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Nieuwe (bezuiniging)koers gemeente

Bestemmingsplannen actualiseren
De ambitie mag hoog genoemd
worden. Zo wil wethouder Gertjan
van der Hoeven van onder andere
ruimtelijke ordening en vergunningen een inhaalslag maken wat be-

treft de actualisering van alle bestemmingsplannen en heeft wethouder Ulla Eurich van ondermeer
volkshuisvesting diverse ideeën
over wonen in Aalsmeer, ook voor
starters. Er gaat een plan gemaakt
worden om jongeren alternatieve
woonmogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfspanden om te bouwen. En de
nog overgebleven ruimte gaat optimaal benut worden.
“Misschien meer de hoogte in en we
gaan de grenzen binnen de huidige LIB-zone van Schiphol maximaal
opzoeken.” Wethouder Ad Verburg
gaat ‘spitten’ in gemeentelijke eigendommen, beheer en onderhoud
en ouderenbeleid. Wat groen betreft
gaan perken afgestoten worden en
in beheer gegeven bij particulieren,
ook objecten gaan in de verkoop.
Verder gaat geprobeerd worden om
de servicelijn over te dragen aan
De Meerlanden en onderzocht gaat
worden of ten aanzien van speelvoorzieningen besparingen mogelijk zijn door het onderhoud meer te
laten verrichten door omwonenden,
cliënten van Ons Tweede Thuis. Bezuinigen in de gezondheidszorg wil
de gemeente door betere afspraken
te maken met de GGD. Korten in de
subsidie voor het ouderenbeleid, is
volgens de bestuurders ook onontbeerlijk. Geen cursussen en workshops meer? “Maar natuurlijk wel,
het sociaal cultureel werk kan inko-

mensgebonden gemaakt worden”,
geeft Verburg als voorbeeld.

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

Afschaffen verkeersdrempels
Een best opvallend bezuinigingsvoornemen is het afschaffen van
verkeersdrempels. Drempels blijken
grote kostenposten te zijn voor de
gemeente, zowel in aanleg en onderhoud als in afhandeling van relatief veel klachten. De bedoeling
is om over te gaan op alternatieve
snelheidsbeperkende maatregelen.
Ook gaat bespaard worden op het
budget voor verkeersborden. Verkeersdeelnemers willen nog wel
eens het spoor kwijt raken door de
wirwar aan bebording en dit draagt
dus niet bij aan de verkeersveiligheid. Korten in borden geeft een
besparing van jaarlijks 86.000 euro.
Dinsdag discussie
Aanstaande dinsdag 2 november
vindt de eerste richtinggevende discussie plaats tussen het college en
de gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar, vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis en
begint om 14.00 uur. Voor bewoners
wordt een digitaal podium gestart.
Via www.begrotingswijzer.nl kunnen
inwoners reageren op de Aalsmeerse begroting. Het college verwacht
veel respons via deze digitale consultatie. In het voorjaar van 2011
zullen het college en de gemeenteraad vervolgens verder met elkaar
over de bezuinigingen spreken.

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

Qua Kunst en
Ambacht 2010
zaterdag 30 oktober en
zondag 31 oktober
in De Kwakel,
van 12:00 - 17:00 uur.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

DONDERDAG

www.pietdupau.nl

6

November
09.00 - 17.00

aan de binnenzijde vooral meer sober worden, één met de toch sobere Art-deco architectuur die het monument kenmerkt. Het terrein buiten rond de watertoren wordt ook
aangepast. Zo komen er bankjes en
ruimte om de fiets te stallen.

Lantaarn terug!
Aalsmeer - Het bericht vorige week
in de Nieuwe Meerbode over de
vermissing van een lantaarn uit een
tuin aan de Oosteinderweg heeft
tot resultaat geleid. “Vrijdag 15 oktober is mijn lantaarn terugbezorgd
door een bewoner van de Oosteinderweg. Hij vond de lantaarn in zijn
voortuin! Dank”, laat Danielle Jonker
in een reactie weten. Toppie hoor!

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Antenna vindt
het voor je!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

BIG L. MAAK JE KEUZE

Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 OKTOBER

www.antennagroep.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

JEANS ACTIE
G-STAR / GARCIA / CARS
PALL MALL / ONLY

EN ANDERE
MERKEN

40% - 50%

koopavond

4 November 5 November
ZATERDAG

Aalsmeer - Een waar Huzarenstuk,
de 50 meter hoge ‘steigerflat’ tegen
de watertoren aan. Het stapelen van
de steigers vorderde gestaag en
bereikte deze week het letterlijke
hoogtepunt van 50 meter. Bijzonder
om te zien. Vindt uiteraard ook de
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000, die zelf bijna dagelijks foto’s
maakt van de opknapbeurt.
Zij organiseert daarom een fotowedstrijd. De drie meest in het oogspringende foto’s maken kans op
50, 75 en 100 euro! Stuur deze naar:
d.n.v.l@hetnet.nl of
jokevanderzee@tiscali.nl De renovatieklus zal nog enige maanden in
beslag nemen. Naast de buitenkant
wordt ook de binnenkant aangepast
aan de moderne tijd. Zo komen er
toiletten en wordt een keukenblok
gerealiseerd. De toren zal verder

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

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

09.00 - 18.00

Fotowedstrijd watertoren

Jij zoekt werk?

