche schlagers en uiteraard Frankfurter Wurst mit senf zullen allemaal
aanwezig zijn op dit nu al legendarische feest. De DJ van deze avond
is Alex Wahlen en hij is inmiddels
wel bekend geworden in Aalsmeer.
Alex heeft al meerdere keren in the
Beach gedraaid tijdens de Back-inTime- feesten en zeer onlangs heeft
hij de Beach op zijn kop gezet tijdens
de afterparty na de Pramenrace. Een
speciaal optreden deze avond wordt
verzorgd door Die Tolle Leute. Deze drie ‘Duitse’ heren trekken sinds
september 2008 al door Nederland

om ons land te veroveren met hun
Duitse meezingfeestje! Vele bekende Duitse (schlager)hits zullen de
revue passeren. Van ‘Festival der
Liebe’ tot aan ‘Wunderbar’ en van
‘Viva Colonia’ tot ‘Cowboys und Indianer’. Deze hits van Die Tolle Leute zullen u ongetwijfeld bekend in
de oren klinken en zullen u moeiteloos naar de dansvloer drijven. Maar
als u gewoon alleen maar enthousiast wilt meezingen is het ook goed!
Die Tolle Leute zijn eigenlijk gewoon
‘goed fout’ en zorgen voor een grandioze feeststemming iedere keer
weer. Kaarten kunnen gekocht worden bij Albert Heijn in Kudelstaart
en bij het Dorpshuis en kosten 12,50
euro per stuk.

Film ‘Angels & demons’ in
café Bacchus zaterdag
Aalsmeer - De film ‘Angels & demons’ wordt aanstaande zaterdag
24 oktober vertoond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. In de
film roept het Vaticaan de hulp van
Langdon in om een religieuze moordenaar tegen te houden, die vier invloedrijke kardinalen gijzelt om ze
te martelen en te doden. De aanwijzingen voor Langdons puzzeltocht
door katholiek Rome zijn verscholen in enkele cryptische dichtregels,
die aanwijzingen bevatten over de
plaatsen waar de toekomstige misdrijven zullen plaatsvinden.
Als klap op de vuurpijl belooft de
schurk het Vaticaan weg te vagen
met een bom die is gemaakt van antimaterie. Angels & Demons wordt
gekenmerkt door een spannend
voortjakkerend plot, waarin de tijds-

druk voortdurend voelbaar is. De
film toont bovendien mooie plaatjes
van toeristische trekpleisters. Wie
een uitstapje naar Rome wil maken,
kan in Angels & demons alvast nader kennis maken met deze stad.
De film begint zaterdag om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en de
toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.
Halloween!
Op vrijdag 30 oktober, de avond van
Halloween, presenteert Bacchus
twee horrorfilms van grote klasse.
Geen films met rondvliegende lichaamsdelen en bloederige zombies, maar horror in optima forma.
Kom ook griezelen met ‘Let the right
one in’ en ‘Drag me to hell’. Voor
meer informatie: www.cultureelcafebacchus.nl.

Zaterdag spetterend benefietspektakel

Music for Nepal met live
muziek in Oude Veiling
Aalsmeer - Een spetterend benefiet muziekspektakel staat bezoekers aan De Oude Veiling aanstaande zaterdag 24 oktober te wachten. Doel is het steunen van de armste kinderen in Nepal. Muzikanten
van de bands The Hucksters, Sas &
Friends, King Pelican en Blue Venture hebben zich beschikbaar gesteld om deze avond tot een groot
succes te gaan maken! Er is gekozen om dit jaar enkele kleinere projecten in Nepal te steunen, waaronder een vrouwenwerkproject dat
heet: Tharu Dauw. De Tharu bevolking is een kleine gemeenschap in
Chitwan en behoort tot een van de
laagste kaste in Nepal. Dit is een
project waarbij Tharu vrouwen producten produceren, geheel in de stijl
van hun eigen specifieke cultuur. Ze
verkopen deze producten en hopen
uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en om
hun kinderen een betere toekomst
te bieden. Ook wordt geld ingezameld voor en computerproject: Een
enthousiaste getalenteerde Nepalese jongeman geeft gratis computerlessen aan kinderen die naar school

gaan en waarvan de ouders deze
lessen niet zelf kunnen betalen. Hij
verdient steun zodat hij meer kinderen deze lessen kan aanbieden
en hij over beter materiaal kan gaan
beschikken. Hygiëne voorlichting is
nog altijd erg noodzakelijk in Nepal, daar veel kinderen sterven door
de slechte hygiëne. Een deel van de
opbrengst gaat weer besteed worden aan de aanschaf van zeep en
tandenborstels, die uitgedeeld zullen worden aan de kinderen bij de
medische check-up.
Dus, wil je een fijne, swingende
avond meemaken en daarbij tegelijk
je steentje bijdragen aan hulp voor
kinderen in Nepal? Kom dan op
24 oktober en neem zoveel mogelijk mensen mee! Het entreegeld bedraagt 7.50 euro per persoon, meer
mag natuurlijk ook, en komt geheel
ten goede aan genoemde projecten.
De avond in De Oude Veiling begint
om 20.00 uur. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden
naar bootje25@kabelfoon.nl of bel
naar Joke van der Zwaam, tel. 0297326043.

Zondag met Rob Taekema

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25
oktober is het weer tijd voor Plug &
Play in The Beach. Plug & Play biedt
zangers en zangeressen, bandjes de
mogelijkheid op het podium in de
bar van The Beach hun muzikale talent kunnen vertonen aan een breed
live publiek. Na de geslaagde sessie
op 27 september met onder meer de
leden van de Tosti-band en een optreden van Rob Taekema belooft het
wederom een gezellig, maar vooral
muzikale middag te worden in The
Beach. Het geheel wordt begeleid
Aalsmeer - Buiten flinke regenbuien, binnen gezellig, behaaglijk warm en door Rob Taekema. Wil je als muzilachende gezichten: Centennial zondag 11 oktober. In het grand café aan de kant of band verzekerd zijn van een
Oosteinderweg trakteerde de Aalsmeerse band Rietveld op een concert en
dit werd gewaardeerd door het publiek. Rietveld spetterde, deed de aanwezigen meedeinen, zelfs extreem dansen, en wist menig applaus te vergaren. Er
werd ‘strak’ gespeeld. “Je zou bijna denken dat er een band aan staat”, aldus
een bezoeker. Niet alleen het publiek heeft overigens genoten, het vijftal net
zo veel. “Echt een leuk optreden. Het ging goed”, aldus Hans op gitaar, Gerrit
op accordeon, Leen op fiddle, Hans op drums en Toine op bas.

Rietveld: “Het ging goed”

plekje tijdens Plug & Play? Stuur
dan een mailtje aan info@beach.nl.
Schrijf je wel in, want bij een grote opkomst krijgen de bands, zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om op
te treden.
Speel je zelf geen instrument of zing
je zelf niet, maar ben je benieuwd
naar de verrichtingen van muzikaal
talent uit de regio, kom dan gerust
eens luisteren en laat je verrassen!
De entree is gratis. Plug & Play in
The Beach aan de Oosteinderweg
247-a begint om 15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.

Mooie luistermuziek van Koen
Aalsmeer - Mooie luistermuziek
met nummers van onder andere Michel Bublé en andere bekende Amerikaanse grootheden bracht zanger
Koen Raadt afgelopen zondag 18
oktober in Blitzz in de Marktstraat.
Heerlijke muziek om een hapje bij
te eten en/of een gezellig gesprek
te voeren.
Herkenbare liedjes, goed gezongen
en zeker applaus waardig. Echter
en groot deel van het publiek leek
niet al te veel aandacht aan het optreden te willen besteden. Gelukkig
was er wel een groep bezoekers die
na ieder nummer de handen op el-

kaar zette en liet zien zichtbaar te
genieten. Ach, alles beter dan een
fluitconcert en Koen Raadt: Hij komt
er wel, prima stem, goede performance! Aanstaande zondag 25 oktober presenteert Blizz opnieuw live
muziek vanaf 16.00 uur en ook nu
is de toegang gratis voor iedereen
vanaf 21 jaar. Ook een bezoek zeker een keer waard: De pianoshow
op donderdagavond en nieuw op de
woensdag open mic voor zangtalent. Voor wie deze avond het podium op wil: Neem een cd of md met
je muziek mee. Meer informatie op
www.blitzz.biz.

Vergaderingen
Maandag 26 oktober:
* B&W op bezoek bij wijkraad De
Dorper in De Binding, Zijdstraat
vanaf 19.30u. 3 Nov. in Dorpshuis.
Donderdag 29 oktober:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.
* Bijeenkomst TCA voor leden met
tv-inbreker Theo Korsten in de Legakker, Turfstekerstraat vanaf 16u.

rØdE STUdIOMICrOfOOn
dIGITAlE STErEO
kOPTElEfOOn %25,95
%129,-

Het eigen nummer ‘Stik de Moord’
uit de tijd van de Sounds wordt alleen op verzoek gespeeld ofwel bijna altijd. Komt allen, de toegang is
gratis.
Soulshow en live bands
De komende periode vinden diverse activiteiten en optredens plaats
in Centennial. Bluesmuzikant Hein
Meijer en onder andere de band
King Pelican zullen hun opwachting
de komende maanden maken.En
op donderdag 29 oktober vindt alweer de tweede, gezellige soul show
plaats. Bekende soulnummers gaan
gedraaid worden door dj Jacko
Hansen vanaf 21.00 uur. Centennial is gevestigd naast Hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243, tel.
0297-388144.
Bezoek voor meer informatie de
website: www.centennial.nu. Vanwege krappe parkeermogelijkheden
worden bezoekers verzocht zoveel
mogelijk per fiets te komen. Wie
toch de auto pakt, kan deze parkeren op het voormalige terrein van
garage Colijn aan de Machineweg.

Exposities
23 tot en met 25 Oktober:
* Vogeltentoonstelling Vogelvrienden in Wellant college, Linnaeuslaan 2. Opening donderdag 20u.
Open: vrijdag 10-22u., zaterdag 1019u. en zondag 10-15u.
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 15 november:
* Schilderijen van Graham Dean en
objecten van Albert Geertjes in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
* Expositie met schilderijen, beelden
en glaskunst in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open iedere zaterdag en
zondag 13-17u.
Zaterdag 24 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum

Diversen
Donderdag 22 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
in Proosdijhal, 9.30-12u. Extra vrijzwemmen in Waterlelie, Dreef.
* Ds. Wielsma te gast bij PCOB in
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 23 oktober:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. Les 19u. Competitie 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine,
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zaterdag 24 oktober:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Genealogiemiddag Oud Aalsmeer
in De Binding, Zijdstraat, 13-17u.
* Kienen bij De Rijsenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje v/a 20.30u.
Zondag 25 oktober:
* Talk of Town in De Oude Veiling,
Marktstraat met gasten Henny Weima en Jaap Overbeek v/a 15.30u.
Maandag 26 oktober:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 27 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Verhalenavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Woensdag 28 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Cath.
Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 29 oktober:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Ladies Night in Anna’s Hoeve,
Aalsmeerderweg, Rijsenhout van
19.30 tot 22u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a
vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

De Klught uit Farregat
vrijdag in Centennial
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 23 oktober verzorgt de band
De Klught een optreden in grand
café Centennial aan de Oosteinderweg 243. Vanaf 21.00 uur neemt
het vijftal plaats op het podium. De
Klught is een no-nonsense coverband met een voorkeur voor de zestiger jaren. Dat is niet verwonderlijk want de meeste bandleden hebben in die periode de basis gelegd
voor hun muzikale carrière. Ook
hun roots hebben ze gemeen. Allen zijn geboren in het Farregat, ofwel Aalsmeer Oost.
De Klught bestaat uit zanger en
slaggitarist Gerard van den Broek,
sologitarist Dick Offerman, bassist
Jan Ratterman, drummer Wim van
Tol en op keyboard, accordeon en
mondharmonica Wil Straathof. Het
repertoire is grotendeels vernieuwd
maar de jaren zestig zijn nog steeds
favoriet bij band en publiek. De
Rolling Stones, Chuck Berry, Elvis
Presley en Van Morrison vormen de
peilers. Daarnaast staan bij elk optreden ook nummers van De Dijk,
Normaal en Joe Cocker op de setlist.

Muziek/Film
Donderdag 22 oktober:
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 20u.
Vrijdag 23 oktober:
* Kindermatinee met film Kikkerdril voor jeugd in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* De Klught live in Centennial, Oosteinderweg 243 vanaf 21u.
* Band Collect call from Mars live in
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 24 oktober:
* Oktoberfest in Dorpshuis Kudelstaart met dj Alex en band Die
Tolle Leute vanaf 20u.
* Concert voor Nepal met optredens
van Sas, King Pelican en The Hucksters in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.
* Film Angels & Demons met Tom
Hanks in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* Playhouse met dj Nista in N201,
Zwarteweg vanaf 21u.
Zondag 25 oktober:
* Keltische middag in Parochiehuis,
Gerberastraat met live-muziek en
danspresentaties vanaf 14u.
* Live muziek met zangeres Nora
Dalal in Blitzz, Marktstraat 22 vanaf 16u.
* Plug & Play voor muzikanten in The
Beach, Oosteinderweg 247a, 15-18u
* Disco-avond in danscafé de Praam,
Zijdstraat van 18 tot 22u. met dj.
Donderdag 29 oktober:
* Soul show met dj Jacko Hansen
in Centennial, Oosteinderweg 243
vanaf 21u.
Zaterdag 31 oktober:
* Cabaret Jessica van Noord en Joop
Visser in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Uitverkocht!

Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.

TUnEr vOOr GITAAr, bASS zATErdAG: CObrA GITAArEn UkElElE, ClIP %19,95 SnArEnSET
 3,75

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

Wie durft?

Vrijdag de 13e pianogala
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - In cultureel café Bacchus gaat op vrijdag 13 november voor de zeventiende keer het
jaarlijks terugkerende pianogala plaatsvinden. Een jaar geleden
mondde dit uit in het meezingen
en dansen door bijna iedereen. De
tent zat vol en niemand wilde meer
naar huis. Het komende pianogala belooft weer succesvol te worden. Aalsmeer bezit bijzonder talent en dat gaat zeker getoond worden deze avond. Er zijn legio muzikanten. Er wordt gespeeld op de
viool, drums, saxofoon, accordeon,
bas, tamboerijn, fluit en natuurlijk
de piano. Er wordt veel gezongen.

Het repertoire loopt uiteen van jazz,
via klassiek, folk, klezmer naar pop
muziek. Veel acts zijn doordrongen
van de nodige humor.
Er mag gelachen, geborreld en meegezongen worden. Een aantal mensen hebben zich al opgegeven maar
er is nog plaats. Wil je meedoen,
geef je dan op bij Robbert Tuinhof via rmtuinhof@hotmail.com of
bij Lisa Kaaijk via lisa_kaaijk@hotmail.com. Je stuk mag niet langer
zijn dan 10 minuten. Als je pianobegeleiding nodig hebt dan kan dat.
Het piano-gala begint vrijdag 13 november om 21.00 uur en de entree
is gratis.

Vrijdag ‘Collect call from
Mars’ live in de N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 23 oktober verzorgt de alternatieve rockband ‘Collect call from Mars’ een
optreden in de N201 aan de Zwarteweg.
Collect call from Mars bestaat uit
doorgewinterde muzikanten die in
het verleden al met meerdere bands
hebben opgetreden in het jongerencentrum. Ook stond deze band
een jaar geleden al eens op het
N201 podium en gaf daar een fijne
show weg met lekkere catchy nummers. De stijl van de band is nog-

al divers: Soms ingetogen akoestische stukken in de stijl van bijvoorbeeld Anouk,maar net zo makkelijk rockt de band er flink op los à
la Queens of the Stone Age of Guano Apes. Wie de band nog niet kent,
kan alvast kennis maken via myspace, Kom vooral vrijdag kijken en
luisteren in de N201.
Na afloop kunnen de voetjes weer
van de vloer met de beste alternatieve hits van vroeger en nu! De zaal
is open vanaf 21.00 uur en de entree is gratis.
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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 27 oktober en 10 november
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.
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. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

informatie oVer reGistratie PolitieKe GroePerinGen
Voor GemeenteraaDsVerKieZinGen
Op 3 maart 2010 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad
gehouden. Politieke groeperingen kunnen voor deze verkiezing een
verzoek tot registratie van de aanduiding van de politieke groepering doen. Dit geldt uitsluitend voor politieke groeperingen die
niet op een ander – hoger- niveau staan geregistreerd , zoals bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen of nog geen zitting in de gemeenteraad hebben. Het verzoek dient uiterlijk 7 december 2009
te worden gedaan bij het centraal stembureau voor de verkiezingen
van de gemeenteraad van Aalsmeer.
Bij dit registratieverzoek moeten de volgende stukken worden ingediend:
• een afschrift van de notariële akte waarin de statuten
van de vereniging zijn opgenomen;
• een bewijs van inschrijving in het handelsregister
van de kamer van koophandel;
• een bewijs van betaling van de waarborgsom
(de waarborgsom ad % 112,50 moet worden gestort op
bankrekeningnummer 20.50.00.012 van de Bank Nederlandse
gemeenten o.v.v. waarborgsom registratie GR 2010);
• een verklaring waarin de (plaatsvervangende)
gemachtigden worden aangewezen.
Nadere informatie kan verkregen worden bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, tel. 387640 of 387606.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 1 plataan en 1 den/spar;
• Fuutlaan 32, 2 berken en 1 pinus;
• Spoorlaan 22, 1 fraxinus;
• Westeinderplas H 251, 1 esdoorn.
Datum verzending vergunning: 20 oktober 2009
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.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: M. van Veen
Adres
: Mr. Jac. Takkade 26
Plaats
: 1432 CB Aalsmeer
Datum
: 16-10-2009
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Westeinder Paviljoen
Adres
: Surfeiland, kadadstraal bekend D 2122
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 16-10-2009
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Melding artikel 4, lid 3
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend (gelet op
artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)
dat zij de volgende kennisgeving hebben ontvangen:
• Het bedrijf Kok Lexmond BV zal in de periode 19 tot en met 23

oktober 2009, gedurende maximaal 5 werkdagen, werkzaamheden
verrichten met een mobiele puinbreker ter hoogte van de Hornweg
126 te Aalsmeer . De werkzaamheden bestaan uit het breken van
een steen en betonpuin tot puingranulaat. De werkzaamheden
zullen plaatsvinden tussen 07:00 uur tot 19:00 uur.
Deze kennisgeving betreft werkzaamheden die vallen onder Algemene Maatregelen van Bestuur en zijn niet vergunningplichtig op
grond van de Wet milieubeheer. Door het doen van de kennisgeving
verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit
van toepassing zijn.
woninGwet

Tegen het besluit tot goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland was beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep is bij uitspraak van 7 oktober 2009 ongegrond verklaart. Dit
betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Het
plan ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur (op
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 43

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Bilderdammerweg 76-b, het (gewijzigd) bouwen
van een woning met garage;
• Copierstraat 60, het plaatsen van een overkapping;
• Glückstraat hoek Sweelinckstraat, het uitbreiden
van een gezinsvervangend tehuis;
• J. Schaperstraat 2, het vergroten van een woning;
• Maarse & Kroon hof/hoek Anjerhof, het plaatsen
van een kunstwerk;
• Perronzijde 21, het vergroten van een woning.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg naast 378, het bouwen
van een woning met bijgebouw.
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. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Bilderdammerweg 113 achter, het plaatsen
van een voet-/fietsbrug;
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 oktober 2009.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.
BestemminGsPlannen
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat het
bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2008 en goedgekeurd door het college van
gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 oktober 2008 onherroepelijk is geworden.

t/m 26 okt
t/m 2 nov
t/m 3 nov
t/m 6 nov

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

t/m 16 nov
t/m 18 nov
t/m 24 nov
t/m 25 nov
t/m 26 nov
t/m 27 nov
t/m 2 dec
t/m 2 dec

Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg
tussen de Ophelialaan en de 1e J.C. Mensinglaan
voor 14 september 2009 van 10.00-15.00 uur;
Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer;
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen;
Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia;
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend,
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
Uitwegvergunning: Hornweg 316;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;
Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een
parkeerverbodzone;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49, 1 artlant
ceder;
Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje;
Begoniastraat 35, 1 berk;
Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar;
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395,
1 kastanje;
Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35,
Aalsmeer;
Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1
blauwspar;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus
Hippocastanum;
Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 1
plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken en
1 pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; Westeinderplas
H 251, 1 esdoorn.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217,
het plaatsen van een schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik
van het terrein voor fustageopslag;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil;
inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Playhouse zaterdag in
N201 voor 18plussers

Speelplekken in ‘De Rietlanden’
Kudelstaart - In de nieuwbouwijk de Rietlanden wordt nog hard
gebouwd en bestraat. Dit jaar zullen vrijwel alle woningen in de wijk
opgeleverd zijn. De gemeente heeft
met de ontwikkelaars afgesproken dat bij oplevering van de woning zoveel als mogelijk straatwerk
aangelegd is. Dit is sterk afhankelijk
van het noodzakelijke bouwverkeer,
maar veelal lukt het om de voetpaden inclusief parkeerstrook te hebben gerealiseerd.
De komende maanden zal op verschillende plaatsen in de nieuwbouwwijk de Rietlanden aan straatwerk van de wegen gewerkt worden. De tweede fase van het plantwerk wordt gerealiseerd in de periode medio januari tot medio april
2010. Dan zullen de op dat moment
gereed zijnde plantstroken en grasbermen worden aangepakt. De ontwikkelaars zijn tot oplevering van
de buitenruimte, ongeveer midden

2010, verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Gepland is
dat deze week de Zonnedauwlaan,
gedeelte ingang de Rietpluim tot
kruising met de Curiestraat, in haar
definitieve vorm gereed zal zijn. Het
ontwerp hiervan is naar aanleiding
van het raadsbesluit van 8 oktober
gewijzigd in een éénzijdig fietspad
in twee richtingen bereden gelegen tussen de parkeerweg naast de
school en de Curiestraat. Naast dit
fietspad komt een berm met groen
en de rijweg. Voor dit ontwerp is gekozen om de verkeerssituatie naar
de scholen toe veiliger te maken.
De gemeente is verder van plan in
januari 2010 in overleg met de bewoners enkele ontwerpen voor alle
zeven speelplekken te presenteren.
Realisatie hiervan wordt gefaseerd
uitgevoerd. Een uitnodiging volgt.
Meer informatie over het straatwerk
en groen bij de heer Hoogland, 0653576754.

Vuurtje bij Shell

troffen gelukkig geen metershoge
vlammen aan. Een prullebak bleek
in de brand te staan. Vermoedelijk
is de oorzaak een geleegde asbak
met mogelijk nog een smeulende sigaret. De brandweer heeft het vuurtje geblust.

Aalsmeer - Op maandag 19 oktober rond negen uur in de avond is
de brandweer uitgerukt voor een
brandmelding bij het benzinestation langs de N201. De spuitgasten

Wethouder op bezoek bij OVAK

Aalsmeer - Donderdag 15 oktober
had de OVAK wethouder Berry Nijmeijer uitgenodigd om de ouderen
te komen uitleggen wat hij denkt
te doen aan de achterstand in het
bouwen van seniorenwoningen. De
wethouder gaf door middel van de
kaart van Aalsmeer aan waar in de
toekomst de zorggebieden zullen
ontstaan. Dit zijn het Dorp, rondom de Zijdstraat aan het begin van
de Uiterweg, rondom Kloosterhof,
links van de Machineweg en rond
het winkelcentrum in Kudelstaart.
De wethouder vertelde dat er 635
woningen zijn gebouwd of in aanbouw zijn. Bij de mededeling dat
Aalsmeer ongeveer 10.000 woningen heeft, is het duidelijk nog geen
dertig procent seniorenbouw is. Ook

was er de vraag wie de regie heeft
over het bouwprogramma. B&W, Eigen Haard of de ontwikkelaars. Het
antwoord was te verwachten: B&W.
“De woningbouw is complex door
de vele organisaties die hierbij een
rol spelen. Daarom zijn informatiebijeenkomsten zo belangrijk. De informatie over een WMO-raad is hier
bijvoorbeeld ook een duidelijk voorbeeld van. Er zijn op het gebied van
bouwen, verkeer en zorg veel vragen”, aldus de wethouder. Een leerzame middag die zeker voor herhaling vatbaar is. De volgende themamiddag van de OVAK is donderdag
19 november. Dan meer over nieuwe verkeersregels en de OV-chipkaart. Locatie: buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan. Aanvang: 14.00 uur.

Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober
is alweer de negende editie van
Playhouse in de N201; het volwassen housefeest van Aalsmeer. Veel
mensen kennen de N201 vooral van
‘vroeger’; op je 14e naar de tienerdisco! Op een gegeven moment laat
je de N201 achter je en ga je alle
grote feesten en mooie clubs af. Logisch, want er is elk weekeinde veel
te doen; house feesten genoeg in
Nederland. Maar voor wie geen zin
heeft om elke week weer een heel
eind weg te moeten om in een dure club te zitten of bij een groot festival of feest is er elke vierde za-

terdag van de maand Playhouse in
de N201. Het is alleen voor de volwassenen: De minimum leeftijd is
18 jaar. De zaal is open vanaf 23.00
en gestart met lekkere minimal en
groovy housetracks op een wat lager volume, zodat je ook nog even
de gelegenheid hebt om bij te praten in een van de zithoeken voordat de volumeknop omhoog gaat en
je lekker los kunt gaan op de dansvloer! Het feest gaat door tot in de
kleine uurtjes en de entree is gratis!
De minimumleeftijd is echt 18 jaar
en hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Info: www.n201.nl

14 Miljoen extra voor GreenPark
Aalsmeer - Het college van Burgemeester en Wethouders maakt een
aantal grondaankopen bekend die
zij gaat plegen in het Green Park
gebied. Dat gaat uiteraard geld kosten, dus moet extra krediet beschikbaar worden gesteld. Maar liefst
ruim 14 miljoen euro. Het college zal
nu de raadsfracties vragen hun fiat
hier aan te geven. Het gaat immers
niet om een paar euro! Het bestaan-

de krediet van 43.706.716 euro zal
moeten worden aangevuld tot een
bedrag van 58.600.000 euro. Daarvoor is het ook nodig de begroting
te wijzigen. Percelen (met opstallen)
die de gemeente in bezit wil hebben om verdere ontwikkeling van
het nieuwe industriegebied mogelijk te maken bevinden zich aan de
Middenweg, Legmeerdijk, Hornweg,
Oosteinderweg en Machineweg.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 22 oktober 2009

Vrijwilligers voor het voetlicht:

Linda van Veen is docent EHBO:
“Heerlijk om te doen”

Najaarsconcert Davanti
Aalsmeer - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti verzorgt op
vrijdagavond 6 november een najaarsconcert in de RK Kerk St. Jan
Geboorte in Kudelstaart. Afgelopen
weekend heeft Davanti met succes
meegewerkt aan het concert van de
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld in
de, tot concert podium omgetoverde, Bloemhof in Aalsmeer. Tijdens
het concert ‘Dit is mijn leven’ werden de dames van Davanti bij drie
nummers, waaronder de hit ‘Gewoon Muziek’, ingezet als achtergrondkoor.
Na dit muzikale uitstapje gaat Davanti weer terug naar haar bron: de
klassieke muziek. Het 15 leden tellende koor onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo zingt al vele jaren op hoog niveau met elkaar en
kreeg landelijke bekendheid door
het TV programma Korenslag. Tijdens het concert zal A-capella zang
de boventoon voeren. De muzikale
begeleiding op piano is deze avond
in handen van Theo Griekspoor. Het
programma past bij de sfeer van
de herfst. Soms onstuimig zoals in
‘Hoj Hura Hoj’ van Otmar Mácha,
dan weer liefelijk en zacht als in
‘Sierran Lullaby’ van John Trevalsa,
krachtig en uitdagend in het Adiëmus van Karl Jenkins en melodieus
in het acht stemmige Ave Maria van
Gustav Holst.
Het concert begint om 20.00 uur, de
deuren van de kerk gaan om 19.30
open. Toegangskaartjes kosten 7.50
euro en zijn voor aanvang van het
concert in de kerk te koop. Na het
concert is er nog gelegenheid om na
te praten en wat te drinken. Kaarten

kunnen ook besteld worden via de
website van Davanti of bij Petra v/d
Berg, tel. 0297-322298.
Agenda
Zaterdag 24 oktober zingt Davanti tijdens een koffieconcert een try
out van het najaarsconcert in Maria
Oord in Vinkeveen aanvang 10.30
uur. Zondag 15 november zijn de
dames te horen tijdens ‘Muziek in
het Museum’ in het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden van 15.30
tot 16.30 uur.
Meer informatie over Davanti en de
optredens is te vinden op www.davanti.nl.

Barrelhouse bij
The Madness
Aalsmeer - Zaterdagavond 7 november is er weer volop blues, soulfull en swingende muziek in ‘t Podium van het Dorpshuis) Kudelstaart.
Barrelhouse komt optreden tijdens de jaarlijkse Madness-avond.
De bezetting van Barrelhouse is
6 koppig met aan het hoofd Tineke Schoemaker met de mooiste en
meest intrigerende blues stem van
Nederland.
OOR noemde de groep een aantal jaren terug: Relaxed, ruig en retestrak. Aanvang 20.30 uur en de
zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaartverkoop vanaf zaterdag 3 oktober
bij Rinus Bon fietsen aan de Kudelstaartseweg.

Aalsmeer - Het visitekaartje van
Linda van Veen lijkt het leven van
de mens in een natuurlijke vorm
weer te geven. Een licht paarse
bloem met vijf tere doorschijnende bladen accentueren het spel en
de kracht van de nerven. Het stevige hart houdt op een vertrouwend
wekkende wijze de bloemblaadjes
bij elkaar, waardoor de bloem ogenschijnlijk al haar pracht en schoonheid kan tonen. De afbeelding op
het visitekaartje symboliseert het
werk dat Linda van Veen doet. Docent EHBO, reanimatie en AED, baby- en kinder-EHBO, sportletsels
en wandelletsels. Wie Linda in haar
werk meemaakt, zal beamen dat zij
de personificatie is van de bloem
op het kaartje. Zij is de rust zelve,
weet adequaat te handelen als dat
nodig is, stelt slachtoffers met haar
stralende glimlach gerust: “Ik doe
zo goed mogelijk mijn best om je te
helpen.”
Geboren docente
Het is vrijdagmiddag en de leerlingen van groep acht van de Hoeksteen wachten op hun EHBO juf.
“Hallo allemaal, ik ben wat later
want op de vorige school was een
vechtpartijtje.” Zij heeft de leerlingen duidelijk nieuwsgierig gemaakt
en de groep wil haarfijn de juiste
toedracht weten. Zonder sensatie
maar wel voorzien van details wordt
verteld wat er gebeurde die ochtend. Het commentaar van een van
de leerlingen is tekenend voor deze tijd, maar het antwoord perfect.
“Ja hoor eens, als je op een multiculturele schoolles geeft dan heb je
te maken met heel veel verschillende nationaliteiten.”
En daarmee is de kous af en kan de
eigenlijk les die ruim anderhalf uur
duurt beginnen. De leerlingen krijgen eerst een voor jongeren aansprekende film te zien waarin een
meisje flauw valt. ‘Oooohhhhhh’
wordt er in de klas gezucht, wanneer het meisje tijdens een discofeest van een podium valt. Wanneer
de film is afgelopen wordt ingegaan
op de handelingen die de leerlingen kunnen doen in het geval dat
hen dat overkomt. De werking van
de bloedsomloop en de ademhaling worden uitgebreid besproken,
evenals de stabiele zijligging. Linda

weet perfect de aandacht van haar
leerlingen, die zij allemaal bij naam
kent, gevangen te houden.
Leuke lessen
Als het flauwvallen voldoende is besproken, is het hoofdstuk vergiftiging aan de orde. “Heeft een van
jullie wel eens wat verkeerds gegeten?” Er gaan vele vingers omhoog.
Vooral de kattenbrokjes in de tijd
dat zij nog klein waren blijkt hoog te
scoren. “Wie heeft er wel eens zand
gegeten?” En opnieuw gaan er vele
vingers omhoog. Na het zand volgt
aarde en daarna stenen. Het aantal
omhoog gestoken vingers mindert.
“Insecten dan, weet je dat iedereen
per jaar minstens 15 insecten eet?”
‘Getverdemme’, griezelen de leerlingen. Zij zijn niet helemaal overtuigd
als er wordt gezegd dat dit weinig
kwaad kan. Veel gevaarlijker zijn de
bijtende stoffen zoals chloor, wasbenzine, ammoniak en vaatwasmachine middelen.
Vooral de laatst genoemde stof kan
de hele slokdarm verwoesten, krijgen de leerlingen uitgelegd. “Onmiddellijk mondspoelen en naar het
ziekenhuis, verpakking meenemen
zodat de artsen kunnen zien wat
er is ingeslikt. En wat mag je vooral niet doen?” Bijna in koor wordt
er geantwoord: “Niet laten braken.”
Ook de reden waarom dat braken
verkeerd is, blijkt bij de leerlingen
bekend. “Omdat de vloeistoffen dan
opnieuw de keel kunnen beschadigen.” Ook de niet bijtende stoffen zoalsbesjes, vruchtjes, paddestoelen en de pil van mama, die op
jonge kinderen een grote aantrekkingskracht blijkt te hebben worden
uitgebreid behandeld.
“Nu moet je het slachtoffer juist wel
laten braken en dat doe je met de
bolle kant van een lepel. Die breng
je in de keel en dan ga je vanzelf
braken. Het braaksel moet je opvangen in een bakje en meenemen
naar het ziekenhuis.” Velen vinden
het maar een onsmakelijk verhaal,
maar er wordt nog steeds heel goed
geluisterd. Rutger fluistert: “Het zijn
leuke lessen hoor en je leert er heel
veel van.”
Aan de orde komt ook vergiftiging
door petroleum, zoals lampolie, dat
zo verraderlijk veel lijkt op limonade, en wasbenzine vergiftiging. Als

ze formatie brengt Bretonse muziek.
Ter afsluiting van de middag vormen
de bands een sessie en trakteren op
een spetterend einde. De entree bedraagt 15 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief koffie of thee met
dundee cake. Verder worden de hele middag diverse hapjes met onder zalm en paté geserveerd worden. Ook is het mogelijk om kennis
te maken met verschillende soorten Schotse whisky. De middag begint om 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur, en de sluitingstijd is gepland rond 18.00 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar op de dag zelf bij het
Parochiehuis.

Beroemde Aalsmeerse boom
in kaartenbak van Raadhuis

Aalsmeer - Jaap Spaargaren, nu
wonende in de Roerdomplaan, liet
in de Kaartenbak een afbeelding
achter van de ‘Tofferde’ boom. Het
is een tekening van Jan Lunenburg,
gemaakt in 1943. De ‘Tofferde’boom
is de beroemde Topsvoortsboom,
een grote oude populier. ‘Poepel’ op
zijn oud Aalsmeers, die aan het begin van de vorige eeuw als een baken aan de kleine Poel stond. De
boom stond achteraan op het kavel van ‘Het huis met de walviskaken’ (Topsvoort) van de familie
Eveleens Maarse aan de Uiterweg
183. De boom was zo een begrip in
Aalsmeer, dat op een Westeinderplassenkaart uit 1981, haast 50 jaar
nadat de boom geveld was, op de
bewuste plek nog steeds ‘eenzame
boom’ geschreven stond. Voor het
boek ’Een schilderachtig Dorp’ fotografeerde Jan Ran verschillende
werken met daarop afgebeeld Topsvoortse bomen.
Uiteindelijk werden er twee afbeeldingen geselecteerd. Op bladzijde
145 een afbeelding van een olieverfschilderij van een onbekende kunstenaar uit het begin van de twintigste eeuw waarop de boom nog
in volle glorie te zien is. Heel karakteristiek, scheef gegroeid met
een eenzijdig gevormde kruin die
overhelt over de oever van het water. En de boom komt voor op de
afbeelding van een dubbel geglazuurde tegel waarop de kolenauto
van Gijsbert Jongkind & Zn te zien
is, die omstreeks 1929 bij Topsvoort
op het ijs rijdt met op de achtergrond de beroemde boom. En dan

nu deze tekening van Jan Lunenburg in de Kaartenbak. Jaap Spaargaren schrijf hierover: Jan Lunenburg heeft op de kwekerij van de familie Spaargaren gewerkt. Als presentje hebben wij deze tekening van
Jan gekregen en deze heeft bij ons
tot 1983 in de woonkamer van Uiterweg 200 (tegenover Topsvoort)
gehangen. Aangezien de boom al
in 1932 omgewaaid is, moet Jan in
1943 een ander voorbeeld hebben
gehad. Misschien bestaat er nog
eenzelfde tekening van vroeger datum?” Het is natuurlijk mogelijk, dat
Jan als voorbeeld voor zijn tekening
het oorspronkelijke olieverfschilderij heeft gebruikt, dat was immers
tot 2001 in het bezit van de familie
Eveleens Maarse. Een andere mogelijkheid is dat hij een van de oude
Aalsmeer kaarten gebruikte uit de
ansichtkaartenverzameling van Gerrit Buis. Of, misschien was er inderdaad ‘eenzelfde tekening van vroeger datum’ die zijn inspiratiebron
was. En dat zou zo maar de andere
Topsvoortse boom kunnen zijn die
in de Kaartenbak is ingeleverd. Het
is een afbeelding van een prachtige tekening van de ‘Tofferde’ boom’
van D.Maarse Azn. Aangebracht
door Dorien Rijke uit Krommenie,
die onlangs het Oude Raadhuis bezocht: Zij schrijft: “In de kaartenbak
trof ik een afbeelding van een werk
van mijn neef Bert Vreeken aan met
een heel familieverhaal erbij. Toen ik
in die bak ook een afbeelding zag
van de Topsvoortse boom, herinnerde ik mij ‘onze’ versie van diezelfde
boom. Daarom lever ik een afbeel-

Janna van Zon

Helmert Woudenberg in Aalsmeer

Keltische middag in Parochiehuis
Aalsmeer - Op zondag 25 oktober
wordt in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat een Keltische middag
met live muziek en optredens van
dansers gehouden.
De Ierse bands Baloney en Cat in
the Corner organiseren deze swingende middag. Baloney bijt met een
optreden het spits af en wordt afgewisseld door een danspresentatie van de Aleid Highland Dancers
uit Rotterdam. De dansers worden
begeleid door Gher Mc Nabur. Vervolgens treedt Nathalie Mcbrother
enkele nummers solo in de schijnwerpers. Na de pauze is het podium
voor de band Cat in the Corner. De-

de juf vertelt over de blijvende longschade die dit kan opleveren, willen
de kinderen weten of je dan ook niet
meer naar school kan. Tot slot wordt
er nog gevraagd of de giftige stoffen
thuis goed zijn opgeborgen.
Net op het moment dat de jongens
een lied aanheffen dat weinig meer
met de les te maken heeft, begint
het praktijk gedeelte. En onmiddellijke is alle aandacht weer bij de les.
Juf van Veen verstaat haar vak! Er
moet een mitella worden aangelegd
en nog weer later een knieverband.
Op een zorgzame manier wordt er
op elkaar geoefend. Wanneer Rutger en Lars een compliment krijgen
is het commentaar: “Wij zijn een
gouden koppel.”

Dag juf
Aan het einde van het jaar worden
de eens in de week gegeven EHBO
lessen afgesloten met een examen. “Dan komen er allemaal vrouwen die slachtoffer spelen en die wij
dan moeten verbinden”, vertellen de
spraakzame Lars en Rutger. Vanaf
het halen van het jeugd EHBO diploma, nu vijftien jaar geleden, geeft
Linda van Veen les op basisscholen.
“Heerlijk om te doen”, zegt zij. Deze mening deelt zij met de zestien
andere EHBO’ers die op bijna alle Aalsmeerse basisscholen als vrijwilligers de EHBO lessen verzorgen. Op de lessen voor volwassenen wordt Linda soms begroet met:
“Dag juf”. Dan blijken haar leerlingen van vroeger nu de EHBO cursus voor volwassenen te volgen.
“Veelal herken ik ze niet meer, ze
zijn dan zo veranderd. Ach, dat is
toch de charme van het dorp. Het
meegroeien met je leerlingen. Wie
weet krijg ik ooit nog wel weer eens
hun kinderen in de les.” En opnieuw
is daar die stralende en geruststellende lach.

Jan Lunenburg - 1943: Tofferde
boom – potloodtekening.

D. Maarse Azn - 19… Topsvoortse
boom - krijt/potlood tekening.

ding van de bewuste tekening in.
De maker woonde aan ‘t begin van
de Uiterweg en heette D.Maarse
Azn van Klaassie. De boom werd
getroffen door de bliksem, vandaar zijn wonderlijke vorm. Deze
tekening hing altijd in de slaapkamer van mijn moeder (een Vreeken)
in Heemstede. Geen idee hoe zij er
aan is gekomen. Ze had altijd wel
oog voor mooie oude dingen, zeker
zo’n Aalsmeerse boom. Misschien
gekregen. Na het overlijden van
mijn moeder is de boom dus naar
oom Jaap gegaan. Mooi opnieuw
ingelijst.” De vraag van Jaap Spaar-

garen lijkt hiermee wel een beetje
beantwoord te zijn. Jan Lunenburg
woonde in zijn kleine molen op het
erf van de familie Vreeken, de vrouw
des huizes was weer een zuster van
de moeder van Dorien en zo voort.
Nog altijd is er gelegenheid om een
afbeelding van een schilderij of tekening van een Aalsmeerse plek of
een Aalsmeerder af te geven bij de
suppoost van het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat 9. Aalsmeer. Openingstijden: donderdag tot en met
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. voor
meer informatie: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Toonkunstkoor zoekt tenoren en bassen

Cursus ‘noten lezen’ voor
leden van zangkoren
Aalsmeer - Na de uiterst succesvolle cursus koorscholing, waaraan ook vele niet leden van Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer deelnamen, komt het koor nu met een
korte cursus ‘noten lezen’ speciaal
bedoeld voor leden van zangkoren.
Ook nu kunnen niet-leden van het
koor weer gratis deelnemen aan deze cursus, die gegeven wordt door
dirigent Michel Berendsen.
De lessen zullen op vier achtereenvolgende dinsdagavonden worden

gegeven in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat, voorafgaand aan de
wekelijkse repetitie.
De cursus begint op 27 oktober om
19.00 uur.
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
is momenteel bezig met de studie van ‘Die Schöpfung’ van Haydn.
De uitvoering zal plaatsvinden in de
Bloemhof op 24 april volgend jaar.
U bent ook van harte welkom om
daaraan mee te studeren, vooral tenoren en bassen zijn welkom.

Aalsmeer - Zondag 8 november
treedt Helmert Woudenberg op in
Aalsmeer. In De Oude Veiling brengt
hij de voorstelling ‘Waterman’. Hatty
Waterman, zoon van Benito Waterman en Rebecca Waterman-Polak,
is de vierde in een gezin met 14 kinderen. Op 10 november 1942 slaat
bij hen het noodlot toe. Het gezin
wordt verscheurd en afgevoerd naar
Auschwitz waar zij de dood zullen
vinden. Hatty is op dat moment 21
jaar en staat wonderwaardig niet op
de lijst. Hij blijft verslagen en als verdoofd alleen achter. Dan begint het
meest bizarre en aangrijpende onderduikverhaal dat tijdens de bezetting heeft plaats gevonden. Voortdurend zich verschuilend en van
adres veranderend, weet Hatty zijn
noodlot te ontlopen. Veel markante
figuren treden in zijn leven op, zoals zijn heldhaftige Tante Dora en de
grimmige Jodenverraadster Ans van
Dijk. ‘Waterman’ is de elfde theatersolo van Helmert Woudenberg. Op
initiatief van het Nieuw Aalsmeers

Tijdschrift, De Oude Veiling en de
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) komt hij naar Aalsmeer. De
voorstelling vindt plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling in de
Marktstraat en begint om 15.00 uur.
Kaarten à 15 euro zijn te reserveren
via info@deoudeveiling.nl.
Foto: Clemens Boon.

Korte cursus keramiek voor
beginners bij De Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 9 november start De Werkschuit met een
cursus keramiek. De cursus bestaat
uit vijf lessen en kost 60 euro. Voor
wie nog nooit heeft gekleid is deze korte cursus een leuke uitdaging
om met verschillende technieken te
werken. Keramiek betekent gebakken klei. De vormen kunnen functioneel zijn, zoals potten, schalen en
vazen, of wat vrijer, zoals beelden of
sculpturen. De volgende stap is het
glazuren van het gebakken werk.
Met glazuren wordt kleur of glans
gegeven aan het werk. Deze cursus
biedt gelegenheid om aan keramiek
een eigen invulling te geven. Ervaring is niet vereist. De deelnemers
worden professioneel begeleid, de
docente is opgeleid als beeldhouwster en keramiste. De eerste vier lessen zijn bedoeld om werkstukken te
maken. Vervolgens hebben deze
een droogtijd nodig van minimaal
twee weken, waarna ze voor de eerste keer de oven ingaan.
Op 14 december kunnen de werkstukken dan gedecoreerd worden
met glazuur. De ophaalavond is dan
één week later, op 21 december. Er
kan op deze datum niet meer gewerkt worden. Inlichten en opga-

ve via www.gklein.org/wsa of telefonisch bij Ester Kren, tel. 0297531326 of Margot Tepas, tel. 0297340150.
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Met Jaap Overbeek en Henny Weima

Ontmoetingen met schrijvers

Zondag eerste Talk of Town

Aalsmeer - Vanaf zondag 25 oktober zal De Oude Veiling, na een succesvol winterseizoen,
de komende maanden opnieuw een
zevental talk shows organiseren van
Talk of the Town.
De eerste gasten, die het spits gaan
afbijten zijn kunstenares Henny
Weima en wethouder Jaap Overbeek. Jaap Overbeek (1950) is vanaf 2006 wethouder van Onderwijs
en Cultuur, en tevens loco-burgemeester van Aalsmeer. Sinds 1998
is hij politiek actief voor het CDA.
Voorheen was Overbeek werkzaam
bij de Belastingdienst. In die periode volgde hij diverse interne opleidingen, waarna hij tenslotte afstudeerde als fiscaal jurist aan de Universiteit in Leiden. Toen er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
drie nieuwe wethouders uit de stembus kwamen rollen, werd
voor de functie van eerste loco-burgemeester een afweging gemaakt
op basis van veronderstelde deskundigheid en levenservaring. De
eer viel hem toe. Overbeek zegde
de Belastingdienst vaarwel, om zich
volledig te kunnen toeleggen op de
plaatselijke politiek. Henny Weima
(1949) volgde de Rietveld Academie en studeerde Sociale en Culturele pedagogiek aan de Universiteit
van Amsterdam.
Ze werkte zes jaar voor de Culturele
Raad van Noord-Holland en was vijf
jaar cultureel adviseur in Aalsmeer.
In die functie werd Het Oude Raadhuis als gemeentelijke expositieruimte opgezet.
Veel Aalsmeerders zullen haar naam
direct weten te verbinden met Afrika. Terecht, want een belangrijke
periode uit haar leven is de zestien

jaar dat zij heeft gewoond en gewerkt in Zaïre, het huidige Congo.
Terug uit Afrika ging haar belangstelling opnieuw uit naar het educatieve terrein van de kunst, maar
nu als freelancer. Zo organiseert ze
nog steeds tentoonstellingen. Naast
eigen werk ook dat van Congolese kunstenaars. In Het Oude Raadhuis was onlangs een compilatie
van haar werk te bezichtigen tijdens
de expositie Wonderkamers. Talk of
the Town vindt aanstaande zondagmiddag 25 oktober plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling in de
Marktstraat en begint om 15.30 uur.
De zaal is open vanaf 15.00 uur. De
toegang is gratis.

men zingen Joop Visser en Jesscia
van Noord tweestemmig liedjes van
hun cd’s Voorleen en Voormary met
af en toe een geheel nieuw nummer,
een meezinger voor de liefhebber
en gesproken woord ter ondersteuning of onderbreking. Samen wonnen ze in 2005 én 2007 de door Jan
Rot ingestelde en uitgereikte Okapi
Liedjesprijs voor de ‘jaloersmakende’ liedjes Schemering en Monniken. “Klein begonnen, zijn ze inmiddels uitgegroeid tot een uniek duo
met stemmen die heel mooi bij elkaar passen”, aldus Rot. Het optreden zaterdag 31 oktober in Bacchus
begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro
per stuk, maar zijn helaas niet meer
te bestellen. Uitverkocht!

Verhalenavond in Bacchus
Aalsmeer - Op dinsdag 27 oktober
organiseert KCA een verhalenavond
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.
Verhalenvertellers en schrijvers dragen deze avond hun eigen verhaal
voor. De vertellingen hebben als onderwerp een mysterieus of wonderbaarlijk voorval.
De muziek wordt verzorgd door accordeonist Cor Trommel. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis.