KETEL
wINTERKLAAR
mAKEN?

VRIJDAG

‘Steigerflat’ bereikt hoogtepunt

Geen krant
OntVanGen?

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

Vraag nu vrijblijvend naar
een onderhoudscontract.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

1

Vrijdag 29 oktober
is onze geheel
gerestylde winkel
weer geopend

Groen en objecten in de verkoop!
Aalsmeer - De bezuinigingen tot 5
miljoen euro in 2014, die het college
van burgemeester en wethouders
vorige week aankondigde, heeft binnen de verenigingen en stichtingen
behoorlijke reuring gegeven. Het
stof waaide hoog op, vooral de halvering van de subsidie voor zwembad De Waterlelie deed menigeen
huiveren, kan KCA haar brede cultuuraanbod blijven presenteren en
gaat het echt lukken om de Historische Tuin zelfstandig te maken? In
de eindrapportage ‘Investeren, vernieuwen en renderen’ schrijven de
bestuurders zich te realiseren dat de
voorstellen een omvangrijke impact
hebben op de samenleving en sommige echt ‘pijn’ zullen doen. “Maar,
om beleid echt te vernieuwen en om
de begroting voor een lange periode
duurzaam sluitend te maken, moet
hard ingegrepen worden”, aldus het
college. “Wij zijn ervan overtuigd dat
er juist nu een kans ligt om te vernieuwen en om van daaruit te investeren in groei.” Begin 2011 gaat het
nieuwe collegeprogramma opgesteld worden. Hierin gaat de koers
uitgezet worden en zal aan de ambitie van het college verder vorm worden gegeven met nieuw beleid.
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Editie: Aalsmeer

KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

09.00 - 21.00

KOOP ZONDAG

7

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

November
11.00 - 16.00

Bezoek onze Open Dagen voor een
gratis autocheck en een superdeal

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

w w w.vankouwen.nl

Ophelialaan 94 • Aalsmeer • T. 0297 349 078

Ophelialaan 96, Aalsmeer
T. 0297 364 881

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

TROY 50281

Kijk op onze website voor de aanbiedingen
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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

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

Vermist:
- Mercuriusstraat: Twice, een zwart-wit katertje van 1 jaar. Hij heeft
bij zijn rechteroog wit en zijn linkeroog, neus en wang zijn zwart.
- Mr. Jac. Takkade: Grijs cyperse poes van 10 jaar. Ze heet Morit.
- Linksbuitenstraat, Kudelstaart: Kater met tijgerprint vacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommy.
- Nassaustraat: Tommie, jonge ongecastreerde zwarte kater met
klein wit befje.
Gevonden:
- IJsvogelstraat: Zwarte kat met witte bef en witte voetjes voor, achter witte sokjes.
- Ringvaartzijde: Cyperse kat met wit blesje en witte borst. De ogen
zijn groenkleurig.
- N201 bij Shell station: Lapjeskat. Witte buik en rug zwart, bruin en
lichtbruin
- Lijnbaan/Dorpsstraat: Twee jonge poesjes. Cypers met witte sokjes en een zwarte met een wit vlekje op de kin.
- Hadleystraat: Zwart/wit katertje van ongeveer 7 maanden. Tussen
de achterpoten een zwarte vlek.
Goed tehuis gezocht:
- Spot en Sproet, twee hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere
honden.

Kat gevonden in Hadleystraat
Aalsmeer - Waar is het baasje van
de zwart/witte kat op bijgaande foto? Het dier is gevonden in de Hadleystraat. De kat heeft een zwarte
vlekje tussen de achterpoten. Wie
het dier herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via tel. 0297343618. De foto vorige week in de
Meerbode heeft er toe geleid dat de
twee poesjes een nieuwe eigenaar
hebben gevonden. De ‘meiden’ wilden graag bij elkaar blijven en hun
wens is in vervulling gegaan.