Zangeres Shirma Rouse met de zangeressen van Fruitcake en Lillian Day Jackon (op de rug). Foto: Wenda Oudshoorn.

Reünieconcert Fruitcake
and friends: één groot feest!

Cabaret van Joop Visser en
Jessica van Noord in Bacchus

Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober
komen twee vertrouwde gezichten
optreden in Bacchus. De cabaretiers Jessica van Noord en Joop Visser verzorgen een voorstelling in het
culturele café in de Gerberastraat.
In november 2007 traden zij ook op
voor een uitverkocht huis.
Joop Visser: Tekst, zang en gitaar,
meer dan tien cd’s en tot voor kort
nooit het kleinste prijsje gewonnen.
Treedt al heel lang op in binnenen buitenland, onder andere op het
Boekenbal, De Nacht van de Poëzie en Poetry International. Zijn repertoire omvat meer dan 350 liedjes. Jessica van Noord: Zang, onder andere met Joop op de Nacht
van de Poëzie en Poetry International, op televisie en twee cd’s. Sa-

Start landelijke campagne
Nederland Leest in bieb

Herdruk gedichtenbundel
De gedichtenbundel met gedichten
over vergankelijkheid is herdrukt.
De belangstelling voor deze bundel
met gedichten, die tijdens de kunstroute op het boomkwekerskerkhof te lezen waren, was zo groot dat
besloten is om een tweede druk te
laten verschijnen. De bundel is te
koop voor 3,50 euro en verkrijgbaar
bij Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat tijdens openingstijden van
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zondag vond
het reünieconcert van de eighties
band ‘Fruitcake’ plaats in The Beach.
Rond vier uur in de middag beet initiatiefnemer Rob Taekema met zijn
nieuwste project ‘Taek’ het spits af.
Jazzy popnummers ondersteund
door drie strijkers op viool en altviool warmde het publiek op voor een
bijzondere middag in The Beach.
Rond vijf uur was het zover en betrad de originele bezetting van Fruitcake na 25 jaar weer gezamenlijk
het podium. Tijdens het eerste nummer ‘It’s time for Fruitcake’ bleek dat
de band nog steeds vol soul en funk
zit en als vanouds swingt. Al snel
stond het publiek te dansen op hits
als ‘I like the way’ en ‘My feet won’t
Move’ en werd er massaal geroepen
om een toegift toen de band het
laatste nummer gespeeld had.
Na het optreden van Fruitcake werd
het podium omgebouwd voor het
slotspektakel die zijn weerga niet
kende. Rob Taekema had zo’n dertig jaar muziekgeschiedenis om zich
heen verzameld op het ‘bijna’ te
kleine podium. Duidelijk te zien en
te voelen was het plezier dat de artiesten en het publiek beleefde tij-

dens het spelen van de nummers.
Na een spetterende opening met
het instrumentale nummer ‘Pick Up
The Pieces’ met een hoofdrol voor
de saxofonisten Machiel van der
Aar en Rens van der Burg was het
tijd voor souldiva Janice Williams.
Zij wist het publiek in no-time op de
dansvloer te krijgen en te houden
met heerlijke soulnummer. Al snel
betraden ook de zangeressen van
Fruitcake, Caroline Windt, Beverly
Panka en Mildred Douglas, het podium en kwam Benny Baan ook nog
een nummertje meespelen. Eén van
de hoogtepunten van de avond was
de perfect uitgevoerde ballad ‘You
make me feel like a natural woman’
door Shirma Rouse en Evander Kroft
op de piano. Het feestje werd compleet toen Lillian Day Jackson van
Spargo het podium betrad. Zij vertelde dat het ook voor haar een echte reünie was, omdat ze weer oude bekenden tegenkwam die zij al
twintig jaar niet meer had gezien!
Met lekkere soul- en funknummers
en met het nummer ‘This is Fruitcake’ als toegift werd de avond met
bijna alle artiesten op het podium
geheel in stijl afgesloten.

Aalsmeer - De aftrap van de campagne Nederland Leest zal in alle
Amstelland Bibliotheken op vrijdag
23 oktober plaatsvinden door een
start te maken met het uitreiken van
Oeroeg, het roman-debuut van Hella S. Haasse uit 1948. Oeroeg is de
eerste Indische roman van de grande dame van de Nederlandse literatuur en het begin van een omvangrijk oeuvre. Als pashouder van Amstelland Bibliotheken kunnen leden
dit boek gratis komen ophalen bij
een van de zeven vestigingen. Speciaal voor Nederland Leest organiseert Amstelland Bibliotheken drie
spraakmakende ontmoetingen met
Abdelkader Benali, Yvonne Keuls
en Margot Dijkgraaf. Zij geven vanuit hun achtergrond een persoonlijke visie op Oeroeg en het werk van
Hella Haasse.
Benali in Amstelveen
Auteur Abdelkader Benali schrijft
speciaal voor Nederland Leest een
essay over ‘vriendschap en cultuurverschillen’. Benali, zelf opgegroeid
tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur, plaatst hiermee de
thematiek van Oeroeg (uit 1948) in
de huidige tijd. Op zondag 25 oktober wordt Benali in de bibliotheek
aan het Stadsplein in Amstelveen
geïnterviewd door psychiater, schrijver en interviewer Bram Bakker. Er
zijn nog kaarten beschikbaar. Het
interview begint om 15.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.

Yvonne Keuls in Aalsmeer
Yvonne Keuls werd net als Hella
Haasse geboren in voormalig Batavia, en ook in enkele van haar romans staat het leven in voormalig
Nederlands-Indië centraal. Yvonne
Keuls koestert een grote bewondering voor Hella Haasse. Tijdens haar
lezing staan dan ook in het bijzonder de Indische letteren (literatuur
van en over Nederlands-Indië), haar
werk en dat van Haasse centraal.
Zij praat hierover in de bibliotheek
Aalsmeer op 3 november van 20.15
tot 22.00 uur.
Margot Dijkgraaf in Uithoorn
De schrijfster Margot Dijkgraaf is
vanaf haar vijftiende een groot bewonderaar van het werk van Hella
Haasse. Sinds ze haar ooit een keer
interviewde, had ze regelmatig contact met de schrijfster. Ze is bezig
met het schrijven van een boek over
het werk van Haasse. Geen biografie, dit wil Haasse pertinent niet. Op
17 november vertelt Dijkgraaf in bibliotheek Uithoorn over Hella Haasse en nodigt ze u uit om mee te discussiëren over het boek dat in de
campagne centraal staat: Oeroeg.
Kaarten voor de drie lezingen kosten 10,50 euro per stuk, leden betalen 8 euro en in de voorverkoop
wordt 1 euro korting gegeven. Voor
meer informatie over Nederland
Leest en de drie ontmoetingen kan
de website www.amstelland-bibliotheken.nl bezocht worden.

Ladies Night voor en door
vrouwen in Anna’s Hoeve
Rijsenhout - Op donderdag 29 oktober wordt in de Anna’s Hoeve aan
de Aalsmeerderweg 755 een Ladies
Night georganiseerd. Voor het eerst
wordt deze avond speciaal voor en
door vrouwen georganiseerd in Rijsenhout. De twee vrouwen die dit
initiatief hebben genomen zijn Loes
en Renata. Vorig jaar is een start gemaakt door Loes in Burgerveen. Het
concept was zo een groot succes
dat dit jaar uitgeweken wordt naar
een nog grotere locatie, boerderij de
Anna’s Hoeve aan de Aalsmeerderweg te Rijsenhout. De Ladies Night
is een leuke aangelegenheid voor
vrouwen. Er is genoeg te zien en te

doen, zoals onder andere lingerie,
dames- en kinderkleding, woonaccessoires, creatieve workshops (ook
showmodellen voor de kerst), tasjes, sieraden, sjaaltjes en Tupperware producten. Tevens zijn deze
avond een schoonheidsspecialiste,
een voetpedicure en een nagelstyliste aanwezig om allerlei tips te geven. De entree is gratis en koffie met
gebak zal niet ontbreken! Kom ook
een kijkje nemen volgende week d
onderdag 29 oktober tussen 19.30
en 22.00 uur. Dames allen welkom!
Voor eventuele informatie kan gebeld worden naar Renata, telefoonnummer 0297-364663.

Into the Groove vrijdag met
dj Feigo in ‘De Ouwe’
Aalsmeer - Even lekker ontsnappen aan de drukte en genieten in
De Oude Veiling met lounge en nujazz van DJ Feigo. ‘Into the Groove’
is er aanstaande vrijdag 23 oktober
weer.
In het café in de Marktstraat kan
heerlijk genoten worden van een
hapje en een drankje met ont-

spannende muziek van DJ Feigo.
Hij draait deze avond de lekkerste
lounge en nu-jazz. Deze muzieksoorten zijn momenteel heel populair en zeer geschikt om even lekker te relaxen (of te swingen) na een
drukke week!
Aanvang: 22.00 uur. Entree gratis en
van 22.00 tot 23.00 uur happy hour.

recensie

Foto: Jacqueline Kristelijn.
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Harmony Glen betovert!
Aalsmeer - Harmony Glen is een
Nederlandse formatie die zich met
volle energie al een aantal jaren
heeft gewijd aan de rijke traditie van
de Ierse muziek. Folk muziek van
Keltische origine. Dat doet je denken aan de melancholie van het arme en ruige leven op het Ierse platteland met een verstikkende moraal
en zeelieden die uitvaren om nooit
meer terug te keren bij hun liefje.
Afgelopen zaterdag bleek dat Harmony Glen zich op een geheel eigen manier weet te vernieuwen. De
bandleden laten zich duidelijk inspireren door andere muziekstromingen als jazz, klezmer, cajun en
mexicaanse invloeden. Dat is te horen en gaf de muziek een zeer eigen
geluid. Zelfs wisten ze een nummer
van blueslegende Leadbelly over de
katoenpluk een geheel eigen interpretatie te geven. Dat de muzikanten van Harmony Glen van avontuur houden blijkt ook uit de ve-

le instrumenten die zaterdagavond
ter hand werden genomen. De bodhran, een Ierse lijsttrommel, werd
afgewisseld met een soort elektronische klarinet. Natuurlijk was het
specifieke geluid van de banjo regelmatig te horen en af en toe hoorde je het geklets van klepperende
lepels. Dominique Bentvelsen zorgde voor de ritmische ondersteuning
met het warme geluid van de double bass. De harmonische zang van
Vincent Pompe van Meerdervoort,
Sjoerd van Ravenzwaaij en de heldere stem van Nienke Bijker maakte de muziek tot een prachtig levendig geheel. Duidelijk was het plezier waarmee ze speelden en dat
droeg ook zeker bij tot een geslaagde avond. Dat het publiek enthousiast reageerde was dan ook meer
dan terecht. Wie weet: Volgend jaar
weer een Harmony Glen die ongetwijfeld weer op muzikale ontdekkingsreis is gegaan.

Koude rillingen Bacchus
publiek voor Amina

Toneelvereniging huldigt
drie jubilarissen!
Kudelstaart - Zondag zijn drie leden van toneelvereniging Kudelstaart verrast met een surprise
party. Jan Zethof is al 50 jaar actief
voor de club, Lia Bon en Peter van
der Schilden beiden 25 jaar. En alledrie hebben ze een grote staat van
verdienste. Jan is al jaren penningmeester en houd zijn hand stevig op
de knip, ook is hij jaren actief geweest als rekwisiteur en decorbouwer, kortom een man om trots op
te zijn. Hij kreeg een onderscheiding van de Nederlandse vereniging
voor amateurtheater, het NCA. Lia

is ook heel actief binnen de vereniging, al heel lang bestuurslid, heeft
veel mooi rollen gespeeld, en is nu
de onmisbare regel mevrouw. Peter
is een echt natuurtalent, en alle leden genieten van alles wat hij doet,
hij speelt prachtig toneel, maar kan
ook de zaal helemaal plat van het
lachen krijgen, en ook zingen gaat
hem goed af. Ook heeft hij jaren geschreven voor de Kudelstaartse revue.
Het werd een spetterend feest met
heerlijke hapjes en drankjes in café
René te Leimuiden.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag trad
het Amina Figarova sextet op voor
een goed gevuld Bacchus. Inmiddels is het de traditie dat als de bladeren vallen Amina weer naar Bacchus komt. Naast haar vaste Belgische levenspartner Bart Plateau
(dwarsfluit) en de eveneens uit België afkomstige saxofonist Kurt van
Herck had zij dit jaar nog een ontdekking uit België bij zich. De jonge trompettist Carlo Nardozza blies
de sterren van de hemel en kreeg
alle ruimte voor lange improvisaties. Dat het Amina Figarova Sextet Aalsmeer nog aan doet voor een
optreden mag bijzonder genoemd
worden, immers het grootste deel
van het jaar wordt buiten Nederland doorgebracht met lange tours
door Amerika waar op de grote jazz
festivals gespeeld wordt. Het volgende jazz concert in Bacchus staat
gepland voor zaterdag 29 november. Het Rembrandt Frerich Trio zal
dan aantreden met als gast de Israëlische hoboïst Yoram Lachisch. Dit
belooft eveneens een heel bijzonder
optreden te worden.

Album zanger Jan Leliveld
in Nederlandse top 10
Aalsmeer - In navolging van de opvallende debuutsingle ‘Gewoon muziek’, die de achtste positie in de single top 100 bereikte, is nu ook het
debuutalbum ‘Dit is mijn leven’ van
Jan Leliveld na zeven weken op de
tiende plaats in de album top 100
beland.
Vorige week gaf de sympathieke
zanger uit Aalsmeer twee grote concerten in zijn woonplaats, bezocht
door 2500 mensen. Hij werd daarbij
begeleid door een twaalf man sterke live-band, de FaFa internatio-

nal showdancers en het Aalsmeerse koor Davanti. Onder de vele kippenvelmomenten waren ook de
twee duetten die Jan zong met niemand minder dan Glennis Grace.
Jan Leliveld, voormalig algemeen
directeur van de Leliveld Groep uit
Aalsmeer, een wereldwijde leverancier van boeketten, treedt al geruime
tijd op in de regio Aalsmeer, waar hij
als zanger op handen wordt gedragen. Op het album getiteld ‘Dit is
mijn leven’, zingt Leliveld recht uit
het hart over zijn eigen leven.
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Aalsmeerse historie op schaal

Groente- en fruitwagens
nagebouwd door Ben Klein
Aalsmeer - De 68-jarige Ben Klein
heeft een stukje Aalsmeerse historie tastbaar gemaakt. Vier jaar geleden kreeg hij het idee om de groentetram, waar zijn vader mee reed
in Aalsmeer Dorp, op schaal na te
maken. Het trammetje heeft Ben al
veertig jaar niet meer gezien. Hij
heeft alles uit het hoofd nagemaakt.
Met goed gereedschap timmerde hij
in anderhalf jaar tijd de groentetram
compleet na. “Ik gebruikte allerlei

soorten hout dat voorhanden was,
vooral pallethout. En de namaak levenswaren kochten we onder andere op beurzen,” vertelt de creatieve
Ben. Er zijn maar liefst acht verschillende kratten en kistjes in de wagen
met daarin veel soorten groenten en
fruit. Alle details kloppen. Ben is geboren in de Zijdstraat en komt uit
een gezin van elf kinderen, waarvan
er een paar het ‘groente- en fruitvak’
in gegaan zijn. Zo ook Ben zelf, die

de zaak van zijn vader Gerrit Klein
heeft overgenomen en later heeft
uitgebreid. Zijn vader is begonnen
om groente, fruit en aardappelen
rond te brengen in Aalsmeer Dorp
en een stukje Stommeer. Dit werd
gedaan met paard en wagen, de
handkar, de bakfiets en later de accu-aangedreven tram. Ben ging als
kleine jongen altijd al mee langs de
klanten, hielp in de winkel om alles klaar te maken en ging mee

naar de centrale markt in Amsterdam of de groothandel. “We hadden het niet breed met zo’n groot
gezin, maar het was een sociale gebeurtenis bij ons thuis,” zegt Ben.
“Ik kan me de geur van de aardappels nog goed herinneren, die in de
winter altijd in huis lagen opgestapeld.” In 1961 heeft Ben de zaak van
zijn vader uitgebreid en bracht toen
met de DKW en later een Ford Transit rond in meerdere wijken. “Ik reed
altijd tot mevrouw Pothuizen aan de
Oosteinderweg, dat was mijn eindpunt. Samen met Geertje Veerhuis,
Wout Verbruggen, Auke Adema en
mijn zwager Dick voor de zaterdagen, draaide ik een goed lopende
groente- en fruitzaak. Later werd dit
uitgebreid met onder andere zuivel,
suiker, conserven, koffie en dranken.” In 1973 heeft Ben besloten zijn
bedrijf te verkopen toen hij een aanbod kreeg om in dienst te komen bij
een supermarkt. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd werkt hij
nog steeds met plezier één dag per
week bij een supermarkt in Maartensdijk. Omdat Ben graag met zijn
handen werkt, werd de opvolger
van de groentetram snel een feit.
Want inmiddels staat ook de Ford
Transit te schitteren in zijn huis. Ook
deze wagen is met heel veel precisie
en liefde gemaakt. “De DKW, waar
ik een paar jaar mijn spullen in rond
gebracht heb, staat ook nog op mijn
lijstje om te gaan maken,” zegt de
actieve Ben.
Ben is in de voetsporen van zijn vader getreden, maar hij had met zijn
ondernemersbloed, zijn creativiteit
en handigheid, ook een zeer goede
timmerman kunnen worden. Gelukkig kan hij zijn passie van het timmeren voldoende kwijt in zijn hobby
en het maken van meubels.
Eigenlijk zijn de wagens te mooi om
in het huis van Ben en zijn vrouw in
Aalsmeer Oost te laten staan. Misschien heeft een museum ooit interesse om ze aan het publiek te tonen, want zeker de oud-Aalsmeerders zullen herinneringen hebben
aan deze bekende groentewagens.
Door Ilse Zethof

Vandaag opening van nationale
vogeltentoonstelling in Wellant
Aalsmeer - De vereniging van Vogelvrienden van Aalsmeer organiseert dit jaar voor de 57-e keer de
ver in de regio bekende nationale
vogeltentoonstelling,
De nationale tentoonstelling wordt
voor iedereen georganiseerd, de inzenders of deelnemers komen overal vandaan, van Den Helder tot Delft.
Het bestuur van de Vogelvrienden
benadert hiervoor vogelliefhebbers
die pas beginnen met vogels evenals mensen die al een langere periode vogels houden. Van belang vindt
het bestuur het om bezoekers zoveel mogelijk voorlichting te geven
over het houden van vogels, het inrichten van een volière, hygiëne en
onder andere het kweken van vogels. Want, zo stellen de liefhebbers: “Als de huisvesting met alles
er om heen goed is verzorgd, kan tot
voortplanting overgaan worden.
Dit is de leukste periode van vogels
houden, want wat voor soort jongen brengen de vogels voort. En,
als men wat verder in de vogelsport
is ingeburgerd, kunnen variaties in
de huidige kleurpatronen gekweekt
worden.” De jonge vogels krijgen
een eigen kweekring en een eigen
kweeknummer met daarop het geboorte jaar. De vogels zijn dan klaar
om deel te gaan nemen aan de nationale tentoonstelling.
Beoordeling
De vogels worden hier door erkende keurmeesters beoordeeld op hun
conditie, veren pracht, kleur en houding. Wie een keurbriefje ontvangt
met een geweldige beoordeling is
uiteraard bijzonder trots en natuurlijk is er de nieuwsgierigheid naar
de prestaties van mede-vogelkwekers. “Een spannende belevenis, alleen al voor deze belevenis wordt
men graag lid van onze vereniging”,
verklapt het bestuur.
De vereniging heeft ook een speciale jeugdafdeling voor de gehele regio. Al valt het niet mee om de jeugd
erbij te betrekken en er bij te blijven houden voor een langere tijd.
Het houden van vogels kost tijd en
de dieren hebben op tijd verzorging
nodig. Dit geeft nog weleens problemen met de jeugd die meestal met
volle agenda’s zitten, maar een goe-

de jeugdige vogelliefhebber maakt
hier tijd voor vrij.
Op de nationale tentoonstelling zijn
324 vogels te bewonderen, van kanaries en zebravinken tot grasparkieten en grote parkieten in verschillende kleuren. Voor de bezoekers of kwekers is een afdeling vrije
verkoop vogels, bestaande uit een
ruin assortiment. En een stand met
vogelvoer en benodigdheden is natuurlijk ook anwezig, evenals een
grootse tombola om prijzen te winnen. In de koffiehoek kunnen, onder het genot van een kopje koffie
of een drankje, de prijzen bewonderd worden.
Als feestelijke activiteit is dit jaar
een extra grote volière gebouwd
waarin de vogels van de jeugdleden
rond kunnen vliegen.
De nationale tentoonstelling word
donderdagavond 22 oktober om
20.00 uur officieel geopend door
drs. G.J. de Jong directeur van afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout. Verder is de tentoonstelling geopend op vrijdag 23
oktober van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag 24 oktober van 10.00 tot
19.00 uur en zondag 25 oktober van
10.00 tot 15.00 uur.
Iedere liefhebber en belangstellende is welkom in het Wellant College MBO in de Linnaeuslaan 2. Voor
informatie kan gebeld worden naar
06-10666878.

Aalsmeer - Op zondag 1 november
organiseert The Beach in samenwerking met Angel Drink het tweede Beachvollyebal maandtoernooi in
The Beach.
Tijdens dit maandtoernooi wordt op
verschillende niveau’s beachvolleybal gespeeld en wordt er gestreden om leuke prijzen. Naast leuke
prijzen kunnen ook deze keer weer
punten verzameld worden voor de
Club Kastalia Ranking waarmee de
deelnemers aan het einde van het
seizoen een geheel verzorgd arran-

gement in Turkije kunnen winnen.
Het toernooi is op drie niveaus ingedeeld. In de ochtend, om 10.00 uur
start het 2x2 niveau hoog beachvolleybaltoernooi. Om 12.00 uur start
het 4x4 allround toernooi en wordt
er op recreatief niveau gespeeld. Tot
slot start om 14.00 uur het 2x2 laag
toernooi.
Wil je meedoen met een team?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in
door te mailen naar sportief@beach.
nl of door te bellen met The Beach:
0297-347444.

Genealogiemiddag Oud
Aalsmeer in De Binding
Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober
organiseert de Commissie Genealogie van de stichting Oud Aalsmeer
een middag die in het teken staat
van familiegeschiedenis.
De keuze voor deze dag is mede ingegeven omdat in dit weekend de
landelijke Week van de Geschiedenis (17-25 oktober) wordt afgesloten. Plaats van handeling is De Binding, het verenigingsgebouw van de
doopsgezinde kerk, in de Zijdstraat.
Iedereen is van 13.00 tot 17.00 uur
van harte welkom.
De Genealogiedag is een initiatief uit
2007 van Pim van der Meer en Jacco van der Laarse van de Commissie
Genealogie van Oud Aalsmeer.
Doel van deze middag is vooral het
verschaffen van informatie om zo
mensen, die geïnteresseerd zijn in
familieonderzoek, op weg te helpen.
Maar de middag biedt ook gelegenheid aan mensen, die al even bezig
zijn met genealogie, om onderling
informatie uit te wisselen en eventueel te helpen bij het komen tot publicaties.
Vanwege dat diverse karakter is er
geen vast programma. Iedereen kan
’s middags binnenlopen. En wie wil
weten waar of wanneer een oude
foto in Aalsmeer is genomen, kan
terecht bij Piet van der Meulen en
Wim Roodenburg.
Doop- en Trouwboeken
Commissievoorzitter Jacco van der
Laarse: “We pakken die middag
echt uit. Natuurlijk zijn er veel genealogen aanwezig om vragen over
de zoektocht naar mensen uit het
verleden te beantwoorden. Maar
we hebben ons ook verzekerd van
de medewerking van de gemeente
Aalsmeer die in de persoon van archivaris Peter Bogaard aanwezig is.
En echt heel bijzonder: Vanuit het
Noord-Hollands Archief brengt Herman Oost, speciaal voor die middag
(onder meer) de eeuwenoude Doop-

en Trouwboeken van Aalsmeer even
terug.
Die kunnen zaterdagmiddag ook
geraadpleegd worden.”
Geroemd om
Stambomenboeken
De Aalsmeerse genealogen genieten landelijke bekendheid. Dat hebben ze met name te danken aan de
grensverleggende serie van zes lijvige stamboomboeken die tussen
1983 en 1993 door Oud Aalsmeer
werd gepubliceerd.
Daarin wordt de doopceel gelicht
van 35 grote en 36 kleine Aalsmeerse families vanaf het jaar 1700 (of
eerder). Het project van de zes boeken ‘Aalsmeerse Stambomen’ was
uniek in Nederland, niet alleen wat
betreft de opzet maar ook qua uitgebreidheid.
Het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging noemde deze serie van de stichting Oud
Aalsmeer: ‘een fameuze reeks, waar
maar een woord voor bestaat: klasse!’. Vanzelfsprekend zijn op deze
genealogiemiddag deze stamboomboeken te zien. Maar er zijn, naast
de documentatie over die 71 families, ook door anderen, in eigen beheer, stambomen gepubliceerd.
Hoewel de nadruk op familiegeschiedenis ligt, komt zaterdag ook
de locale Aalsmeerse geschiedenis
even aan bod. Daarmee wordt ingehaakt op het landelijke thema ‘Oorlog en Vrede’ van de Week van de
Geschiedenis. In Aalsmeer? Ja, inderdaad! Een greep: Onze voorouders hebben in 1573 Spaanse soldaten doodgeslagen die tijdens een
strafexercitie een deel van Aalsmeer
plunderden.
En Kudelstaart (of liever Vrouwentroost) was in 1787 zelfs even hoofdkwartier van het Pruisisch leger te
velde. In het kort wordt stil gestaan
bij enkele momenten in de historie dat oorlog en vrede Aalsmeer en
Kudelstaart raakten.

Flora op HaFaBra muziekfestival in Schoonhoven

Spullen gezocht voor bazaar
van Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Over twee weken, op
zaterdag 7 november, vindt de jaarlijkse grote bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer plaats
met veel bruisende activiteiten. Belangrijke onderdelen zijn ook dit
jaar de boeken-, cd- en dvd-markt,
de rommelmarkt en de verkoop van
tweedehands kleding. Vanzelfsprekend zullen verse planten en bloemen op de bazaar niet ontbreken
en zal het rad van avontuur draaien. Daarnaast zijn er vele verlotingen, waaronder een aantal Doopsgezinde quilts.
De bazaarcommissie wil iedereen
uitnodigen om goederen beschikbaar te stellen voor deze gezellige
bazaar. Het gaat daarbij om boeken, cd’s, dvd’s, en artikelen, mits in
deugdelijke staat, voor de rommelmarkt. Er is geen plaats voor grote meubelen wegens ruimtegebrek.
Computers met toebehoren hoeven

niet gebracht te worden, omdat daar
geen enkele vraag naar is. Tweedehands kleding, schoon en heel, is
wel van harte welkom. Spullen kunnen tussen woensdag 4 november
13.00 uur en vrijdag 6 november
13.00 uur ingeleverd worden bij de
kerk in Zijdstraat.
Bloemen en planten gezocht
Bent u kweker van bloemen en/
of planten of bent u bloemenexporteur en wilt u een aantal verse bossen bloemen of klare planten beschikbaar stellen voor de bazaar, dan maakt u daarmee de bazaarcommissie bijzonder blij. Contact kan hiervoor opgenomen worden met de bloemen- en plantenspecialist van de bazaarcommissie,
Howard Maarsen, tel. 06–50910647.
Voor verdere informatie en vragen:
Elise Moolhuijsen-Eveleens, tel:
0297–340684.

‘Inbreker’ op bezoek bij TCA

Nu inschrijven voor Angel
beachvolleybaltoernooi

Week van de geschiedenis:

Aalsmeer - De veiligheid op de bedrijventerreinen in Aalsmeer dient
uiteraard wel aandacht te blijven
houden. Op donderdag 29 oktober gaan de leden van Trade Centre
Aalsmeer in samenwerking met de
gemeente de veiligheid, maar met
name de onveiligheid, op de bedrijventerreinen inventariseren.
Theo Korsten, bekend van het
AVRO-televisieprogramma ‘De Inbreker’, is uitgenodigd om te praten
over zijn ervaringen. Theo Korsten
zal zijn inventarisatie uit de doeken
van de inbraak (on)veiligheid op de
bedrijventerreinen Hornmeer, Wit-

Mijnie wint bij
BV Aller Belang
Aalsmeer - De eerste speelavond
in het nieuwe seizoen van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg
is met liefst 5467 punten gewonnen
door Mijnie Spaargaren.
Op twee is Gert Eveleens geëindigd
met 5096 punten, op drie Lize van
der Schilden meet 5079 punten, op

teweg, Zwarteweg en Molenvliet.
Met het nodige ter plaatse gemaakte fotomateriaal zal hij, soms confronterend, laten zien wat goed is,
maar zeker wat niet goed is. En uiteraard geeft hij tips wat er verbeterd kan worden. De bijeenkomst is
in de Legakker aan de Turfstekerstraat 63 en begint om 16.00 uur. De
ontvangst is vanaf 15.45 uur. Het bestuur van TCA verwacht veel belangstelling van haar leden. Met maximaal twee personen per organisatie mag ingeschreven worden. Dit
kan door een email te sturen naar
c.zomer@flynth.nl.

vier Ronald Penne met 5031 punten,
op vijf Ferry Goede met 5001 punten
en op zes Rita Blaauboer met 4811
punten.
De poedelprijs mocht Krijna Verhoef mee naar huis nemen. Bij het
pandoeren behaalde Arie Spaargaren de hoogste eer met 675 punten
en is de poedelprijs uitgereikt aan
zijn zuster, Co Könst. De volgende
speelavond is op dinsdag 3 november in het Parochiehuis aan de Gerberastraat vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober
neemt muziekvereniging Flora deel
aan het HaFaBra muziekfestival in
Schoonhoven.
De repetities van de fanfare zijn in
volle gang. Onder leiding van DickJan Veerbeek worden drie muziekstukken ingestudeerd waarvan er
twee beoordeeld zullen worden
door een deskundige jury bestaande uit componist en dirgent Leon
Vliex en componist en arrangeur
Jan Bosveld. De te spelen stukken
zijn: Hallelujah van componist Leonard Cohen en gearrangeerd door
Frank Bernaerts, Seagete Overture

Klaverjasavond
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 23 oktober organiseert VZOD weer
een gezellige klaverjasavond in
de kantine van de korfbalvereniging aan de Wim Kandreef.

van componist James Swearingen
en gearrangeerd door Jan Bosveld
en Cabaret gecomponeerd door
Fred en John Ebb. Muziekvereniging Flora zal om 11.45 uur het podium betreden.
Draagt u Flora een warm hart toe
en/of bent u liefhebber van HaFaBra
muziek? Dan bent u vanaf 10.30 uur
van harte welkom in het Bastion te
Schoonhoven.
Voor meer informatie over de muziekvereniging kan de website www.
muziekverenigingflora.nl
bezocht
worden.

De prijzentafel zal, zoals altijd, rijkelijk gevuld zijn zodat een ieder een
leuke prijs kan verdienen.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Klaverjassen is een prachtige
bezigheid, maar bij VZOD is gezelligheid het hoofddoel. De avond begint om 20.00 uur en er worden drie
ronden gespeeld.

Cursus ‘kennismaken met de
computer’ voor 50-plussers
Aalsmeer - Vita Welzijn en Advies
organiseert voor 50-plussers een
cursus ‘kennismaken met de computer’. De cursus is voor degenen
die weinig of niets weten van computers.
Stap voor stap worden de cursisten
wegwijs gemaakt. Naast de klassikale uitleg van de docent zullen de
cursisten vooral zelf, onder begeleiding van de docent, gebruik leren
maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Het doel van
deze cursus is de cursist een goede
indruk geven van wat er zoal mogelijk is met de computer.
Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan Windows, Word en Internet. Voor de cursisten die thuis Windows Vista hebben is het nu ook

mogelijk om deel te nemen aan de
cursus.
Op de lescomputers staat het besturingsprogramma Windows XP, maar
in de handleiding wordt naast Windows XP ook het werken met Windows Vista beschreven.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van 1,5 uur. Maximaal 10
personen in de groep.
De kosten zijn 108 euro exclusief
cursusboek en plaats van samenkomst is gebouw Seringenhorst aan
de Parklaan 26a, De cursus start, bij
voldoende belangstelling, op dinsdag 3 november om 11.00 uur. Voor
opgave en informatie kan tijdens
kantooruren gebeld worden naar:
0297-344094.

Vrijdag gratis proefles Zumba
Dance in The Beach
Aalsmeer - Vrijdag 30 oktober is dé
kans om gratis kennis te maken met
de Zumba.
Sinds augustus worden officiële
Zumba lessen in The Beach gegeven en heeft deze energieke fitness
en dans workout een enorme vlucht
genomen.
Zumba is genieten, lol maken, dansen en aan je lichaam werken op
hetzelfde moment! Spreekt de-

ze nieuwe manier van bewegen je
aan? Doe mee en laat je ook verleiden door vrolijke Latijns-Amerikaanse muziek tot het maken van zwoele bewegingen en snelle danspassen. Kom op vrijdag 30 oktober naar
de gratis kennismakingsles in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
De les start om 19.30 uur. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of www.leersalsadansen.nl.
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College in gesprek met bewoners

Aalsmeer - Bewoners van het dorp
krijgen op maandag 26 oktober bezoek van het college van burgemeester en wethouders. Het viertal
maakt vanaf 16.30 uur met het bestuur van wijkraad de Dorper een
ronde door de wijk. Vervolgens kunnen bewoners met de bestuurders
praten. Deze bijeenkomst is in De
Binding in de Zijdstraat en begint
om 19.30 uur.
Er gebeurt veel in het dorp. Zo zijn
er de projecten Praamplein en de
passantenhaven, Dorpshaven in
het Lijnbaangebied en natuurlijk de
nieuwbouw aan het Molenpad en in
de Zijdstraat.
Het volgende bezoek is op dinsdag
3 november. Dan bezoekt het college van burgemeester en wethouders Kudelstaart. Hiervoor zijn alle
bewoners van Kudelstaart van harte

Woonark zinkt
naar diepte

uitgenodigd vanaf 19.30 uur in het
Dorpshuis Kudelstaart. Kudelstaart
is volop in ontwikkeling. Te denken valt aan de Rietlanden, de brede school De Rietpluim, nieuwbouw
in het centrum van Kudelstaart en
noem maar op. Vragen over deze
onderwerpen of andere zaken kunnen gesteld worden tijdens deze bijeenkomst.

Kudelstaart - Op dinsdag 20 oktober is door de brandweer een
woonboot van zinken behoed. De
ark, afgemeerd aan de Herenweg,
stond vol water. Oorzaak is kapotte ontluchtingspijp die langzaam
de woonboot vol water deed lopen.
De brandweer heeft de ark leeg gepompt. Meer dan twee uur heeft deze klus geduurd.

Inventariseren
Om de vragen goed te kunnen beantwoorden wil het college graag
van te voren de vragen die leven bij
bewoners van deze wijken verzamelen. Alle bewoners van Aalsmeer
dorp en Kudelstaart hebben hiervoor een brief in huis gehad met een
vragenstrook. Deze vragenstrook
kan gratis naar de gemeente terug
gestuurd worden.

Koreaans bezoek
aan brandweer

Snoeiboot vaart weer uit

Aalsmeer - – Aanstaande zaterdag 24 oktober vaart, voor de tweede keer deze maand, de snoeiboot
weer uit.
De snoeiboot, die inmiddels een begrip is op de Aalsmeerse wateren,
biedt eilandeigenaren de mogelijkheid snoeihout gratis en op een
verantwoorde manier af te voeren.
Vooruitlopend op de in het najaar
geplande actie ‘Hou de vaarweg bevaarbaar’ zullen er schouwrondes op
het water plaatsvinden. Volgens de
Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Aalsmeer moeten eigenaren van percelen waar
het groen over het water hangt, de
vaarweg vrijmaken.
Particuliere eilandeigenaren kun-

nen al het overhangend groen
snoeien en afvoeren naar de snoeiboot. Alleen snoeihout van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten,
wordt niet geaccepteerd. De snoeiboot ligt van 9.00 tot 12.00 uur in
schuilhaven de Winkel aan de zijde
van de grote Poel en van 13.00 tot
16.00 uur bij baggerdepot Otto aan
de doorgang bij de grote brug. Als
de boot op de aangegeven tijd niet
aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk aan het lossen. Voor meer informatie over de takkeninzameling en
de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de afdeling Handhaving, vaarwegbeheer tel. 0297–
387788.

Schipholdijk onderzocht
op mogelijke explosieven
Amstelveen - Vanaf half oktober
onderzoekt de provincie Noord-Holland nabij de Schipholdijk in de gemeente Haarlemmermeer de eventuele aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit
onderzoek is nodig omdat er vanaf
de Schipholdijk (N231) een nieuwe
aansluiting op de snelweg A9 wordt
aangelegd. De nieuwe aansluiting
is onderdeel van de vernieuwing en
omlegging van de provinciale weg
N201.
Voordat met de aanleg van de nieuwe aansluiting wordt begonnen, wil
de provincie Noord-Holland zekerheid hebben over de eventuele aanwezigheid van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog in de Schipholdijk en directe omgeving. De
Schipholdijk wordt daarom minutieus onderzocht door middel van

metingen en boringen in de bodem.
Het onderzoek duurt zes maanden
en er wordt zowel overdag als ’s
nachts gewerkt. Mochten er explosieven in de bodem worden aangetroffen, dan worden deze later door
experts verwijderd.
Het onderzoek naar de explosieven
richt zich op zowel de bermen als de
weggedeelten van de Schipholdijk
en de Nieuwe Meerlaan bij de ingang van het Amsterdamse Bos (gemeente Amstelveen). Om de hinder
voor het verkeer te beperken, vindt
het onderzoek van de weggedeelten alleen ’s nachts plaats. Daarbij
wordt dan steeds één rijbaan afgesloten. Omdat er ’s nachts wordt gewerkt hoeft het verkeer niet te worden omgeleid. De bedrijventerreinen zijn gedurende het onderzoek
bereikbaar.

“Aalsmeer valt ontzettend mee”

Regionale aanpak gemeenten
van jeugdwerkloosheid

Aalsmeer - Onlangs kwamen alle
betrokken van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Groot Amsterdam
voor het eerst bij elkaar.
Het actieplan wil door middel van
samenwerking voorkomen dat jongeren thuiszitten met een uitkering en de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. De stijging
van de jeugdwerkloosheid in de regio wordt nu zichtbaarder. Eind augustus zijn er in Amsterdam en de
omringende gemeentes bijna 5000
jongeren (4.963) zonder werk of opleiding (bron: UWV). Dat is een toename van 25% met een jaar daarvoor. Landelijk is er zelfs sprake van
een toename van 50%. De meeste
werkloze jongeren staan ingeschreven in Amsterdam (4425), Haarlemmermeer en Amstelveen. “De
jeugdwerkloosheid in Aalsmeer valt
met 24 werkzoekende jongeren tot
27 jaar in vergelijking met het aantal werklozen jongeren in de regio
ontzettend mee”, zegt wethouder

Jaap Overbeek . “Hoewel de economische recessie ook Aalsmeer diep
raakt, met name in de tuinbouw en
de bloemenhandel, is er nog altijd
aanbod van werkgelegenheid. Bij
werkbezoeken in de scheepsbouw
van Aalsmeer blijkt dat zij jongeren via stageplekken en opleidingsplaatsen al vroeg proberen vast
te houden om in hun vacatures te
voorzien.”
De deelnemers aan het actieplan
willen via samenwerking meer bereiken. Ze spraken tijdens de bijeenkomst de verwachting uit van elkaar te leren en concrete, succesvolle acties uit te wisselen. Wethouder Jaap Overbeek: “We werken als
wethouders Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid in de regio Groot
Amsterdam intensief samen om de
jeugdwerkeloosheid aan te pakken.”
Op korte termijn moeten meer jongeren op weg geholpen worden met
een (nieuwe) opleiding, een baan of
een leerwerktraject.

Watertoren open!

dag en zondag is dat het geval. Van
13.00 tot 17.00 uur kunnen belangstellenden de tocht naar de top aanvaarden. Entree volwassenen 2 euro
en kinderen tot 12 jaar: 1 euro..

Aalsmeer - Elk laatste weekend
van de maand opent de watertoren
zijn deuren. Ook aanstaande zater-

Feestelijke openingsdag
Brede School De Mikado
Aalsmeer - De Brede School De
Mikado in Nieuw Oosteinde is donderdag 15 oktober officieel geopend. Het was stralend weer en
de 900 leerlingen amuseerden zich
kostelijk met het duo Ernst en Bobby. Er werd gedanst, hard meegezongen en 900 ballonnen voorzien
van namen van de scholen en de
leerlingen waaiden tot slot feestelijk
de lucht in.
Na deze dolle boel kon het personeel van de openbare basisschool
de Zuidooster, de katholieke basisschool De Oosteinder, de christelijke basisschool De Brug, kinderopvang Lieve pop en de bibliotheek even op adem komen, want
om half zes ging de feestvreugde
verder voor genodigden. Nu waren
het ‘Joop en Jaap’, die er de feeststemming moesten zien in te houden. De vermomming van beide heren was zo geslaagd, dat zelfs degenen die het duo goed kenden er
niet in slaagden hun identiteit te raden. De ceremoniemeesters hielden
het tempo er fors in en alle sprekers
kregen slechts enkele minuten de
tijd hun verhaal te houden. De wethouder kreeg nauwelijks de gelegenheid om alle kommer en kwel
tijdens en na de bouw nog eens aan
te halen. Tenslotte moest de opening
een feestelijk tintje krijgen, was de
mening van de heren Jaap en Joop.
Maar de wethouder liet zich niet zomaar ringeloren. Voor hem is deze
plek verbonden aan zijn verleden.
Opgegroeid aan de Hornweg heeft
hij hier heel wat voetstappen liggen. “Dat de Brede school er is gekomen, geeft alle reden tot vreugde.
Al aan het einde van de vorige eeuw
werden de plannen over de brede

volgens: “Wij hebben veel in onze mars. Met elkaar hebben wij gewerkt aan dit project. Daarvoor was
veel kennis en daadkracht nodig.
Het is onze wens dat de gemeente
in de toekomst hiervan gebruik gaat
maken.” Directeur M. Asselman van
de christelijke basisschool De Brug
benadrukte de eigen identiteit van
het kind. “Vanaf een paar maanden
tot en met twaalf kunnen leerlingen
terecht op de Mikado. Er wordt een
hoge kwaliteit geleverd alles in het
kader van het kind”, vervolgde Sandra Lissenburg van Kinderopvang
Lieve Pop.
Een unieke functie heeft ook de bibliotheek. Alle leerlingen van de
school krijgen een gratis pasje waardoor zij altijd toegang hebben. “Onze bibliotheek moet een ontmoetingsplek voor kinderen worden”,
verklaarde Peter Jansen coördinator van Amstelland Bibliotheken. Tot
slot werd, in de vorm van een foto, het kunstwerk getoond dat over
een paar maanden de gevel van de
Brede School moet gaan sieren. Een
22 meter lange mikado en de naam
van de school die in fraaie belettering wordt aangebracht op de dak
van de Mikado.
En toen was het aan alle aanwezigen om de opening te verrichten.
De bij aankomst gekregen mikadostokjes konden naar hartelust geworpen worden naar het duo Joop
en Jaap. “Heel goed! Gooi uw agressie er maar uit.” Gelukkig viel het
met die agressie reuze mee, wel is
er veel gelachen, want uiteindelijk is
het moeizame proces van jaren toch
met succes afgerond.
Janna van Zon.

Auto rijdt over
voet fietser

Aalsmeer - Op de Bosrandweg
heeft zondag 18 oktober, rond half
twaalf, een verkeersongeval plaats
gevonden tussen een fietser en
een automobilist. Het tweetal kreeg
enigszins ruzie over wie voorrang
moest krijgen. De fietser kwam ten
val, waarna de automobilist over
de voet van de 53 jarige fietser uit
Aalsmeer gereden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is een 38 jarige man uit
Amstelveen. De politie onderzoekt
de zaak.

Snorfietser valt
met slok op!

Kudelstaart - Een 36 jarige snorfietser uit Kudelstaart is vrijdagavond 16 oktober, rond negen uur,
ten val gekomen op de Poelweg
in De Kwakel. Hij liep daarbij een
schouderletsel op. Hij bleek ook
ruim te veel gedronken te hebben.
Er is proces verbaal opgemaakt. De
snorfietser is naar het ziekenhuis
vervoerd.

Wie mist sporttas?
Aalsmeer - In de Rozenhof is vorige week dinsdag 13 oktober een
blauwe sporttas gevonden met hierin sportkleding, schoenen en onder
andere kniebeschermers. Op de tas
staat een logo van een bedrijf uit
Hoofddorp. De eigenaar kan zijn tas
komen afhalen bij het politiebureau
aan de Dreef.

Kudelstaart - Op dinsdag 20 oktober tussen twee uur ‘s middags en
zeven uur in de avond is ongewenst
bezoek geweest in een woonboot
aan de Herenweg.
Om binnen te komen heeft de dief
of de dieven een raam open gebroken. Er zijn vier kratten bier gestolen.

Insluiping in
gymzaal

Rolcontainers voor oud papier
gaat behoren. De naam zegt het al:
Een rolcontainer rolt, heeft wieltjes.
Volgens de gemeente en De Meerlanden gaat de invoering van de bak
ook nog eens meer papier opleveren. Ook kleine doosjes en papiertjes kunnen eenvoudig in de container gegooid worden.
Uit metingen is gebleken dat deze papiertjes en verpakkingen veelal bij het gewone restafval belanden
en niet bij de papierstapel. Standaard ontvangen inwoners van eengezinswoningen in het nieuwe jaar
gratis de rolcontainer van 240 liter.
De nieuwe manier van inzamelen
gaat overigens niet voor de hoogbouw gelden. Deze bewoners mogen ´gewoon´ hun dozen en zak-

school in de raad besproken.
Pas in 2004 werd een intentie verklaring getekend. In 2006 volgde de
eerste aanbesteding en in 2008 werd
het project voltooid. Een langdurig
en moeizaam proces ligt achter ons,
laten wij vooral niet te veel kijken
naar de dingen die niet goed zijn
gegaan. Tenslotte konden alle problemen worden opgelost”, aldus een
blije wethouder. Naast het leren en
spelen van de leerlingen zullen ook
de wijkbewoners van Nieuw Oosteinde in de Mikado hun weg gaan
vinden. Omdat de Mikado een belangrijke multiculturele- en sociale
functie gaat vervullen in deze nieuwe woonwijk. Na de toespraak werd
iedereen met straffe hand door de
komieken naar buiten geloodst. Als
gedweeë leerlingen stroomden de
genodigden naar buiten om de onthulling bij te wonen van de totempaal gemaakt door verstandelijk gehandicapten, zwerfjongeren en personen met psychische problemen.
Het kunstwerk, dat nog geen definitieve plaats heeft gekregen, is mede
onder de bezielende leiding van Ina
de Lizer tot stand gekomen.
Daarna was het woord aan de directie van scholen, kinderopvang en bibliotheek.
Zij kregen 1 minuut spreektijd. Mark
van Leeuwen van de openbare basisschool De Zuidooster beet het
spits af. Hij ging nog even in op
de totstandkoming van de Brede
School. “Een heftige maar ook plezierige tijd waar er met respect naar
elkaar werd geluisterd en waarbij
het belang van het kind altijd voorop stond.”
Marijke Könst van de katholieke basisschool De Oosteinder sprak ver-

Kratten bier uit
woonboot weg

Supporters Vereniging boos op gemeente!
Aalsmeer - Geen papier in dozen of
zakken meer aan de weg op woensdag vanaf maart volgend jaar. Dit
hebben de gemeente en De Meerlanden besloten, er gaat een nieuwe
methode van papierinzameling ingevoerd worden. Alle inwoners van
eengezinswoningen krijgen een rolcontainer van 240 liter en deze gaat
voortaan eens per maand gratis geleegd worden.
Rolcontainers, zo is gebleken, gaan
minder zwerfafval op straat geven.
Bij de huidige inzameling wil het
papier nog al eens verwaaien en/
of verregenen. Als tweede voordeel
noemen de initiatiefnemers dat sjouwen met dozen en bundels door inwoners en ophalers tot het verleden

Foto’s Jacqueline Kristelijn.

Ernst en Bobby.