Topmusici in de Dorpskerk
Aalsmeer - anavond, donderdag 28
oktober, kan in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat kennis gemaakt worden met twee topmusici uit Europa. De panfluitisten Vasile Raducu
en Liselotte Rokyta gaan optreden
samen met mannenkoor De Geestmerzangers onder leiding van Kees
Balder. Ook de sopraan Mirjam Bet-

eerst in een ontspannen sfeer lekker met elkaar kan praten.

Aalsmeer - Op woensdag 3 november is het mogelijk om van 9.30
tot 11.30 uur, onder het genot van
koffie en thee, in gesprek te gaan
met buurtregisseur/wijkagent Gerrit
Mets bij Oost-Inn. Gerrit werkt al jaren in de wijk.
Wie met hem in contact wil komen en of vragen heeft, is welkom.
’s Avonds van 19.30 tot 22.00 uur
doet Teun van Honk verslag van zijn
Brazilië-reizen. Er worden prachti-

jes verleend medewerking aan het
concert.
Het orgel wordt bespeeld door Dub
de Vries en achter de piano neemt
Arie Horst plaats. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang
bedraagt 8 euro per persoon. Kaartverkoop vindt vanavond bij de kerk
plaats.

ge beelden vertoond van de jungle.
Maar ook beelden van mensen die
bijna niets hebben. Rijk en arm leven naast elkaar. Het is de moeite
waard om te komen kijken en luisteren. De Oost-Inn is te vinden in de
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66, bibliotheekingang. Het programma, nieuws en foto’s van OostInn zijn te vinden op de website:
www.oosterkerk.info. Inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413.

Steun Kenia en Haïti met
Sam’s Kledingactie

Lezen in bijbelboek Ruth
Aalsmeer - In drie avonden op 4 en
18 november en 2 december wordt
in Het Baken van de Open Hof kerk
aan de Ophelialaan aandacht geschonken aan het boek Ruth. Dit
boek vertelt de geschiedenis van
solidariteit van mensen, waarbij
vrouwen een hoofdrol spelen. Berooid en door hongersnood gedreven, nadat haar man en beide zonen
zijn overleden, besluit Naomi vanuit
Moab terug te keren naar Bethlehem. Ze moedigt haar schoondochters aan om achter te blijven
en niet mee te gaan om vreemdeling te worden. Ruth weigert en gaat

met haar mee: ‘Waar jij gaat, ga ik,
jouw volk is mijn volk, jouw god is
mijn god, alleen de dood kan ons
scheiden’. God komt in het verhaal
niet voor. Of toch, in elk geval speelt
ook de positie mee van de ‘vreemdeling’. Het goed omgaan daarmee
is klaarblijkelijk makkelijker gezegd
dan gedaan. Over dit verhaal gaat
onder leiding van dominee Renger
Prent, emerituspredikant te Amstelveen, nagedacht en gepraat worden. De eerste avond is donderdag
4 november en de aanvang is 20.00
uur in Het Baken, ingang Sportlaan
86. Iedereen van harte uitgenodigd.

Kerkdienst met
Jacob Spaans

Taizégebed in
Karmel kapel

Aalsmeer - Op zondag 31 oktober
begint om 16.00 uur de maandelijkse kerkdienst in de Oud Katholieke
Kerk aan de Oosteinderweg 394. Allerheiligen en allerzielen gaat gevierd worden. Voorgangers zijn pastor Jacob Spaans en de bisschop
van Haarlem, Mgr. Dick Schoon. Publiek is van harte welkom. Na afloop
staan koffie en thee klaar en is tijd
voor informatie en nadere kennismaking.

Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Stommeerweg 15 heeft een kleine kapel
in huis.
Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden op vrijdagavond 29 oktober
vanaf 20.30 uur . Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Aalsmeer - Op zaterdag 6 november vindt in Aalsmeer en Rijsenhout
de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats.
Van 9.00 tot 12.00 uur kan goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven worden bij de Open
Hof Kerk aan de Ophelialaan 247 en
de Ontmoetingskerk aan de Werf 2.
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 4 november.
Sjoelliefhebbers worden van harte
welkom geheten in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Het sjoelen begint om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.30 uur.

1967 kleding in en is daarmee één
van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.500
vrijwilligers.
De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met
de opbrengst hiervan steunt Sam’s
Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot
deel van deze middelen gaat naar
een ‘droogteproject’ in Kenia.
Binnen dit project worden mensen
geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende
droogteperiodes, bijvoorbeeld door
de aanleg van waterreservoirs. Ook
steunt Sam’s Kledingactie de wederopbouw van Haïti na de zware
aardbeving van januari 2010.
Namens Sam’s Kledingactie worden
tientallen woningen gebouwd voor
de zwaar getroffen slachtoffers.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.samskledingactie.
nl of bel naar 073-6871060.