Aalsmeer - Op maandag 2 november krijgt de brandweer Aalsmeer
bezoek van een delegatie brandweerlieden uit Korea in de kazerne aan de Zwarteweg 77. Deze delegatie bestaat uit brandweermannen met verschillende specialisaties. Het doel van dit bezoek is bekijken hoe men ‘over sea’ werkt bij
de brandweer. De Koreanen willen
met name een kijkje in de ‘keuken’
nemen bij de vrijwillige brandweer
van Aalsmeer. Hoe zit de structuur
in elkaar, hoe oefent men, enz. Het
korps Aalsmeer is uiteraard heel
vereerd met dit bezoek, zeker omdat
Aalsmeer het enige vrijwillige korps
in Nederland is dat bezocht wordt
door deze delegatie uit Korea.

ken met oud papier eens per maand
langs de weg zetten.
Consequenties voor verenigingen
Wie overigens een kleiner formaat
rolcontainer van 140 liter wenst of
helemaal geen container voor oud
papier wil, kan dit schriftelijk via een
antwoordformulier laten weten aan
De Meerlanden. Er zijn bijvoorbeeld
veel inwoners die oud papier verzamelen voor verenigingen. Een verwoed inzamelaar van oud papier, al
veertig jaar, is de Supporters Vereniging Kudelstaart en deze club
is helemaal niet blij met de nieuwe ophaalmethode. “Met de opbrengst van het oud papier ondersteunt de Supporters Vereniging fi-

nancieel alle Kudelstaartse verenigingen. De opbrengst van het oud
papier maakt voor zeventig procent
deel uit van onze totale inkomsten.
Wanneer deze inkomsten wegvallen heeft dit consequenties voor alle, door ons ondersteunende, Kudelstaartse verenigingen”, aldus het
bestuur van de club.
Kleiner exemplaar
Het bestuur doet een oproep aan alle Kudelstaarters om in de toekomst
het oude papier als vanouds te bewaren en, zoals het nu ook gaat,
op de eerste vrijdag van de maand
aan de weg te zetten. Op deze manier behoudt de Supporters Vereniging haar inkomsten en kunnen Kudelstaartse verenigingen jaarlijks
verblijd worden met een financiële injectie. Wie toch een rolcontainer neemt, vraagt het bestuur om te
kiezen voor het kleinere exemplaar
van 140 liter. “Deze willen wij, indien

mogelijk, gewoon op de eerste vrijdag van de maand voor u leeg maken”, besluit het bestuur haar oproep.
Extra zakcentje
De Supporters Vereniging is overigens niet de enige club die gelden
weten te vergaren middels het inzamelen van oud papier. Diverse
scholen hebben een extra zakcentje dankzij oud papier en op de Oosteinderweg staat een papiercontainer om gelden te ´verdienen´ voor
Aalsmeerse verenigingen.
Volgens de gemeente en De Meerlanden hebben de scholen, instellingen en verenigingen vooralsnog
voldoende tijd om de trouwe brengers vooral te vragen hun stapeltje
af te blijven komen geven. De rolcontainer kan dan gevuld worden
met losse papiertjes, kleine doosjes
en papieren verpakkingen!

Aalsmeer - Op zondag 18 oktober
rond kwart voor negen in de avond
zijn twee jongens via een raam de
gymzaal in de Rozenstraat ingeklommen. Via de nooddeur hebben
zij de sportzaal weer verlaten. De
politie werd gealarmeerd vanwege
de openstaande deur. De beheerder
is ingeschakeld om een en ander
weer te vergrendelen. De twee jongens maakten deel uit van een grote
groep hier rondhangende jongeren.
Gedacht wordt aan baldadigheid, er
is niets ontvreemd.

2 Giants en 1
Gazellefiets weg!
Aalsmeer - In de avond en nacht
van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober is uit de Irenestraat een fiets
uit een tuin gestolen. De fiets is van
het merk Giant, type Metro. Dezelfde nacht is ook een fiets ontvreemd
uit de Roerdomplaan. Het gaat om
een herenfiets van het merk Giant
en grijs van kleur. In de nacht van
zaterdag 17 op zondag 18 oktober
is een fiets gestolen vanaf een uitgaansgelegenheid aan de Dreef.
Het betreft een damesfiets van het
merk Gazelle, type Punta en zilverblauw van kleur.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 22 oktober 2009
zalem Symponie Orkest. Hij nodigde het koor uit om op 20 en 21 april
1977 een herdenkingsconcert te komen geven t.g.v. de Onafhankelijkheidsviering. Door het bestuur werd
koortsachtig gewerkt om te trachten alle gelden bijeen te krijgen.
Dankzij o.a. ƒ30.000 van het ministerie van C.R.M. konden de plannen
uiteindelijk doorgang vinden. In Israël werden in het Jerusalem Theatre twee concerten gegeven, waarvan de eerste werd uitgezonden op
radio en TV.

ACOV bestaat 120 jaar!
Aalsmeer - De Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging bestaat 120 jaar! Reden om eens terug te gaan in de rijke geschiedenis van het koor. Gelukkig heeft wijlen de heer K. Millenaar, vele jaren
voorzitter van het koor, veel wetenswaardig-heden van 1989 tot 1983 te
boek gesteld, zodat het niet moeilijk is om enkele memorabele momenten op te halen. In de zomer
van 1889 meende de onderwijzer P.
Esveld dat er in Aalsmeer behoefte bestond aan de oprichting van
een Chr. Zangvereniging. Na oriënterende gesprekken met gelijkgezinden werd op 24 september 1889
de oprichting van Chr. Gem. Zangvereniging “Halleluja” een feit met
voornoemde onderwijzer als dirigent. Wat de motieven precies geweest zijn staat nergens beschreven, maar het is wel aan te nemen
dat men zich met elkaar wilde bekwamen in het zingen van het geestelijk lied. Er werden een heel aantal
uitvoeringen gegeven, zelfs tijdens
oorlogsjaren 1914-1918. Tijdens de
crisistijd kwam het koor financieel
in zwaar weer terecht. Er moest flink
bezuinigd worden. Zo moest in 1933

worden afgezien van de medewerking van de bekende organist Jan
Zwart. Er moest noodgedwongen
een goedkopere kracht worden gecontracteerd. In 1939 werd na de afgekondigde mobilisatie heel het dagelijks bestuur onder de wapenen
geroepen.
Radicale beslissingen moesten genomen worden. Gelukkig kwam
geen van de leden tijdens de 5daagse oorlog om. Wel raakte een
lid ernstig gewond. De oorlogstijd
was ook voor het koor een moeilijke
tijd. De kerstconcerten konden gewoon doorgang vinden, maar voor
het houden van een jaarvergadering
b.v. moest toestemming gevraagd
worden aan de procureur-generaal. Het koor moest voor de repetities steeds verhuizen naar een andere locatie, totdat zingen in de winter van 1944 niet meer mogelijk was.
Er was geen licht en geen brandstof
meer. In 1946 deed Piet Halsema
zijn intrede als dirigent. Onder zijn
leiding zong het koor voor het eerst
grote werken zoals ”Die Schöpfung”
van J. Haydn, “Elias” en “Paulus” van
Mendelssohn, , “Weihnachtsoratorium” van J.S. Bach enz.

Halleluja wordt ACOV
Op 3 november 1960 werd een bijzondere contactavond belegd, toegankelijk voor leden en belangstellenden. Op deze avond werd besloten de naam “Halleluja” om te dopen in Aalsmeers Chistelijke Oratorium Vereniging. Als reden werd opgegeven de vele oratoriumwerken
die het koor reeds had uitgevoerd.
Dat dit voorstel in goede aarde viel
blijkt wel uit het feit dat het koor die
avond 25 nieuwe leden kon noteren. Gevoegd bij de 40 van het oude
Halleluja, maakten zij het eerste ledenbestand uit van de oude vereniging met de nieuwe naam.
Israël reis 1977
In 1977 beleefde het koor opnieuw
een hoogtepunt. Op 18 april stapten leden, bestuur en een tiental
mede-reisgenoten van de ACOV in
een “lange DC 8” van de KLM voor
een 4½ uur durende reis naar Israël. Daar was wel wat aan vooraf gegaan. Via de minister van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassadeur kwam het koor in contact
met de heer Yehuda Fickler, artistiek
en commercieel leider van het Jeru-

Kleurenfoto van zondag 18 oktober 2009:
Staand vlnr: Walter Spaargaren, Henk van der Sluis, Anneke Verhoeve, Hans Alderden, Yvonne van Seben, Ina van der
Schilden, Marcel Bouwmeester, Joke Vooges, Hubert Combee, Ria Eigenhuis, Marina van Ast, Paul Rijbroek, Annette
de Vries, Nancy Spaargaren, Corrie Koster, Adri van der Sluis, Conny Kroes, Gerbrand Groeneveld, Paul Smit, Ap Baarse; zittend vlnr: André Mosselman, Willem Spaargaren, Piet Meivogel, Arno Harting, Rob Storm, Lydia Zijdel, Nel Groeneveld en Hans Man.

Mulo-klas beleeft nostalgische zondag

“Tjeetje, je bent geen spat veranderd”
Aalsmeer - Hoe langer de schooltijd voorbij is, des te leuker de herinneringen. Na 41 jaar zijn ze zelfs fantastisch. Op uitbundige wijze vierden 28 oud-leerlingen van de voormalige openbare mulo in Aalsmeer
zondag in de Oude Veiling met hun
sixties-klas de ‘reünie van de eeuw’.
Een tikkeltje overdreven natuurlijk,
die benaming, maar de examenklas van het schooljaar 1967-’68
was wel bijzonder. Dat vond iedereen na zo’n lange tijd nog steeds.
Het weerzien was een feest van
herkenning. ”Tjeetje, je bent geen
spat veranderd’,’ zo klonk het vaak
op de nostalgische bijeenkomst. De
over het gehele land uitgezworven
klasgenoten keerden graag terug
naar Aalsmeer om ouderwets met
elkaar te praten, te lachen en dierbare herinneringen op te halen aan
favoriete leraren als Kreecke, Van
Druijten en Beijnvoort. Aan anekdotes geen gebrek. Met als één
van de hoogtepunten de Monty Python-achtige luxaflex-sketch, waarbij een woedende leraar met stoom
uit zijn oren een even ongehoorza-

me als onverstoorbare leerling bijna letterlijk de (zonne)gordijnen in
joeg. “Gerbrand, zullen we het nog
één keer naspelen?’’ De klasgenoten van destijds kwamen naar de
reünie vanuit onder meer Skingen,
Bloemendaal, Wijk bij Duurstede,
Almere en ook uit Sassenheim, Veenendaal, Weteringbrug, Lelystad,
Hoofddorp en zelfs uit het Engelse
Guildford. Alleen leerlingen met een
heel goede reden meldden zich af.
En alle aanwezige tieners-van-toen
poseerden graag voor een ge-update klassenfoto, waarbij ze zo veel
mogelijk weer op hun ‘oude’ plaats
stonden. Dankzij verhalen en foto’s op een besloten website over
de ‘mulo-klas van de eeuw’ kon iedereen vooraf al een beetje ontdekken wat er van de vroegere klasgenoten was geworden. En nu kunnen
ze mede door die website nagenieten. De oudste jongen van de klas,
zestig inmiddels, schijnt zondag ’s
nachts rond één uur het licht in de
Oude Veiling uitgedaan te hebben.
Met de veelzeggende woorden: “Dit
moeten we volgend jaar beslist nog
een keer doen.’’

Zwartwit-foto uit schooljaar 1967-’68:
Staand vlnr: Walter Spaargaren, Henk van der Sluis, Anneke Verhoeve, Willem Koopstra, Yvonne van Seben, Hans Alderden, Ina van der Schilden, Teun Zekveld, Joke Vooges, Marcel Bouwmeester, Ria Eigenhuis, Nico Hofman, Marianne Korringa, Hubert Combee, Marina van Ast, Paul Rijbroek, Corrie Koster, Adri van der Sluis, Conny Kroes, Gerbrand
Groeneveld, Lydia Zijdel en Paul Smit; zittend vlnr: de leraren Van Dijk, Kreecke, schoolhoofd Dijkstra, handwerkjuf Verhulst, Van den Heuvel en Van Druijten; voorste rij vlnr: André Mosselman, René Tulp, Willem Spaargaren, Peter Wessels,
Arno Harting, Rob Storm, Ap Baarse en Hans Man.

Aalsmeer - Onbegrip is één van de
meest gehoorde klachten van MSpatiënten, constateert het Nationaal
MS Fonds. Onbegrip vanuit de directe omgeving, zoals familie, maar
ook vanuit de werkgever, sportclub
en vrienden. “Ze zien niets aan me,
dus ik ben niet ziek ” of “Ze vinden
dat ik me aanstel”. Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel? Heb je
de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan
er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen
zeggen dat je je aanstelt doet veel
pijn. Ik loop bijvoorbeeld nog redelijk, maar loop wat zwalkend alsof er
een blok aan mijn been zit. Daarom
denken veel mensen dat ik gedronken heb, terwijl ik nooit een druppel drink”, zegt Sylvia van Dijk, al 15
jaar MS-patiënt. Dat er aan de bui-

tenkant soms niets te zien is, is een
groot probleem voor velen mensen
met MS. Met een gebroken been of
arm is het voor iedereen duidelijk
dat je niet alles kan, voor mensen
met MS is dat voor de buitenwereld
soms niet duidelijk. Van 23 tot en
met 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich
in tijdens de collecteweek van het
Nationaal MS Fonds. Zij erkennen
en herkennen de symptomen, zoals
gezichtsverlies, uitval aan armen en
benen en zetten zich in om MS een
gezicht te geven. Degene die niet
kunnen of willen collecteren hangen
de vlag uit tijdens de collecteweek.
Heeft u twee uurtjes de tijd en wilt
u in uw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld u aan als
collectant en help. Dat kan ook door
een donatie te doen op giro 5057 te
Maassluis. Het Nationaal MS Fonds
is 100 procent afhankelijk van giften
en belegt niet. Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl.

Digitaal archief voor
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland gaat al zijn dossiers en foto’s
digitaal archiveren. Dermatologie
is de eerste discipline die gebruik
gaat maken van dit digitale archiverings- en documentatiebeheersysteem. Reden voor het 255 bedden tellende ziekenhuis om een digitaal archief in te voeren, was onder meer de toenemende groei van
het aantal digitale dossiers van externe artsen. Daarnaast werd het
ziekenhuis tijdens consultatie-uren
geconfronteerd met een toenemend
aantal digitale patiëntenfoto’s. Ziekenhuis Amstelland maakt voor het
digitale archief gebruik van Soarian
Health Archive van Siemens. “Deze oplossing past helemaal bij deze tijd. De meeste huisartsen werken al jaren met elektronische archiveringssystemen, terwijl het ziekenhuis er nog maar net mee begint. Tijdens onze consultatie-uren
worden er veel (digitale) foto’s genomen. Het digitaal archiveren van
deze foto’s in elektronische patiëntendossiers is dan een logisch vervolg”, aldus Wouter Goldschmidt,
dermatoloog.
In de toekomst zal alle binnenkomende correspondentie direct bij
ontvangst worden ingescand en
worden alle digitale foto’s door de

dermatologen gearchiveerd. Nog
een overweging om te kiezen voor
de oplossing van Siemens was dat
Soarian Health Archive in een moderne softwareomgeving past. Het
systeem sluit perfect aan op het
SAP-gebaseerde klinische informatiesysteem i.s.h.med van Siemens.
Deze naadloze integratie vormde
een belangrijke overweging voor het
ziekenhuis. Goldschmidt: “Het is op
zich niet meer dan logisch om alles
in één systeem samen te brengen.
Toch is het knap dat dit ook echt is
gelukt. Zowel labresultaten, röntgenfoto’s als digitale foto’s kunnen
snel en zonder omwegen worden
opgevraagd. Bijzonder handig.”
Met de implementatie van Soarian
Health Archive van Siemens is digitale archivering in slechts zes weken haalbaar gebleken.” Volgens
Goldschmidt verwacht Ziekenhuis
Amstelland meer gebruiksvriendelijkheid, minder papierwerk en een
eenduidig archiveringssysteem dat
op efficiënte wijze kan worden geraadpleegd door iedereen die toegang heeft.
In navolging van Dermatologie zal
ook Chirurgie gebruik gaan maken
van het systeem. Een verdere implementatie van het Soarian Health Archive is gepland.

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

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

Cursus papier-maché voor
jongeren bij Werkschuit

Geef ook Roemeense jongeren
kans om te studeren
Aalsmeer - Enkele maanden geleden zijn alle leerlingen van groep 8
van de basisschool naar een school
voor voortgezet onderwijs gegaan.
Dat is in ons land de normale gang
van zaken. Hun ouders vinden het
erg belangrijk als zij een goede opleiding volgen en hebben er wel wat
geld voor over.
Ook de overheid vindt het heel belangrijk dat de jongelui een vakopleiding volgen en diploma’s behalen.
Zij stelt daarvoor heel veel geld beschikbaar. Ondanks alle mogelijkheden is het jammer dat er jongeren
zijn die zonder diploma een school
verlaten.
De kans is groot dat zij daardoor
later moeilijker werk kunnen vinden. Hoewel Roemenië al enkele jaren tot de EU behoort, is de situatie
daar heel anders. De meeste kinderen gaan daar wel naar een basisschool, al komt het regelmatig voor

Anno 2009….
In 1979 werd het 90-jarig jubileum
gevierd. De keus van het repertoire
was, min of meer bij toeval, dezelfde
als nu 30 jaar later. Ook andere zaken, zoals de zorg om de financiën
en het gebrek aan een goede concertaccomodatie, zijn nog steeds
heel herkenbaar. Uiteraard heeft
niemand de begintijd meer meegemaakt, maar een aantal leden zitten
al meer dan 40, 50 of zelfs 60 jaar
op het koor! Samen met de jongere
aanwas is het enthousiasme om te
zingen onverminderd meegegroeid.
Uiteraard is er inmiddels wel een
andere dirigent. Sinds 2003 zwaait
de heer Herman Paardekooper de
dirigeerstok. Onder zijn leiding is
het koor de laatste jaren, ondanks
de gemiddelde hoge leeftijd, technisch sterk vooruit gegaan wat te
merken is aan de mooie koorklank.
Op 21 november geeft de ACOV
haar jubileum concert in de Bloemhof aan de Hornweg. De toegansprijs is 18.50 euro inclusief programmaboekje. Jongeren tot 27 jaar
betalen 5 euro entree. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij het Boekhuis in de
Zijdstraat, de Read shop in de Ophelialaan en Kraan mode aan de
Aalsmeerderweg. Ook kunt u bij
de leden en aan de zaal terecht. Inlichtingen via www.acov.nl of bij de
voorzitter: Annet de Jong, tel 0297329443, e-mail: voorzitter@acov.nl.

Vrijwilligers gezocht voor
MS-collecte in november

dat zij niet alle klassen doorlopen.
Verder studeren na de basisschool
is voor veel jongeren niet mogelijk,
hoe graag ze het ook willen. In veel
gezinnen op het platteland is geen
geld om hun kinderen een vakopleiding te laten volgen. Deze kinderen moeten vaak naar een internaat
omdat zij niet dichtbij een school
wonen en dat kost iedere maand
meestal 50 euro per kind. Dat kunnen veel ouders niet missen. Zij zijn
al blij als er iedere dag voldoende te
eten is. Het gevolg is dat veel jongeren geen kans krijgen om verder te
studeren.
Daardoor zullen zij later veel moeilijker werk vinden, want ook in Roemenië heb je een veel grotere kans
daarop als je een diploma bezit.
Het Familie-Sponsorplan Roemenië (FSR) probeert daar iets aan te
doen.
Naast ondersteuning van bijna 100

gezinnen met onder andere voedsel,
kleding en schoenen wordt ook aan
40 kansarme jongeren de mogelijkheid gegeven een beroepsopleiding
te volgen.
Meestal betreft het een opleiding
voor bijvoorbeeld automonteur,
electricien of kok. Roemeense medewerkers van het Familie-Sponsorplan hebben iedere maand contact
met die leerlingen.
Zij dringen er bij hen op aan om
goed hun best te doen en de opleiding af te maken. Ook spreken zij
regelmatig de betreffende leraren
over hun studieresultaten. Als zij
met een diploma de school verlaten,
hebben ze meestal spoedig daarna
werk gevonden.
Dat is weer gunstig voor het gezinsinkomen. Deze hulpverlening
is mogelijk dankzij giften van diverse vaste sponsors in Nederland en
België. Hiervan wonen er bijna 40
in Aalsmeer en Kudelstaart. Verschillende keren is ook van Stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer (OSA) subsidie ontvangen. De omvang van de hulpver-

lening wordt bepaald door de ontvangsten. Hoe meer sponsors er
zijn die giften overmaken, hoe meer
kansarme jongeren kunnen studeren. Op het ogenblik zijn voor enkele studenten nog geen sponsors. De
stichting is dus op zoek naar personen of bedrijven die een student
zouden willen sponsoren. Hoeveel
u maandelijks daarvoor wilt geven,
bepaalt u zelf. Ieder bedrag is welkom.
Daarnaast kan een gift overgemaakt worden op rekeningnummer
249300 ten name van Stichting De
Ondergrondse Kerk te Gorinchem.
U dient daarbij projectnummer 8063
en studenten te vermelden.
Dankzij de samenwerking met deze
stichting is uw gift aftrekbaar voor
de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Meer inlichtingen 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.

Aalsmeer - - Donderdag 12 november start De Werkschuit met
een cursus papier-maché voor jongeren. De cursus bestaat uit zes
lessen, is van 16.00 tot 17.30 uur en
kost 50 euro. Papier-maché is een
ongelooflijk veelzijdig materiaal om
mee te werken.
Het aantrekkelijke van papier-maché is de eenvoud van de gebruikte
technieken en de beschikbaarheid
van de benodigde materialen. Krantenpapier is het belangrijkste ma-

teriaal. Tijdens de cursus gaan dieren gemaakt worden, bijvoorbeeld
een giraffe, een olifant, een varken
of een beer. Stap voor stap gaan de
cursisten aan het werk. De dieren
worden gevormd van een geraamte, vervolgens bekleedt met papiermaché. Na drogen mag het beeld
geverfd worden in eigen gewenste kleuren, Ga voor inlichtingen en
aanmelding naar www.gklein.org/
wsa of bel Margot Tepas, tel. 0297340150.
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Winnaars Dutch Flower Awards 2009:

Deelnemers workshop enthousiast

L&A Vreugdenhil, KP Holland
en Helechos de Cuereo
Aalsmeer - L. & A. Vreugdenhil uit
Naaldwijk, KP Holland uit Naaldwijk
en Helechos de Cuero uit Costa Rica hebben de Dutch Flower Awards
2009 in de wacht gesleept. Vreugdenhil (chrysant, lelie, leeuwenbek) won bij de bloemen, KP Holland (kalanchoe, spathiphyllum, anthurium, phalaenopsis, curcuma)
bij de planten en Helechos de Cuero (ledervaren, tropisch groen) bij
de buitenlandse leveranciers. Dutch Flower Group (DFG) reikt jaarlijks de Dutch Flower Awards uit
aan haar meest waardevolle leveranciers in de drie categorieën. Op
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
maakte voorzitter Art van Duyn van
de Raad van Bestuur van DFG donderdagmiddag 15 oktober de winnaars bekend. Er waren tien topleveranciers genomineerd voor de
onderscheidingen. In zijn speech
bij de Awarduitreiking constateerde
Art van Duyn dat het aanzien van de
Awards steeds verder stijgt. “Dat is
logisch omdat het een waardering
is midden uit de praktijk. Het is het
praktische bewijs dat u als genomineerde dag in dag uit waarmaakt
wat er met elkaar is afgesproken.”
Van Duyn wees erop dat de stagnatie in de afzet nog altijd niet voorbij
is. “Ook in onze branche is de crisis
goed merkbaar,” zei hij. Toch zag hij
voor DFG lichtpunten. “We zien verdere stijging van onze marktaandelen in landen waar wij al een stevig
aandeel hebben.
De omzetten in volume zijn dit jaar
weer hoger dan in 2008, hoewel de
geldomzet door de lage prijzen lager ligt. Financieel zijn wij kerngezond. Wij verwachten voor 2010 verdere stevige groei binnen de DFGbedrijven. Daarom hebben wij besloten volgend jaar op Tradeparc
Westland 15.000 vierkante meter bij
te bouwen.” DFG ziet volgens Van
Duyn grote kansen in een goede,
open, transparante en op wederzijds vertrouwen gebaseerde sa-

menwerking tussen alle ketenpartijen in de sierteeltbranche.
Voor kwekers-leveranciers betekent
dat dat DFG graag verder en dieper dan ooit met hen wil praten over
hoe, wanneer en waar hun producten afgezet kunnen worden. “Onze rol daarbij als DFG is vooral dat
wij functioneren als uw verkooporganisatie. Dat wij op het terrein van
commercie, logistiek, kwaliteit, financiën en marketing onze gezamenlijke klanten het optimale bieden. Hiermee bedoelen wij echt een
geheel nieuwe manier van samenwerken aan de afzet van uw producten. Dat wordt onze insteek voor
2010,” aldus Art van Duyn.
Verguld met prijs
De winnaars toonden zich onmiddellijk na afloop van de Awarduitreiking enorm verguld met hun onderscheiding. “Fantastisch,” reageerde
Aad van der Knaap van KP Holland.
“We hadden het eerlijk gezegd niet
verwacht. Je werkt in stilte aan een
fantastische relatie met DFG.” Volgens hem is het sleutelwoord anno 2009 samenwerking, met daarin
als drie kernelementen vertrouwen,
respect en nut. “Want wat je doet,
moet ook nut hebben,” vond Van der
Knaap. “We staan pas aan het begin
van een nieuwe manier van ondernemen.” Ook Lourens Vreugdenhil
van L & A Vreugdenhil was een en al
trots. “Zo’n Award is natuurlijk super,” zei hij. “Het is het hoogst haalbare bij Dutch Flower Group! Het is
ook leuk werken met de jongens, ze
komen hun afspraken na. Het was
al leuk dat we genomineerd waren.
Als je dan nog uitgekozen wordt, is
dat helemaal super.”
De buitenlandse leverancier Diego
Pombo van Helechos de Cuero gaf
in een telefonische reactie uit Costa
Rica aan “bijzonder vereerd” te zijn
met de Award. “Zeker als je ziet dat
er internationaal zo veel leveranciers
van groen zijn,” stelde Pombo.

Arie en Lourens Vreugdenhil (L & A Vreugdenhil), Pieter Eijgenraam en Aad
van der Knaap (KP Holland), VZH Greens-directeur Jurjen van der Laarse en
Bert Molkenboer (beiden namens Helechos de Cuero); zittend Harry Brockhoff, Art van Duyn en Marco van Zijverden van DFG.

NAT op zoek
naar PVV’ers
Aalsmeer - Het Nieuw Aalsmeers
Tijdschrift (NAT) is bezig met de
voorbereidingen voor het decembernummer ‘Aalsmeer en politiek’.
De redactie wil graag alle partijen
de ruimte geven.
De meeste partijen zijn via het tele-

foonboek te vinden, maar dat geldt
niet voor de PVV, die heeft geen
Aalsmeerse afdeling. De redactie
wil heel graag in contact treden met
PVV-stemmers, voor een interview
of een schriftelijke bijdrage aan het
blad.
Bent u PVV-stemmer en vindt u het
belangrijk dat uw verhaal te lezen
zal zijn in het decembernummer van
NieuwNat? Stuur dan een mail naar
de redactie: itterzon2@zonnet.nl.

Klanten Renault Nieuwendijk
niet bang voor vieze handen
Aalsmeer - Maandag 19 oktober
organiseerde Renault Nieuwendijk
de workshop ‘Ken uw Renault’.
Klanten met een Renault Scénic kregen uitleg over de werking van hun
auto. Nieuwendijk medewerker Victor Jonk gaf een presentatie in de
showroom waarin allerlei interessante weetjes en tips voorbij kwamen. In de werkplaats gingen de
motorkappen open voor het prakti-

Per 30 oktober gaat de deur dicht van het hoofdpostkantoor aan de Stationsweg 17.

TNT opent drie nieuwe
postkantoren in Aalsmeer
Aalsmeer - TNT Post breidt haar
dienstverlening in Aalsmeer uit met
de opening van drie nieuwe TNT
Postkantoren. Klanten kunnen hier
voortaan terecht voor het wereldwijd versturen van brieven, pakketten en aangetekende post.
De nieuwe TNT Postkantoren zijn
gevestigd in de Bruna in de Zijdstraat 45 vanaf 28 oktober, in C1000
Koster in de Ophelialaan 124 vanaf 27 oktober en vanaf 19 november in de nieuwe Albert Heijn op het
Praamplein. Samen met het al bestaande TNT Postkantoor nemen
de nieuwe TNT Postkantoren vanaf
30 oktober de dienstverlening van
het hoofdpostkantoor aan de Stationsweg 17 over. Daarnaast zijn er
ook elf postzegelverkooppunten in
Aalsmeer. Kijk op www.tntpost.nl
voor de adressen. Het netwerk van
TNT Post bestaat op dit moment

uit 2250 TNT Postkantoren, waarvan ongeveer 2100 in winkels. Daarnaast zijn er bijna 7000 postzegelverkooppunten. TNT Post is dus op
heel veel plaatsen aanwezig. Hiermee sluit TNT Post aan bij de behoefte van klanten, die steeds meer
gericht is op het principe gemak en
snelle service. Met de opening van
de nieuwe TNT Postkantoren speelt
TNT Post in op de behoefte van de
consument. Die heeft aangegeven
postzaken bij voorkeur te regelen
op toegankelijk locaties, met ruime
openingstijden en op plekken waar
ze dagelijks komt. In maart 2008
kondigden TNT Post en ING aan
hun gezamenlijke dienstverlening in
de hoofdpostkantoren te verplaatsen naar eigen TNT Post en ING locaties. De dienstverlening van alle hoofdpostkantoren komen de komende vijf jaar te vervallen.

Rabobank lanceert nieuwe site

BOEG staat jongeren bij
Aalsmeer - In een tijd dat veel jong
volwassenen kampen met schulden,
wordt jong leren omgaan met geld
steeds belangrijker. Het online platform BOEG (Baas Over Eigen Geld)
van de Rabobank is opgezet om jongeren te helpen met hun financiële
huishouding. BOEG slaat aan bij de
doelgroep en hun ouders, dat blijkt
uit een rapport van marktonderzoeker Signicom uit Amsterdam. Een
jongerenrekening met BOEG-extra’s
wordt door zowel de jongeren als de
ouders enthousiast ontvangen. Esther Zimmerman van Rabobank Nederland: “Uit eerder onderzoek blijkt
dat 63% van de ouders een belangrijke rol voor de banken ziet weggelegd in de financiële opvoeding
van hun kind. De ouders vinden een
programma dat ervoor zorgt dat hun
kinderen gaan sparen en budgetteren zeer waardevol. Jongeren waarderen het overzicht dat ze krijgen
en de vormgeving van het platform
spreekt hen aan. De site maakt het,

volgens de jongeren, aantrekkelijk
om zich eindelijk eens te verdiepen
in geldzaken.”
Zimmerman vervolgt: “De kern van
BOEG is slimmer omgaan met geld.
We willen jongeren helpen hun doelen te bereiken, het bijhouden van
een huishoudboekje, het maken van
een begroting, maar ook het leren
van anderen zijn daar onderdeel
van. Die anderen zijn de BOEGbeelden, zij vertellen hoe ze hun financiën onder controle hebben en waarom ze dat belangrijk vinden.” De internetsite BOEG is een aanvulling op
alle andere initiatieven die de Rabobank ontplooit om jongeren bewust
te laten omgaan met geld en hen te
helpen met hun financiële huishouding.
BOEG is bedoeld voor 12 tot 18 jarigen die regelmatig inkomsten en
uitgaven hebben. Op de site kunnen
ze hun eigen financiële planning
maken en worden ze financieel bijgepraat door jongerenadviseurs.

Blije gezichten bij prijsuitreiking
kanskaartenactie in Kudelstaart
Kudelstaart - De tien gelukkige winnaars van de kanskaartenactie, die door de winkeliers in Kudelstaart van 7 september tot en
met 14 oktober werd georganiseerd,
zijn afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet. De winnaars mochten een envelop trekken uit de ton
met hierin waardebonnen van winkelcentrum Kudelstaart. De eerste
prijs, een waardebon van 150 euro,
trok W. Anema uit Kudelstaart. Met
de tweede prijs, een waardebon van
100 euro, ging M.G. Buskermolen

uit Kudelstaart vrolijk naar huis en
de derde prijs, een waardebon van
75 euro, is gewonnen door N. Wansink uit Aalsmeer. Op waardebonnen van 50 euro zijn M.O. Bastiela uit Kudelstaart en A.J. Maarse uit
Aalsmeer getrakteerd en waardebonnen van 25 euro zijn lachend in
ontvangst genomen door G. Scholte, J. Jensen, M. Vinke, L. Vink, allen uit Kudelstaart, en W. Bogaard
uit Aalsmeer. De prijsuitreiking werd
besloten met een gezamenlijke foto.

sche gedeelte. Olie peilen, een band
verwisselen, zekeringen vervangen,
alles kwam aan bod, met uitleg van
de ervaren monteurs.
Na afloop hadden de deelnemers
een vol hoofd van alle verkregen
informatie maar waren zij vooral zeer enthousiast over deze leerzame avond. Meer foto’s zijn te zien
op www.renault-nieuwendijk.nl onder nieuws.

Internationale relaties op
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer – Tijdens de Horti Fair
en FloraHolland Trade Fair ontmoette FloraHolland haar internationale
relaties op een ‘Brunch briefing’ in
Aalsmeer. Ook werden internationale delegaties uit Kenia, Israel, China,
Colombia en Frankrijk rondgeleid op
de verschillende marktplaatsen van
FloraHolland.
Ruim honderd internationale leden,
kwekers, agenten en veredelaars
waren aanwezig tijdens een ‘FloraHolland Brunch Briefing’ op 14 oktober jl. Arnold Hordijk, commercieel directeur FloraHolland ging in
op het belang van virtualisering en
beeldveilen. Het internationale gezelschap uit Zuid-Amerika, Afrika,
Israël, Midden-Oosten en Europa
werd bijgepraat over de marktont-

wikkelingen naar 2010 en het Fair
Trade label. De kwekersorganisatie
Kenya Flower Council was dit jaar te
gast met de Keniaanse staatsecretaris van Landbouw en de ambassadeur in Nederland. Later die dag ondertekende Magrabi Agriculture, de
grootste kweker in Egypte, het lidmaatschapovereenkomst met FloraHolland.
De internationale gasten bezochten de FloraHolland Trade Fair en
werden nader geïnformeerd over
de kwaliteitsdiensten, E-trade, internationale logistieke dienstverlening en Handling. Onder de 650
deelnemende kwekers waren ongeveer dertig internationale aanvoerders op de Trade Fair aanwezig met
een stand.

Hightea met
live-muziek in
Fontaine Royale
Amstelveen - Résidence Fontaine
Royale aan de Dr. Willem Dreesweg
organiseert op de zondagen tussen

14.00 en 17.00 uur een High-Tea met
live-muziek van de Amstelveense
Kirsten Michel.
De High-Tea bestaat uit onder andere chocoladebroodjes, slagroomsoesjes, zalmsalade en verschillende sandwiches. Kijk voor meer informatie of reservering op www.
fontaineroyale.nl of bel naar 0206401501.

Bloembinderij Raymond verzorgt
bloemen voor Koningin
Aalsmeer - In opdracht van de Koninklijke Hilverda Groep werd door
Bloembinderij Raymond uit de Zijdstraat een bloemstuk gearrangeerd
voor Koningin Beatrix. Dit ter gelegenheid van het predicaat Koninklijk dat de Hilverda Groep onlangs is
toegekend.
Het bloemstuk van één meter vijftig hoog bestond onder andere uit
Alstroemeria’s, Anjers en Gerbera’s,
allemaal producten van de Hilverda
Groep. Aangevuld met andere soorten bloemen in de lievelingskleuren van de Koningin is het bloemstuk een indrukwekkend geheel geworden.
Op verzoek van de Hilverda Groep
is het bloemstuk persoonlijk door
Bloembinderij Raymond afgeleverd
op paleis Noordeinde, waar het zeer
enthousiast ontvangen werd.

Reünie zondag in De Bloemhof

Weerzien met tientallen
oud-trampolinespringers
Aalsmeer - Voor de reünie ‘50 Jaar
trampoline in Nederland’ aanstaande zondag in de Bloemhof worden
heel wat mensen verwacht. De organisatie biedt de trampolinespringers (oud- en huidige) een leuk programma aan voor die dag. Uiteraard
bijpraten met oud-leden, foto’s van
vroeger bekijken maar ook praten
over de ontwikkelingen in de trampolinesport. De reünie begint zondag om 11.30 uur en eindigt om
17.00 uur. Wethouder Overbeek van
Sportzaken opent de speciale middag. Naast uiteraard een mooie demonstratie van de trampolinesport
om 15.30 uur, is er muziek om naar
te luisteren door shantykoor ‘de
Brulboeien’ en een swingende presentatie van dansgroep ‘DanceForce’. Dirk Box treedt ook op. Hij zal de
zaal ongetwijfeld trakteren op enkele sfeervolle Elvisnummers.
Geschiedenis
De trampolinesport is alweer 50 jaar
oud. In 1960 werden de eerste kampioenschappen gehouden. Naamgever van de sport is een Franse
acrobaat die ‘du Trampoline’ heette!
Het behoeft geen uitleg dat de sport
uit de circuswereld stamt. Dat was
al in 1798. Later, in de vorige eeuw
kwam de sport tot ontwikkeling.
Men ontdekte de gunstige uitwerking op ritmegevoel, spierbeheer-

sing, coördinatie en evenwicht. Het
enthousiasme van de beoefenaars
trok spoedig de aandacht in de kringen van lichamelijke opvoeding.
Aalsmeer is een bakermat voor de
sportbeoefening in Nederland geweest. In 1959 was het trampoline springen nog erg kleinschalig.
Eén van de sportbeoefenaars van
het eerste uur is Dirk van Leeuwen.
Na zijn actieve loopbaan als trampolinespringer bleef de bestuurder nauw betrokken bij ‘zijn’ sport.
Hij haalde zijn brevet voor internationaal jurylid. Tien jaar lang kweet
de Aalsmeerder zich serieus van zijn
taak in het jurykorps bij allerlei internationale
trampolinetoernooien. Hij was het ook die samen met
Klaas Boot zorgde voor een groei
van de sport. Zo werd een trampolineschool opgericht onder de naam
DVL (Door Veren Lenig maar ook
toevallig de initialen van Dirk). Het
is niet voor niets dat de reünie in De
Bloemhof plaatsvindt want vanaf de
jaren zeventig vinden daar jaarlijks
de succesvolle Flower Cup wedstrijden plaats. Nog altijd wordt de sport
enthousiast beoefend door tal van
jeugd en volwassenen. De ‘springsport’ boekt nog steeds vooruitgang. Een mooie stap voorwaarts
vond plaats in 2000, toen trampoline springen een Olympische Sport
werd.

Springers van het eerste uur. Van links naar rechts Dirk van Leeuwen, Magda
de Hartog en Jan Kempen.
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Zaalvoetbalcompetitie

Eredivisie handbal

ZABO in breedte sterker
Aalsmeer - Op zaterdag 17 oktober is de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de derde speelronde van dit seizoen. De vijf wedstrijden werden gespeeld in sporthal de Bloemhof en het lijkt er op
dat de competitie in de breedte sterker is geworden.
Na drie speelronden is er slechts
één team met de volle buit van negen punten uit drie duels. Daaronder volgt een brede middenmoot.
Vijf teams hebben zes punten uit
drie wedstrijden verzameld. De kampioen van de laatste twee jaar, Mantel Makelaars verloor de eerste twee
duels maar revancheerde zich. De
ploeg zal naar verwachting wederom meegaan doen in de strijd om
de ZABO-titel. Afgelopen zaterdag
speelde Schijf Grondboringen de
openingswedstrijd. De nieuwkomer
bij de ZABO won met maar liefst 90 van LEMO-Gaat-Los. Vervolgens
trad Piller Sport aan tegen Sportcafé de Midi’s. Na een 2-3 ruststand
liep Sportcafé de Midi’s in het begin
van de tweede helft uit naar een 25 voorsprong. Piller Sport antwoord-

de met twee doelpunten op rij maar
kwam daarna niet op gelijke hoogte. Via 4-5, 4-6 en 5-6 zegevierde Sportcafé de Midi’s uiteindelijk
met een 5-7 overwinning. Vervolgens wist Mantel Makelaars te winnen van Accon. Bij de rust stond het
al 5-0 en de eindstand werd 9-4 in
het voordeel van Mantel Makelaars.
In de vierde wedstrijd van de avond
leed De Jet Set BV een onverwachte
nederlaag tegen LEMO dat er met
de punten vandoor ging. Na een 11 ruststand werd de einduitslag 24 in het voordeel van LEMO. Het
slotduel van de derde ZABO-ronde
ging tussen DGL en Amsec Beveiliging en eindigde met een ruime 114 overwinning voor DGL.
Stand na ronde 3
Sportcafé de Midi’s 3-9, Accon 36, De Jet Set BV 3-6, Schijf Grondboringen 3-6, DGL 3-6, LEMO 3-6,
Mantel Makelaars 3-3, Piller Sport
3-1, Amsec Beveiliging 3-1, LEMOGaat-Los 3-0. De vierde speelronde
van de ZABO vindt plaats in sporthal de Bloemhof op zaterdag 31 oktober.

Nieuwe leden welkom bij
badmintonclub Slagvaardig
Kudelstaart - De leden van badmintonclub Slagvaardig zijn alweer
lekker begonnen met spelen in het
nieuwe seizoen 2009/2010. De club
bestaat uit een groepje dames die
donderdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur badminton spelen voor
ontspanning en de gezelligheid.
De groep van dames wordt wat
kleiner, dus jij bent van harte welkom om mee te spelen. Heb je nog

nooit badminton gespeeld, dat geeft
niet. Je leert het wel. Kom gewoon
eens langs in de Proosdijhal in Kudelstaart op donderdagmorgen om
10.00 uur en kijk of je het leuk vindt
om mee te doen.
In de schoolvakanties wordt niet
gesport. Wil je eerst nog wat informatie? Bel dan met leden van het
bestuur via 0297-327026 of 0297321509.

Cock en Patrick goed koppel!
Rijsenhout - Afgelopen donderdag
16 oktober stond een koppeltoernooi op het programma bij sjoelclub Rijenhout in dorpshuis De Reede. In de A-klasse bleken Cock Tukker en Patrick Haring het beste koppel met een gemiddelde van 120,84.
Op twee zijn Albert Gelein en Tiny
Amsing geëindigd en op drie Marry Verhoeven en Petra Houweling. In
de B-klasse bleken John en Maria
de Vries de beste sjoelers met gemiddeld 96,92. Plaats twee werd ingenomen door Dirkjan Baardse en

Winst voor Piet
in Hornmeer
Aalsmeer - Of de kaarters bij
buurtvereniging Hornmeer in hun
wiek geschoten waren, na de lage
score van vorige week ,maar de uitslag van deze week geeft te denken. Zes kaarters kwamen boven
de 5000 uit, een bijzonder resultaat.
Maar wat erger is dat van de acht
winnaars maar één dame is. Piet
Straathof pakte met 6372 punten de
volle winst. Op twee is Essy van Es
geëindigd met 5733 punten, op drie

Martje de Graaf en Alex van Kampen en Lies Scheepmaker eindigde
op plaats drie. In de C-klasse haalden Rie Verkerk en Rie Maaskant
het beste gemiddelde met 87,16.
Henk en Wil Brozius eindigden op
twee en Ellie en Gert Lanser op drie.
In de D-klasse tot slot behaalden Rina Korenwinder en Annie van ‘t Zelfde de hoogste eer met een gemiddelde van 75,12. Plaats twee werd
behaald door Wil Volgering en Tony van Zwieten en plaats drie door
Joke Eickhoff en Lize Siebeling.

Paul van Aalst met 5571 punten, op
vier Rijk van Egdom met 5425 punten, op vijf Nico Besselsen met 5376
punten, op zes Theo Nagtegaal met
5118 punten, op zeven Coen Vis met
4947 punten en op acht Cor Knol
met 4861 punten. De poedelprijs
was voor Anton van Rijn met 3097
punten. Het jokeren is gewonnen
door Trudy Knol met 240 punten. De
poedel was voor Nel Schouten met
674 punten. De volgende koppelspeelavond is op vrijdag 23 oktober
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplan 3. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten geschud, koffie en thee
staan vanaf 19.30 uur klaar.

FIQAS Aalsmeer opnieuw
niet langs Volendam

VZOD A1. Achter: Jan Willem Weststeijn, Paul te Riele, Remko Kuitert, Nils van
Os en Lars van Limpt. Voor: trainer/coach Frits Vink, Alyssa te Riele, Anika van
Os, Sharon Uffelie, Diana Weststeijn, Barry van Limpt en coach Andre Uffelie.

Korfballen bij VZOD

A1 ongeslagen kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag mocht VZOD A1 bewijzen dat
het ongeslagen kampioen kon worden in de eerste helft van het veldseizoen. De zaterdag daarvoor had
de A1 met een eindstand van 10-11
hun directe concurrent, LUNO A1
uit Lintschoten, al uitgeschakeld en
het kampioenschap bemachtigd. Na
de overwinning van deze zeer moeizame wedstrijd, in de regen op het
gras, had de VZOD A1 afgelopen
zaterdag genoeg zelfvertrouwen om
de wedstrijd tegen Oranje Nassau
A1 sterk te beginnen.
Het vanuit Amstelveen afgereisde
team was al eerder in het seizoen
door de VZOD A1 op haar plek gezet door een overwinning van de
Kudelstaarters met 6-13. Zoals gezegd begon de VZOD A1 afgelopen
zaterdag sterk en kwam het na één
tegen-doelpunt gelijk terug tot 31 door een strafworp van Lars van
Limpt en twee mooie doelpunten van
Anika van Os. De twee dames van
het eerste aanvalsvak, Diana Weststeijn en Sharon Uffelie, breidden
deze voorsprong uit tot een stand
van 5-1. Na een mooie doorloopbal
van Jan-Willem Weststeijn liet Paul
te Riele uiteindelijk het tweede tegen-doelpunt door. Hij herstelde dit

echter snel door tot twee keer toe
een vrijebal te scoren, helaas voor
hem telde er maar één van. Uiteindelijk bracht Alyssa te Riele de
stand voor rust tot 9-2 met een flink
afstandsschot. De rust bracht voor
trainer/coach Frits Vink en assistent
trainer/coach André Uffelie de gelegenheid om de VZOD A1 een paar
aandachtspunten op te spelden en
het team klaar te maken voor een
tweede helft. En dat is hen zeer zeker gelukt. De VZOD A1 breidt de
stand uiteindelijk als maar verder uit
tot 16-2. De supporters brachten de
wedstrijd tot een hoogtepunt toen
zij Remko Kuitert uiteindelijk wisten te stimuleren een mooie doorloopbal te scoren. De laatste 5 minuten waren voor de twee heren die
deze wedstrijd nog niet aan spelen
toe waren gekomen, Nils van Os en
Barry van Limpt. Nils slaagde erin
om in deze korte tijd nog een doelpunt mee te pakken en de wedstrijd
te laten eindigen op een eindstand
van 19-2.
Doelpuntenmakers: Lars van Limpt
(4x), Anika van Os (3x), Jan-Willem Weststeijn (3x), Paul te Riele (3x),Alyssa te Riele (2x), Diana
Weststeijn (1x), Sharon Uffelie (1x),
Remko Kuitert (1x), Nils van Os (1x)

Voetbalwedstrijd tegen Buitenveldert

Nipt gelijk spel voor RKAV
Aalsmeer - Afgelopen zondag
stond de voetbalwedstrijd RKAV tegen Buitenveldert op het programma. RKAV zou met gemak met de
rust een voorsprong gehad kunnen
hebben. Maar de spelers hadden
hun dag, zeker in de eerste helft,
niet. Het was voor het publiek een
aantrekkelijke wedstrijd, met een
zeer hard werkend RKAV. Buitenveldert had eigenlijk niet veel in te
brengen. RKAV met gelukkig weer
Arno Schrama in de gelederen, gaf
weinig kansen weg aan Buitenveldert, dat beschikte over een paar razend snelle spelers. De eerste twintig minuten was het Buitenveldert
dat de toon aangaf. Maar echt gevaarlijk waren de Amsterdammers
niet. De ijzersterke verdediging
van RKAV met onder andere Martin van Tol, Robert Jansen en Arno
Schrama namen de touwtjes in handen en dat resulteerde in meerdere aanvallen van de thuisclub. Het
was toch Buitenveldert die op 0-1
kwam. Vlak voor de rust was er een

mooie combinatie door het hart van
de verdediging van RKAV die door
Hamza Celen op vakkundige wijze werd afgerond. Dat was een behoorlijke tegenvaller voor RKAV. De
tweede helft was van mindere kwaliteit als de eerste. De fut was er bij
beide teams duidelijk uit. Het zou
toch niet waar zijn dat RKAV beide
punten uit handen zou moeten geven? En dat in een wedstrijd waarin Aalsmeer driekwart van het duel
liet zien de meerdere te zijn. RKAV
bleef het proberen, maar de tijd tikte
weg. Er was haast geen tijd meer. En
toen stond hij op: Edwin van Maris.
Op het juiste moment bracht hij de
stand op 1-1. Hij kreeg de bal toegespeeld en met een groots hoogstandje en een schot van ruim 18
meter wist hij doelman Gregory Hellings te verschalken, 1-1. Met toch
een punt in de knip kwam de wedstrijd het einde. Aankomend weekend is RKAV vrij.
Theo Nagtegaal.

Koen Beentjes speelt mee
in kopgroep Schaakclub

Vier eerste prijzen Pijloo Sports
op Internationaal judotoernooi
Aalsmeer - Pijloo Sports heeft afgelopen weekend een topdag gehad
met 4 eerste plaatsen en 2 tweede
plaatsen op het internationale judotoernooi in Alkmaar. De Open Alkmaarse is een toernooi , waar judoka’s uit heel Europa aan mee doen.
550 Deelnemers hadden zich ingeschreven, waaronder judoka’s uit
Engeland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Tsjechië, Belgie en Duitsland. Voor Pijloo Sports hadden 15
judoka’s zich ingeschreven. De beste prestaties werden geleverd door
de broertjes Ryan en Tyron Pijloo,
Donja Vos, Delano Bhaggoe, Vince
Tilroe en Delano Deira. Deze judoka’s kwamen allen in de finale door
hun tegenstanders vol op hun rug
te werpen en een ippon te scoren.
Van de vele gescoorde ippon’s was
niet duidelijk wie de mooiste scoorde, maar de mooiste ippon vastgelegd op foto was die van Vince Tilroe (zie foto). Coach Freddy Pijloo

over de judoka’s: “Het zat bij de judoka’s goed in het koppie, ze waren goed geconcentreerd en gemotiveerd. Judopartijen werden goed
opgebouwd en ook de pakking zat
goed. En laten dat nou precies de
punten zijn, waar de judoka’s hard
aan hebben gewerkt de laatste tijd
tijdens de judolessen.” Uiteindelijk gingen Ryan, Tyron, Delano en
Donja met een eerste prijs naar huis
en werden Vince en Delano tweede. Ook de andere judoka’s hebben
goed hun best gedaan. De coach
was dan ook bijzonder trots op zijn
judoka’s.
Het was een bijzonder goede dag
voor Pijloo Sports en dit werd nog
eens bekroond met een 5e plaats
in het algemeen klassement van de
50 deelnemende nationale en internationale judoscholen. Ben je
ook geïnteresseerd in judo bij Pijloo Sports? Kijk dan op www.pijloosports.nl.

Aalsmeer - Na vijf ronden clubcompetitie komt een eerste tekening in
de eerste periode van de clubcompetitie bij Schaakclub Aalsmeer in
zicht. Sommigen hebben de zomer
goed gebruikt en spelen hun beste
schaakpartijen.
Zoals Koen Beentjes, die toptalent
Elham Wasei wist te verslaan en zo
opklom naar de zesde plaats. Of Abdul Wasei die Cees Verburg wist te
verschalken en zelfs de vierde stek
bezet. Joran Donkers nam in een onderling gevecht de koppositie over
van Gerrit Harting. Er zijn ook schakers die de punten nog niet hebben
gevonden. Jan van der Laarse moet
bijvoorbeeld nog op stoom komen.
Net als Marco Hutters. Ron Klinkhamer verraste vorige week vriend
en vijand door clubkampioen Erik

Sluis winnaar
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 15 oktober hield de ouderensoos van BV
Oostend weer een speelmiddag
en het was weer ouderwets gezellig. De heer v.d.Sluis behaalde met
4899 punten deze middag de hoogste eer. Op de tweede plaats is C.
Kooy geëindigd met 4731 punten

Korenwinder op remise te houden,
maar moest vrijdag het hoofd buigen voor Arie Spaargaren. Aanstaande vrijdag 23 oktober kan er
weer geschaakt worden in het Stommeerkwartier in de Baccarastraat.
De aanvang is 20.00 uur. Voor meer
informatie zie www.schaakclubaalsmeer.nl.
Uitslagen 5e ronde clubcompetitie:
Joran Donkers-Gerrit Harting
Arie Spaargaren-Ron Klinkhamer
Willem Alderden-Thierry Siecker
Hans Pot-Martin Steinhart
Clemens Koster-Jan v.d. Laarse
Goos Kaayk-Han Carpay
Marco Hutters-Tom van der Zee
Jan v. Willigen-Ahmadshah Ebadi
Cees Verburg-Abdul Wasei
Elham Wasei-Koen Beentjes

1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
remise
0-1
1-0
0-1
0-1

en op drie mevrouw v.d.Sluis met
4619 punten. De poedelprijs mocht
de heer C. Alderden mee naar huis
nemen. Bij het rummicuppen is mevrouw Valentijn op één geëindigd,
gevold door mevrouw de Vries.
De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw Kriebel.
De volgende speelmiddag is op
donderdag 29 oktober in gebouw
Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang 14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur.

Aalsmeer - Net als in de wedstrijd
om de Super Cup, eerder in het seizoen in Almere, hebben de mannen
van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag ook het competitieduel bij
Kras/Volendam niet kunnen winnen.
Het werd uiteindelijk 33-26 voor de
thuisploeg, die gevarieerder speelde
en de kansen beter benutte.
Tot vijftien minuten in de eerste helft
ging de strijd nog gelijk op. Daarna wist Volendam binnen een paar
minten van 9-7 uit te lopen naar 127. De Aalsmeerse dekking rammelde
en ook beide keepers Jeffrey Groeneveld en Micha Hoogewoud hadden geen gelukkig avond. Aan de
andere kant werden de vrije kansen van onder meer Jeffrey Boomhouwer en Luuk Obbens wél gestopt door de Volendamse keeper.
Toch bleven de Aalsmeerders strijden en kregen vlak voor rust zelfs de
kans om de marge weer te verkleinen en op 18-16 te komen. Dat lukte
niet en in plaats daarvan waren het
de Volendammers die scoorden en
zo een 19-15 ruststand op het bord
brachten.
Na de pauze kwam FIQAS Aalsmeer
in eerste instantie knap terug tot
20-19, maar doordrukken kon de
ploeg niet. Het spel van Kras/Volendam was net iets gevarieerder en zo
waren zij het die opnieuw op ruime
voorsprong wisten te komen: 30-23.
Dat verschil kregen de Aalsmeerders in de resterende speeltijd niet
meer weggewerkt en zo was het
Kras/Volendam dat uiteindelijk met
33-26 won.
FIQAS Aalsmeer is door deze nederlaag iets gezakt op de ranglijst en
staat nu op een vierde plaats. Maar
het seizoen is nog lang.
Komende zaterdag 24 oktober komt

Loreal op bezoek in de Bloemhof.
De wedstrijd begint om 20.30 uur.
Donderdag 5 november staat voor
de heren de inhaalwedstrijd teen
Pals Groep/E&O op het programma.
Deze wedstrijd begint om 20.00 uur
en is eveneens thuis, in De Bloemhof aan de Hornweg.
Publiek is uiteraard van harte welkom.
Bekerwedstrijden
Vanavond, donderdag 22 oktober, spelen zowel de heren van FIQAS Aalsmeer 2 als die van FIQAS
Aalsmeer 3 een wedstrijd in de voorronde van het NHV bekertoernooi.
Beide ploegen moeten naar Volendam en daar treedt het tweede eerst
om 18.45 uur aan tegen het derde herenteam van Kras/Volendam.
Daarna speelt FIQAS Aalsmeer 3
om 20.30 uur tegen Volendam 2.
Beide wedstrijden vinden plaats in
sporthal Opperdam.

AVA-atleet Wim
Metselaar evenaart
clubrecord
Aalsmeer - Tijdens één van de laatste baanwedstrijden van dit seizoen
heeft Wim Metselaar, master 65, een
uitstekende 800 meter gelopen.
Met zijn tijd van 2.27.3 minuten evenaarde de AVA-atleet zijn clubrecord van vorig jaar. Wim liep deze tijd afgelopen zondag bij VAV in
Veenendaal. Voor Wim betekent dit
een mooie afsluiting van een goed
seizoen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 oktober

SCW Vet.2 – Purmerend Vet.1
SCW Vet.3 – Badhoevedorp Vet.2

14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW B1 – Kismet’82 B1
SCW B2 – VVC B2
Waterwijk C2 - SCW C1

10.30 u
11.00 u
10.30 u

Jong Aalsmeer United
Meisjes
ADO’20 C4 – J.A.United C3
13.00 u
Buitenboys MC.1 - J.A.United.MC.1 15.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – Sp.Martinus MB.1

11.30 u

R.K.D.E.S.
Dames en meisjes
Olympia H’lem DA.1 - RKDES DA.1 17.00 u
RKDES MB.1 – Roda’23 MB.1
11.00 u
RKDES MC.1 – ‘s Graveland MC.1 11.00 u

R.K.A.V.
DSK 4 - RKAV 5
Dames
RKAV DA.1 – Hoofddorp DA.2

14.00 u

S.C.W.
TOB 1 - SCW 1
Hillegom 2 - SCW 2
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.1

R.K.D.E.S.
Junioren
Buitenveldert A2 - RKDES A2
DSOV B1 - RKDES B2

14.00 u
11.00 u

AALSMEER
Aalsmeer 1 – VVC 1
Aalsmeer 2 – VVC 2
Overbos 3 - Aalsmeer 3
RKAVIC Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

14.30 u
15.00 u
14.30 u

Zondag 25 oktober
9.30 u

Handbal

Goede week voor dames
Aalsmeer - De dames van FIQAS Aalsmeer hebben een goede week achter de rug: eerst werd
vorige week dinsdag de bekerwedstrijd bij Westsite gewonnen, waardoor de Aalsmeerse dames doorgaan naar de eerste rond van het
NHV bekertoernooi, zaterdag werd
ook uit bij Eurotech/Bevo gewonnen, waardoor de ploeg nog steeds
op een knappe tweede plaats staat
in de Eerste Divisie en de eerste periodetitel op slechts één punt miste.
Wedstrijden tegen Westsite, en dan
vooral die in Amsterdam, zijn altijd
lastig geweest voor de dames van
FIQAS Aalsmeer.
Dit keer was de overwinning echter
ruim en duidelijk: 27-20 in Aalsmeers
voordeel en de volgende ronde was
gehaald; die gaat gespeeld worden
in de periode 10 tot 12 november
aanstaande.
Zaterdagavond
reisden
de
Aalsmeerse dames naar Panningen
voor de uitwedstrijd tegen Eurotech/Bevo, een ploeg die dit seizoen
nieuw is in de Eerste Divisie, maar
het daar boven verwachting goed
doet. FIQAS Aalsmeer hád nog kans
op de eerste periodetitel, maar dan
moest concurrent DSS wel punten
laten liggen.
Ook moest zelf gewonnen worden.
In de beginfase zag het daar (nog)

Klaverjassen in
‘t Holland Huys
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 14 oktober vond een gezellige klaverjasavond plaats in ‘t Holland Huys.
De klaverjasvereniging bestaat al
15 jaar. Deze vrienden en bekenden zijn ooit 15 jaar geleden begonnen in Het Geluk op de Uiterweg bij
Joop Griekspoor.
Nadat Joop gestopt is met Het Geluk is Joop met zijn klaverjas vereniging in ’t Holland Huys verder ge-

niet naar uit: FIQAS Aalsmeer ging
wat stroef uit de startblokken en
kwam al snel met 6-2 achter. In een
zeer sterke periode daarna, toen het
eenmaal ging lopen, wisten de dames dat echter weer recht te zetten
en zelfs met een ruime 16-10 voorsprong de rust in te gaan.
Hard werken
Na die rust was het in eerste instantie weer Bevo dat attenter was: de
thuisploeg kwam terug en wist FIQAS Aalsmeer zelfs weer op een
nipte achterstand te zetten. Maar
evenals voorgaande weken bleven
de Aalsmeerse dames ook nu knokken en als collectief keihard werken. Dat leverde ook nu resultaat
op, want uiteindelijk was de winst
toch voor FIQAS Aalsmeer: 31-27.
Doordat DSS ook won bij SEW, ging
de periodetitel naar die ploeg, maar
de tweede plaats na zes wedstrijden
met tot nu toe slechts één verliespunt belooft veel voor de rest van
het seizoen.
Komende zaterdag 24 oktober staat
de thuiswedstrijd tegen het Limburgse V&L op het programma. Deze wedstrijd in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg begint om
18.45 uur en aanmoediging is welkom!

gaan. Alweer zo’n 7 jaar geleden.
De klaverjas vereniging is de laatste tijd op zoek naar nieuwe vrienden die op de woensdagavond vanaf 20.00 uur een kaartje willen leggen.
Woensdag 14 oktober heeft Jan Millenaar de hoofdprijs in de wacht gesleept met 5318 punten. Als tweede
is Joop Griekspoor geëindigd met
5285 punten en op drie met 4834
punten Theo Kooiman.
Klaverjasliefhebbers zijn van harte
welkom op de woensdagavond vanaf 20.00 uur in ’t Holland Huys in de
Zijdstraat 14.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 22 oktober 2009

RKDES pakt winst op Voorland
zondag in slotfase

Voetbalcompetitie zaterdag

Duur puntverlies Aalsmeer
Aalsmeer - Met liefst 6-1 wist
Aalsmeer vorige week te winnen
van VEW uit Heemstede. Aalsmeer
ging weliswaar met 0-1 achterstand
de rust in, maar wist de tweede helft
meer dan goed terug te komen. Afgelopen zaterdag was RKAVIC de
tegenstander. Was in de eerste helft
de wind nog de grootste tegenstander, na de rust met wind mee kon
Aalsmeer ook de wedstrijd niet maken. Tegen tegenstanders van enig
allure komt de middenlinie veelal
tekort en ontberen zij creativiteit en
snelheid.
Ook achterin brak vaak paniek uit
als Thomas Brinkhof van RKAVIC
aan de bal was. Deze speler heeft
wel het gogme om altijd vrij te staan
en direct zijn voorwaartse aan het
werk te zetten. Bij Aalsmeer duurt
dat allemaal te lang en gaan veel
kansen verloren. RKAVIC was in de
6e minuut dicht bij een doelpunt
toen uit een vrije trap de bal rakelings naast ging. Op aangeven van
Ilker Yildiz in de 10e minuut schoot
Tom v.d. Wilt vrijstaand voor de keeper de bal in zijn handen.
In de rebound schoot Thomas Brinkhof hard in. Maar René Jonker voorkwam met een reflex een doelpunt.
Door de harde wind was RKAVIC
constant voor het doel van Aalsmeer
te vinden, maar door slordig met de
kansen om te gaan bleef de nul nog
op het scorebord.
Tegen de verhouding in was het
Aalsmeer dat in de 31e minuut uit
goed vrijspelen van Lionel Grootfaam zijn pass op Ilker Yildiz verzilverd zag, 0-1. RKAVIC was gauw
over deze tegenslag heen. Al in de
36e minuut schoot de totaal vrijstaande Thomas Brinkhof uit een
voorzet de 1-1 in.
In de 40e minuut tikte René Jonker
een keihard ingeschoten bal over
de lat. Uit de tegenaanval kreeg Erik

Rijkmans nog een kans. Zijn schot
ging naast. Met wind mee kwam
Aalsmeer in de tweede helft meer
aan aanvallen toe. Een goede actie van Lionel Grootfaam werd door
keeper Keerlange met de voet gekeerd. Aalsmeer werd in de 56e minuut voor de zoveelste keer door
mistasten van de achterhoede op
achterstand gezet en weer was het
Thomas Brinkhof die zo vrij als een
vogel kon inschieten, 1 -2. 60e Minuut wissel Guido Poesiat voor Tom
v.d. Wilt. De goed leidende scheidsrechter de Jonge maakte in deze
wedstrijd één fout en dat was in de
69e minuut toen Ilker Yildiz de keeper omspeelde en in vrije positie
werd gevloerd.
Toen iedereen aan rood voor de keeper en een strafschop dacht, keek
de scheidsrechter de andere kant
op en liet doorspelen. 73e Minuut
wissel Lino de Noten voor Erik Rijkmans. Met een goed spelende Guido Poesiat achterin kon Burak Sitil zich met de voorhoede gaan bemoeien en dan gebeurt er ook wat.
In 10 minuten maakt hij meer oorlog dan de gehele voorhoede in een
wedstrijd. Hij was het die in de 80e
minuut de achterlijn haalde en Ilker
Yildiz de kans gaf om 2-2 te scoren. Onder de bezielende leiding
van Burak Sitil probeerde Aalsmeer
nog om de 3 punten mee naar huis
te nemen. Echter keeper Keerlange
stond altijd op de goede plek. In de
laatste minuut kreeg RKAVIC nog
een grote kans. Vrij voor open doel
werd er over geschoten, dus moest
iedereen genoegen nemen met het
gelijke spel.
Zaterdag 24 oktober speelt Aalsmeer
thuis aan de Dreef tegen VVC uit
Nieuw-Vennep. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden

Veldkorfbal

Eerste nederlaag VZOD 1
Kudelstaart - Na zes achtereenvolgende overwinningen is de eerste
nederlaag een feit voor VZOD/vdBoon. In eigen huis wist de koploper
niet te winnen van SKV Amsterdam.
Na een spannend einde gaf het scorebord een uitslag van 7-8 aan. Trainer/coach Klaas Bosman kon voor
de tweede keer dit seizoen beschikken over een complete en fitte selectie. Het praatje, de warming-up
en het inschieten zat erop en VZOD
begon gemotiveerd aan de laatste
veldwedstrijd.
Na tien minuten spelen viel het eerste doelpunt van de wedstrijd in het
voordeel van het studententeam uit
Amsterdam. Het was al vrij duidelijk te zien dat deze wedstrijd niet
‘even’ werd gewonnen en daarom moest de thuisploeg een tandje bij zetten. Na een kwartier spelen leken de teams aan elkaar gewaagd, wat ook in de stand terug te
zien was, 2-2. VZOD kwam daarna
meer in het spel maar dat leidde niet
tot een doelpunt. De kansen waren
er, er werd echter verzuimd ze af te
maken. Hiervan kon SKV Amsterdam profiteren en kreeg in de 24e
minuut een stip mee. VZOD liet zich
niet kisten en hield de moed er in.
Na drie doelpunten in de laatste tien
minuten begon de rust met een gelijke stand van 4-4. De tweede helft
was een kopie van de eerste helft.
Twee teams die erg aan elkaar gewaagd waren en waarbij de score
gelijk opliep. Er werd lang niet gescoord maar uiteindelijk nam SKV
Amsterdam een voorsprong en met
nog vijf minuten te gaan leek de uitslag al bepaald. VZOD/vdBoon toonde echter veerkracht en kwam toch
heel goed terug. Arjan de Boer begon met een knap afstandschot en
Bart Verheul benutte een strafworp,
waardoor de stand op 7-8 kwam.
Met nog anderhalve minuut te gaan
werd er volop aangevallen en goed
verdedigd. Martijn Vervark had nog
een aantal kansen maar het mocht
niet meer baten. De eindstand was
vastgezet en de eerste nederlaag
voor VZOD/vdBoon was een feit.
VZOD blijft overigens wel koploper
in de competitie, alleen moeten ze
deze positie wel delen met concurrent Atlantis uit Mijdrecht.

Geen verrassing
Het tweede team van VZOD bleef
tot nu toe ongeslagen en kon ook
hun laatste veldwedstrijd omzetten
in een overwinning. Een uiterst matige eerste helft werd gevolgd door
een uitstekende tweede helft, waardoor het scorebord een eindstand
van 7-3 in het voordeel voor de
thuisploeg liet zien. Het derde seniorenteam van VZOD was vele malen
beter dan hun tegenstander, ADOS
uit Hoorn.
Vanaf de eerste minuut lieten ze
zien waarom zij koploper zijn. De
14-5 eindstand was dan ook geen
verrassing. Ook dit team heeft nog
geen punt verloren! Het juniorenteam van trainer/coach Frits Vink
heeft de laatste veldwedstrijd met
flinke cijfers gewonnen van tegenstander Oranje Nassau uit Amstelveen. Ze waren vorige week al kampioen geworden maar mochten het
thuis nog eventjes dunnetjes over
doen. En zij bewezen hierbij waarom zij kampioen zijn geworden. Het
prijsschieten stokte bij 19-2! VZOD
gaat de winterperiode weer de zaal
in. Voor meer info: www.vzod.nl.
Martijn Vervark sterk in de laatste minuten.

Lijn A
1. Matje en Juul Wentzel
62.98
.2 Krijnie en Jan Joore
59.39
3. Jan en Tilly Eveleens
56.40
4. Jan van Ginkel en Cor Kroes
55.97
5. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 53.27
.6 Theo Blom en Ko van Es
52.37
7. Alex en Joke Pannekoek
50.92
8. Anny en Sima Visser
49.11
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
48.16
10. Oege de Jong en Ang. Korenromp 47.37
11. Rina en Laurens Veldt
47.12
12. A. v. Verseveld en Tiny v.Zijverden 45.94
13. Klaas Maarse en Adri Otto
45.46
14. M. Joore en Herma Raggers
42.07

AAS 3 begint met zege
Aalsmeer - Het derde team van
Schaakclub AAS is het seizoen begonnen met een 4,5-3,5 overwinning op Voorschoten 3. De thuiswedstrijd in de eerste klasse van de
Leidse Schaakbond stond wel bol
van de spanning en verrassende
uitslagen. Bob Feis opende de score met een solide remise. Zwart leek
op de damevleugel het overwicht te
hebben, maar Bob kon de boel goed
dicht houden zouden zijn paard en
de zwarte loper ongeveer even sterk
waren. Martin Nagtegaal had afgewikkeld naar een eindspel met ongelijke lopers, maar wit had wel een
vrijpion en Martin niet. HelAAS kon
Martin niet en deze pion met de koning afstoppen en verhinderen dat
de witte koning zijn stelling binnendrong. AAS 3 op achterstand dus,
maar dit werd snel gelijk getrokken
door een goede overwinning van Nico van Ruiten. Hij had een pion gepakt in de opening maar zwart had
hier goede compensatie voor in de
vorm van het loperpaar. Langzaam
maar zeker wist Nico zijn paarden
samen te laten werken waardoor hij
zijn voorsprong kon consolideren
en de partij binnen te halen. Met
slechte stellingen van KW Spaargaren en John van der Hoeven met
de rest onduidelijk tot minder leek
het een zware avond te gaan worden. KW had een kans gemist en
was een pion achtergekomen, waar
wit ook de compensatie voor had.
KW hield het nog lang vol maar kon
toch niet voorkomen dat de witte pionnen naar voren kwamen rollen
met beslissende gevolgen. De volgende uitslag viel op het bord van
John. Hij had twee pionnen verloren
die zijn stelling flink onder druk hielden. De jeugdige zwartspeler had
handig met zijn paard gemanoeuvreerd in het midden van de stelling
van John, hetgeen hem noopte de
kwaliteit te geven. De andere zwarte
pion leek daarna simpel door te lopen, maar John had nog een kleine
dreiging (mat in twee) die zwart niet
had gezien. Daarmee was de stand

dus weer gelijk en was er weer hoop
voor AAS. Dat werd beter toen Henk
van Leeuwen het volgende punt binnenhaalde. Hij had een stevige stelling opgebouwd, die de witte storm
had doorstaan; de dubbelpion die
hij eraan over had gehouden was
niet al te zwak. Een stevige blunder
van de Voorschotenaar kostte een
stuk en direct de partij. AAS dus op
voorsprong met nog twee partijen
aan de gang.
Dirk Goes leek de witte aanval overleefd te hebben maar toen de witte dame alsnog de stelling van Dirk
binnenkwam moest hij een paard
geven en leek alle hoop vervlogen.
Na vele mogelijke en onmogelijke schaakjes had Dirk toch tegenspel weten te ontwikkelen, geholpen door de tijdnood van zijn opponent. Hij had enige pionnen meegenomen, waarna hij zelfs nog beter
stond. Met twee pionnen tegen een
paard kon wit maar net zijn paard
geven tegen de a-pion waarna het
pionneneindspel precies remise
was. Daarmee was het 4-3 geworden met alleen nog Sipco Schimmel bezig. Hij had in het middenspel
een kwaliteit moeten geven maar
met het loperpaar kon hij zijn stelling goed dicht houden. Zwart zette
niet al te sterk voort waarna Sipco
alsnog tegenspel kreeg. Dit leverde
hem een pion op, waarna het eindspel een stuk dichter bij de remisemarge kwam. Zwart moest winnen,
probeerde het nog lang, maar toen
bleek dat beide partijen even snel
een dame haalden werd tot remise besloten. Een spannend slot dus
van deze eerste ronde. Schaakclub
AAS schaakt van begin september
tot eind mei op de vrijdagavond in
de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt 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.

41.91
41.89

Lijn B
1. Ger Lubbers en Willy Stokman
65.59
2. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 59.13
3. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 56.07
4. Jan en Mien Korenwinder
53.57
5. Bep Brockhoff en A. Roodenburg 52.38
6. Piet Vis en Jan van Zwieten
51.69
7. Erna en Pieter Jongkind
50.33
8. Hans en Lia Vreeswijk
48.29
9. Anny v. Buyten en To v.d. Maarl
47.81
10. An Joore en Mien v.d. Laarse
46.73
11. Coby en Gerrit van Leeuwen
46.22
12. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 45.03
13. R. Doornbos en Tineke Molenaar 43.66
14. Guus en Mieke van Neijenhof
43.48
15 Ton Celie en Loes Oosterwijk
40.00

Eppo

Schaakclub Aalsmeer

Goede start tweede team
Aalsmeer - De eerste wedstrijd in
het nieuwe seizoen pakte goed uit
voor de spelers van SCA 2. Aan het
einde van de avond prijkte een keurige 5-3 overwinning op het scorebord. Dit ging echter niet zonder
slag of stoot tegen de mannen van
Het Witte Paard uit Haarlem. Kopman Ferry Weverling had duidelijk moeite met de voor hem nieuwe
tijdsindeling en verloor in vliegende
tijdsnood een vol stuk. Huup Joosten speelde net als een week eerder als invaller voor SCA 1 een degelijke partij.
Zijn tegenstander van deze week
speelde het iets minder nauwkeurig
en Huup haalde makkelijk het volle
punt binnen. Hans Pot speelde met
zwart een gedegen partij waar remise een logische uitslag was. Op
bord 7 speelde Martin Steinhart
zijn eerste externe wedstrijd voor
Schaakclub Aalsmeer. Een prima
remise, op voorstel van zijn tegen-

stander, was zijn deel. Koen Beentjes bouwde met wit een stevig centrum op, snoepte wat pionnetjes en
de overwinning was binnen.
Elham Wasei had een gelijke stelling
toen zijn tegenstander een incorrect
stukoffer deed wat hem de partij opleverde. Hierdoor bracht hij de stand
op 4 tegen 2, waarbij het tot laat
spannend bleef of de Aalsmeerders
de overwinning konden pakken. Op
bord 3 ging Gerrit Harting, ondanks
de opmerking van teamleider Hans
Pot dat hij remise mocht aan bieden,
onverdroten door en maakte de partij knap af.
Het was hard werken, maar de
teamwinst was binnen. De partij
van Jan van Willigen was er een van
wisselende kansen. Jammer dat Jan
zijn laatste kans, hij kon de dame
van zijn tegenstander pakken, overzag en direct opgaf. Al met al een
prima overwinning voor de mannen
van SCA 2!

Rustig weekend voor Oceanus
Aalsmeer - Het weekend van 17
oktober was ongekend rustig voor
de waterpolo afdeling van Oceanus.
In totaal moesten maar 3 teams zich
opmaken voor een wedstrijd. Heren 1 mocht afreizen naar AZ&PC
in Amersfoort. In de eerste periode had AZ&PC duidelijk de overhand en werd de periode afgesloten met 4-1. Hierna ging het beter
voor Oceanus en kwamen de heren
uiteindelijk nog wel terug naar een
9-7 stand waarmee werd afgesloten. Voor het eerste Damesteam van
Oceanus zat het wat meer mee. Zij
mochten vanuit Aalsmeer vertrekken naar Alkmaar. Hier speelden
zij tegen DAW Finenzo, een voor de
dames nog onbekende ploeg. De
eerste periode werd wat onwennig

begonnen al wist Oceanus wel een
voorsprong te behouden. Met periodestanden van (2-3) (0-3) (1-4) en
(0-6) werd een uitslag van 3-16 behaald door de dames.
Hierdoor blijven zij (net als vorig seizoen) ongeslagen bovenaan in hun
competitie. Als laatste mocht het
Jongens onder de 19 team afreizen
naar Den Helder om tegen Noordkop te spelen. In eerste instantie
hadden de jongens weinig zin om
dat hele eind af te reizen voor een
wedstrijd.
Na een heftige en vermoeiende
wedstrijd met wat discutabele beslissingen van de scheidsrechter
werd uiteindelijk een 5-6 overwinning behaald. De reis was dus gelukkig niet voor niets.

Onfortuinlijk verlies Jongens U20

15. Gré Aartse en Jasper Blom
16. Ina Eijsbouts en Gerda Kilian

geen gehoor en noteerde de gelijkmaker. De Afas/vBerkel brigade kreeg steeds meer grip op Voorland en er werden behoorlijk wat
kansen gecreëerd, Ibra el Ahmadi
knalde op de lat na een voorzet van
Roald Pothuizen terwijl zijn broertje
Mark over schoot. Voorland zat er
steeds meer doorheen en de plaatselijke FC kreeg steeds meer ruimte.
Helaas werd daar dan weer niet zo
best mee omgegaan. Maar, er werd
nog wel gescoord door DES. De net
ingevallen Elias Elhadji gaf een prima voorzet op Roald Pothuizen die
de bal in het Voorland doel wist te
schieten en dat in de 87ste minuut.
De broertjes Pothuizen vonden elkaar nog eens ver in de blessure tijd
en Mark zette de 1-3 op het scorebord. Kortom een matig Des in de
eerste helft waar Voorland het betere van het spel had en een redelijke
tweede helft waar Des het beste van
het spel had en het laatste kwartier
Voorland zelfs een beetje overspeelde. Al met al een terechte overwinning. Volgende week is RKDES
vrij, maar over 14 dagen komt Uithoorn op bezoek in sportpark Calslagen. Tevens wordt de sponsordag
gehouden, waar alle sponsors voor
worden uitgenodigd voor een hapje
en een drankje. Ook zal er live muziek zijn in de kantine.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Dennis Kooyman,
Mo el Ahmadi, Robin Spaargaren,
Jeffrey Stravers, Mischa vd Scheur,
(82 Elias Elhadji), Sander Boshuizen,
Eddy Jansen, Mark Pothuizen, Roald
Pothuizen, Ibra el Ahmadi.

Waterpolo

Basketbal

Bridgeclub Strijd & Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd & Vriendschap, speelavond op
13 oktober:

Eerste klasse Leidse Schaakbond

Kudelstaart - Alweer de zevende competitie wedstrijd stond zondagmiddag voor RKDES op het programma en wel tegen Voorland, die
hun sportpark hebben onder de
rook van het oude Ajax stadion in
Amsterdam. RKDES begon niet al
te best aan de wedstrijd, maar de
eerste kansen waren wel voor Kudelstaart. Zowel Roald Pothuizen
als Ibra el Ahmadi miste in kansrijke positie. Voorland heeft heel wat
snelle, behendige spelers en daar
had DES veel moeite mee. Na 13 minuten wist Voorland te scoren, een
inzet werd nog door keeper Ivo Peters gekeerd, maar de rebound werd
wel tegen de touwen geknald, 1-0.
In de 33ste minuut kwam RKDES
heel goed weg, Dennis Kooyman
werd door een rap mannetje voorbij gelopen of dat hij er niet stond
en Mo el Ahmadi trok aan de noodrem en legde hem binnen de zestien neer. Hij mag nog niet klagen
dat hij alleen maar geel kreeg van
de redelijk fluitende scheidsrechter.
De pingel ging via de paal naast. In
het laatste gedeelte van de eerste
helft wist RKDES Voorland aardig
onder druk te zetten met een handvol net geen goal gevallen. RKDES
begon veel beter aan de tweede
helft. Niet alleen werden duels gewonnen, maar vooral werd er goed
gecombineerd. En al gauw stond
het weer 1-1. Roald Pothuizen ging
er over links vandoor, schoof de bal
voor en Mischa v/d Scheur werkte
de bal de goal in.
Zoals gewoonlijk ging die vlag van
die grensjager weer omhoog, dit
keer zou de bal achter zijn geweest.
Maar de scheidrechter gaf dit keer

Aalsmeer - Zonder twee vaste basisspelers traden de jongens U20
van basketbalvereniging Aalsmeer
zondag aan tegen BV Noordkop uit
Den Helder.
De Heldenaren, die bekend staan
om hun basketbaltraditie, hadden
in de competitie al goede resultaten
neergezet en golden met Aalsmeer
als kandidaat voor de titel. De eerste aanblik van Den Helder was
schrikken voor de gedecimeerde
Aalsmeerse ploeg die met slechts
zeven spelers aan de wedstrijd begon. Grote sterke spelers kwamen
in het veld en iedere Aalsmeerder
had een tegenstander die bijna tien
centimeter groter was dan hijzelf.
Toch begon de wedstrijd goed. Tijs
Buskermolen scoorde direct een
driepunter en de rest van de ploeg
pikte het tempo op en speelde een
beste eerste periode die met slechts
drie punten achterstand werd afgesloten. De tweede periode ging
zelfs nog iets beter en de ruststand
werd17-21 in het voordeel van Den
Helder. Er werd sowieso weinig gescoord. Aalsmeer omdat de tegen-

stander erg sterk was onder de borden en alle rebounds pakte. Den
Helder omdat Aalsmeer een goede
man-to-man verdediging neerzette met een goede helpside en Den
Helder geen goede schutters had
om van afstand te kunnen scoren.
Met name Dennis Zijlstra bewees
zijn waarde als center door het de
verdediging van Den Helder knap
moeilijk te maken en hun centers
dwong om tot het uiterste te gaan
om hem te beletten te scoren.
Tot aan de vierde periode gong het
prima en met nog tien minuten te
gaan was de wedstrijd nog niet gespeeld. Helaas moest Ricardo Estevez na vier minuten het veld verlaten
met vijf persoonlijke fouten en toen
daarna ook Jeroen Vendrik de bank
op moest zoeken was het verzet van
Aalsmeer gebroken.
Coach Buskermolen liet zijn bankspelers de wedstrijd uitspelen en
uiteindelijk werd verloren met een
verschil van 17 punten (37–54).
Scores: Dennis Zijlstra 12, Ricardo
Estevez, Sander Klene 6, Tijs Buskermolen 5, Jim Commandeur 2.

Bianca Los (links) verslaat Tilly Vissers (rechts) in de finale.

Dartcompetitie Poel’s Eye in Dorpshuis

Bianca en Danny blijven winnen
Kudelstaart - Competitie verplichtingen en de herfstvakantie, derhalve maar 40 deelnemers bij de heren.
Een Poel’s Eye finale waarin de zevende leg de beslissing moet brengen, het blijft geweldig om te zien.
Het zag er naar uit dat Danny zijn
derde opeenvolgende zege niet zou
binnenhalen, immers een 1-3 achterstand met uitstekend spel van
Tim. Even een mindere leg van Tim
en Danny kwam volledig terug in de
wedstrijd. Twee slechte scores van
Tim en een prima finish van Danny
op 64 bracht de beslissing in deze
enerverende finale. In de geschiedenis van Poel’s Eye is het Marco
Cornelisse die opeens de aandacht
trekt. Danny wint drie keer achtereen; de enige vergelijking die gemaakt kan worden is met Marco.
Hij won destijds drie maal vier avonden op rij! Arnold Sluys springt van
de E-ronde naar de Sconeronde en
had ook nog eens de hoogste finish
van de avond. De nieuwe E-Ronde
voldoet aan de verwachtingen: Michel van Galen en Jan van Zanten
hielden de zenuwen maar net onder
controle. Het is toch een finale die
je staat te gooien. Michel wint na
een zenuwslopende partij de chocolaatjes. Bij de dames zes deelnemers: Bianca Los wint met overmacht en Ans Engel wint de E-ron-

de! Bianca Los wint overigens voor
de tweede keer achtereen, nu was
het Tilly Vissers die knap de finale
bereikte.
Mystery Out valt wéér
Dimitri Poncin kwam er speciaal
voor terug van een avondje competitie. Even de ‘Mystery Out’ pot ophalen van de vorige speelavond. De
eerste hoge finish van dit seizoen,
gegooid op de eerste speelavond.
140, een sublieme check! Ook deze
avond ging de Mystery Out prijs er
uit, Ilona van Emden won de Mystery
Out pot met een mooie finish van 98.
De grote fles Scone bier was echter
voor Arnold Sluys, hij had namelijk
de hoogste finish van de avond met
122. Misschien niet zo druk in het
Dorpshuis, gezellig was het zeker.
Snel uitgeschakeld en naar huis, dat
is er met de nieuwe opzet niet bij.
Een potje meer darten én een potje meer schrijven, want dat hoort bij
darten. Waar er twee gooien, moet
er één schrijven. Het zorgt er wel
voor dat het ook later op de avond
nog iets drukker is in het Dorpshuis.
Namens de prijswinnaars bedankt
Poel’s Eye sponsor Maya Plant voor
de prachtige planten! Over twee
weken nieuwe kansen bij Poel’s Eye.
Kijk voor meer informatie op www.
poelseye.nl.
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Eerste les gezichtsverzorging
van beauty cursus geslaagd
Kudelstaart - Woensdag 7 oktober was de eerste les van de beauty
cursus op de Binding Zolder. Deze
cursus heeft 5 lessen en een eindles. De eerste les stond in het teken
van gezichtsverzorging. Met een gezellig groepje dames ging de avond
van start. Niet iedereen kon elkaar,
maar de eerste kennismaking is er.
Er werd voorzichtig maar gezellig gekletst. De eerste les stond in
het teken van gezichtsverzorging.
Eerst een klein beetje theorie over
je gezicht, want was is nou de huid
precies? Hoe maak je je gezicht
schoon? Na deze informatie kon iedereen aan de slag. Een watje met
lotion en lekker je gezicht schoon
maken. Daarna kon er en maskertje

op. Maar dit waren geen kant en klare maskertjes, ze moesten nog gemaakt worden! Poeder in een bakje
en aanmaken met water. Sommige
maskers waren harder dan de ander, iedereen kon smeren. Toen alle maskertjes er opzaten, leek iedereen op een mime speler! Tien minuutjes intrekken en ondertussen
GTST kijken.
Met water gingen de maskertjes er
makkelijk af, dagcrème op en iedereen had een fris huidje! Woensdag
14 oktober zal de tweede les plaats
vinden. Deze les staat in het teken
van make-up. Foto’s en informatie
van de beauty cursus en alle andere activiteiten is te vinden op www.
debinding.nl.

Moestuin voor Jozefschool
Aalsmeer - Op de Jozefschool wordt veel aandacht besteed aan natuureducatie. Zo heeft de school in de Gerberastraat een vlindertuin, een vogelbos
en een zintuigenberm. Wat nog ontbrak, was een moestuin waar de kinderen
kunnen zien hoe groente groeit en hoe je hiervoor moet zorgen. De natuurouders zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het realiseren hiervan. Er werden houten bakken gemaakt, grond gestort en groente gezaaid.
Op donderdag 8 oktober is de moestuin officieel geopend door de jongens en
meisjes van groep van 6a en 6b. De leerlingen hadden allemaal verschillende
taken. Zo mochten kinderen de moestuin openen door het doorknippen van
een lint, bollen poten, plantjes zaaien, journalist spelen, foto’s maken en een
schets van de tuin maken. De moestuin is beslist een grote aanwinst voor de
natuureducatie op de Jozefschool.

‘Aan tafel’ op Samen Een
Aalsmeer - Vorige week was ook op
basisschool ‘Samen Een’ aandacht
voor de landelijke kinderboekenweek 2009. Met dit jaar het thema
‘Aan tafel staan boeken over eten en
drinken, over gezond en niet gezond
eten centraal. Voor de leerkrachten
van Samen Een een leuk thema om
mee aan de slag te gaan.
Met de opening woensdagmorgen
7 oktober stonden alle meestersen juffen verkleed met schort klaar
met een traktatie. Allemaal stukjes
fruit gepresenteerd op een feestelijk

dienblad. Groep 7 en 8 gingen met
elkaar koken en gezamenlijk aan
tafel dineren. In groep 6 werd een
fruitsalade gemaakt en de kleuters
hebben allemaal koekjes gebakken.
Spannend was ook de strijd om de
gouden en zilveren griffels. De mooiste tekeningen werden gemaakt op
school. Maar ook zijn gedichten geschreven door de bovenbouwkinderen. En was je als beste schrijver
verkozen, dan ging je naar huis met
een gouden of zilveren griffel.

Aalsmeer - Sinds afgelopen zaterdag prijkt de naam van een nieuwe
shirtsponsor op de shirts van RKDES F6: Loogman tanken en wassen.
Loogman heeft op de Aalsmeerderweg een groot tankstation met een
grote autowasstraat en heeft onlangs het 50-jarig bestaan gevierd.
Verder heeft het bedrijf nog vijf andere wasstraten in de Randstad en

Voorleesontbijt Jozefschool
Aalsmeer - Op woensdag 7 oktober ging landelijk de Kinderboekenweek van start. Het thema van dit
jaar was ‘Aan tafel: eten en snoepen
in kinderboeken’. De kleutergroepen
van de Jozefschool hadden als voorbereiding hier op al een aantal weken gewerkt over gezonde en ongezonde voeding. Brood en koekjes
werden er gebakken en natuurlijk
geproefd en boodschappenfolders
werden verknipt op zoek naar gezonde en ongezonde voeding. Vanaf 7 oktober is ook de rest van de
school gaan werken over voeding,
wat tevens het onderwerp van de
jaarlijkse NME-week is. Om de opening van deze week te vieren, is er

een voorleesontbijt gehouden in iedere groep van de school. De kinderen en leerkrachten mochten in
pyjama komen, want dat hoort natuurlijk bij een ontbijt. Met hulp
van ouders was er in iedere groep
een uitgebreid ontbijtbuffet gerealiseerd met verse broodjes, danoontjes, fruit, beleg en iets te drinken.
En een voorleesontbijt is natuurlijk
niet compleet zonder iemand die in
de klas een boek over voeding voor
komt lezen. Voorleesvaders, moeders, opa’s en oma’s, allemaal waren
ze aanwezig om met de jongens en
meisjes van de Jozefschool de Kinderboekenweek te vieren. Het was
een gezellige en lekkere ochtend!

Swingen en zingen in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 24 oktober vanaf 14.30 uur wordt het weer
swingen en zingen in het Amstelveens Poppentheater. Dit keer met
de Peuter en Kleuterliedjesband.
Een try-out voor ouders en kinderen
vanaf drie jaar.
De Peuter- en Kleuterliedjesband
is een akoestische band met bekende kinderliedjes. Voor dit twee-

de programma hebben zij weer een
heel programma vol liedjes ingestudeerd. Om lekker mee te zingen en
naar te luisteren.
Toegangsprijs is 6 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of tot
de dag voor de voorstelling via www.
amstelveenspoppentheater.nl.

Shirtsponsor voor RKDES F6
twee self-storage vestigingen in
Aalsmeer en Amsterdam. De selfstorage tak, onder de naam HuurEenBox, is ook al shirtsponsor van
één van de RKDES voetbalteams.
Bij de fotopresentatie was financieel directeur Jaap Vieveen namens
Loogman aanwezig. De F6 bedankt
de firma Loogman dat zij haar naam
op het shirt wil zetten!

Bovenste rij v.l.n.r.: Leider Martijn Heemskerk, Lukas Lindijer, Roy Heemskerk,
Kim Karanko, leider Erik van den Beitel en Jaap Vieveen (sponsor). Onderste
rij vlnr: Roy van den Beitel, Tibbe van Braak, Menno Bruinsma, Corné Siebeling, Guido Heemskerk en Alex Sginca.

Burgemeester Litjens opent
nieuw gebouw ‘t Gilde
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag is ’t Gilde verhuisd van het
SJOK gebouw naar de noodlokalen in de Graaf Willemlaan. En daar
moest natuurlijk een feestelijk tintje aan gegeven worden. Voorzitter Richard (Eppo) Buskermolen
van ’t Gilde memoreerde in zijn toespraak dat de jeugdclub een begrip is in Kudelstaart. Al zo’n 45 jaar
hebben al vele honderden kinderen de weg naar het Gilde gevonden
om daar heerlijk gezellig te kunnen
knutselen,spelletjes doen of gewoon
te praten over de dagelijkse dingen.
Het is niet voor niets een club waar
kinderen al van groep 1 tot ver in het
voortgezet onderwijs graag komen.
Ook de vele speciale avonden, zoals kerst en sinterklaas zijn altijd gezellige avonden om maar te zwijgen
over het jaarlijks zomerkamp waar
ongeveer 40 kinderen een week
gaan kamperen.
Ook eerde hij de vele vrijwilligers
die het Gilde in al die jaren gekend
heeft, want zonder hen kan het Gilde niet doen wat ze zo graag wil
doen, activiteiten voor kinderen organiseren.

Het Gilde is ooit opgezet uit de Katholieke kerk rond 1967. Eerst zat de
club in het huisje achter de kerk,
genaamd Karrewiel. Echter, toen de
kinderen verstoppertje gingen spelen op het kerkhof moest de club
rond 1977 verhuizen naar de oude
Antoniusschool aan de Kudelstaartseweg om in 1985 weer naar het
SJOK gebouw te verhuizen.
Burgemeester Pieter Litjens was gevraagd de officiële opening te willen verrichten. Twee van zijn kinderen hebben de weg naar het Gilde al
gevonden. De burgemeester complimenteerde de club waar zoveel
vrijwilligers veel tijd insteken of gestoken hebben om andermans kinderen te vermaken en hen iets creatiefs bij brengen. Overigens waren
de kinderen best trots dat de echte burgemeester er was met ambtsketting. Enkele oudjes uit de buurt,
die ook waren uitgenodigd, lieten de
kans niet voorbij gaan om met hem
op de foto te gaan.
Als officiële handeling onthulde de
burgemeester samen met Eppo het
bord waarop het embleem van het
Gilde geschilderd is (zie foto).

Aanstaande vrijdag

Kindermatinee met film
‘Kikkerdril’ in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober wordt in cultureel café Bacchus
voor alle jeugdige inwoners de film
‘Kikkerdril’ vertoond. Max gaat een
nachtje bij zijn oma logeren omdat
zijn grote broer Jannes naar het ziekenhuis moet om zijn amandelen te
laten knippen. Jannes wil dat Max
kikkerdril voor hem meeneemt naar
het ziekenhuis, anders zal hij nooit
meer praten. Max loopt weg en gaat
in de natuur op zoek naar kikkerdril.
Onderweg komt hij Jesse tegen, een
meisje van zijn leeftijd, dat dierenverpleegster wil worden. Max vertelt haar over zijn zoektocht en Jesse besluit met hem mee te gaan. Ze
vallen van het ene avontuur in het
andere: ze zien een rups die gek
loopt, ontmoeten een weesjongen
die hen leert koeien te melken, een
meisje dat varkens aait en ze komen
oog in oog te staan met een vos en
een hert! Lukt het Max en Jesse ook
om kikkerdril te vinden? Het kin-

dermatinee vrijdag in Bacchus begint om 13.30 uur, zaal open vanaf
13.00 uur en de toegang bedraagt:
3,50 euro voor kinderen en 1,00 voor
volwassenen. Uitsluitend onder begeleiding kunnen kinderen naar de
film komen.

KCA Workshop
schilderen
Aalsmeer - Op woensdagmiddag
28 oktober wordt door KCA een
workshop waterverf schilderen voor
kinderen van 6 tot 12 jaar georganiseerd in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. De workshop is van
14.00 tot 15.30 uur en de kosten zijn
7.50 euro per persoon inclusief materiaal. Opgeven kan bij: kcainfo@
kpnplanet.nl

Schoolringen voor juf Marije
Aalsmeer - Op vrijdag 9 oktober
is Juf Marije Kooij van groep 4 van
de Jozefschool getrouwd. Zij trad in
het huwelijk met Bert Klaassen. Om
11 uur ’s morgens had het bruidspaar een kinderreceptie op de Jozefschool met haar groep 4. De
bruid en bruidegom moesten elkaar
voor alle kinderen trouw beloven en
kregen daarbij echte schoolringen.

Herinneringen werden opgehaald,
want juf Marije werkt al sinds 2005
op de Jozefschool. In de stralende
zon vertrok het bruidspaar daarna
door een erehaag over het schoolplein. Ze werden luid toegezongen
door alle kinderen, meesters en juffen van de Jozefschool, op weg naar
het gemeentehuis van Aalsmeer en
de Karmelkerk.