‘Working’ bijna vol geboekt
Aalsmeer - Volgende week vrijdag 5 november is de premièreavond van de musical ‘Working’ van
Toneelvereniging Kudelstaart. In de
hele maand november worden in de
weekenden voorstellingen gegeven.
De musical is overigens al zo goed
als vol geboekt. Alleen voor de uitvoeringen op vrijdag 5 november en

KERKDIENSTEN
Zondag
31 oktober
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, vg.
Werner Knol.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Anthon v/d
Laak. Speciaal progr. voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met ds.
J.C. Markus, Hellouw. Om 16.30u.
ds. P. den Hertog, Zaandam. Woensdag 3/11: Dankdag, 19.30u. ds. H.
Biesman, Amersfoort.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met zr. Paulien Walch en zr. Ans
Goezinne, vijfde zondag. Extra collecte: Nederlands Bijbel Genootschap.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. dienst met br. J.J. Ekhart,
Smilde. .
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Woensdag 3/11: Dankstond voor gewas en arbeid, diensten om 14.30 en
19.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. Mmv Interk. Koor Aalsmeer.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Organist: H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. J.
de Vreugd, Amersfoort. Organist: C.
Verschoor.

Wijkagent bij Oost-Inn

Zangdienst in Lichtbaken
Aalsmeer - De zangdiensten beginnen weer in Het Lichtbaken aan
de Aalsmeerderweg 751. De eerste van het seizoen in de NGK vindt
aanstaande zondag 31 oktober
plaats. De aanvang is half 5. Lekker weer een uurtje zingen met elkaar. Een korte overdenking wordt
gedaan door dominee Kor Muller.
Als thema is gekozen voor ‘Een Vaste Burcht’.
De muzikale medewerking is in handen van de groep 4him en het orgel
wordt bespeeld door Theo Griekspoor uit Aalsmeer.
Zondagmiddag staat vanaf 16.00
uur de koffie klaar, zodat eenieder

Is uw huisdier
zoek?

donderdag 18 november zijn nog
kaarten à 10 euro te koop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Gall & Gall
in winkelcentrum Kudelstaart en
telefonisch te bestellen bij Lia Bon
via 06-22410451. De voorstellingen
worden gegeven in De Oude Veiling
in de Marktstraat en beginnen allen
om 20.15 uur.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. F. Maaijen,
Putten.
Woensdag 3/11: 14u. ds. A. van Vuuren evenals om 19.30u. Dankdag.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Apar-

Verkeersregels
bij OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 4 november geeft de heer Wilting een
opfriscursus over de verkeersregels
bij de OVAK.
Er zijn de laatst jaren regels aangepast en veranderd. De middag
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en
begint om 14.00 uur.

Genezingsavond
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte,
depressie, onrust of welk lichamelijk
of geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
“God helpt wel”, aldus de organisatoren van de genezingsavonden in
Nederland. Op donderdag 4 november vindt weer een genezingsavond
plaats in het Dorpshuis van Kudelstaart. De avond begint om 20.00
uur en de toegang is gratis.

Cees Vork te
gast bij Begra
Aalsmeer - Maandag 1 november komt Cees Vork tijdens de Begra Bijbelstudie-avond spreken over
‘Op de bres voor Nederland’. Op de
bres voor Nederland heeft als doel
voorbede te doen voor het land, het
volk en de overheid. Ook de bijbel
roept daartoe op, Cees Vork gaat
hier meer over vertellen. Een heel
actueel onderwerp. Iedereen is welkom in gebouw Heliomare aan de
Zwarteweg 98. De aanvang is 20.00
uur. De toegang is gratis.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 november houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Koffie
en thee staan klaar en er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een
gesprek van mens tot mens te hebben.

te bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgaven ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. Om
16.30u. ds. K. Muller, zangdienst
mmv Theo Griekspoor en 4Him.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof.
euch.viering met L. Seeboldt. Zondag om 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met karmelieten. Om 14.30u.
in Karmelkerk Poolse dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag viering Allerheiligen-allerzielen met bisschop Dick Schoon en
pastor Jacob Spaans.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. B.C. de Gelder, Zeist.
Woensdag 3/11: 19.30u. ds. F.
Praamsma, dankdienst v. gewas en
arbeid.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
Woensdag 3/11: 19.30u. ds. R. Poesiat. Dankdag v. gewas en arbeid.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen Mmv gelegenheidskoor.
Dinsdag 2/11: 19u. Allerzielenviering
met A. Blonk. Mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 1 november. ds br. Cees
Vork.
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.

sinds 1888
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AGENDA

Zaterdag griezelen met
Halloween in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 30 oktober
Halloween in het jongerencentrum.
Al jaren is Halloween in N201 het
meest ultieme cultfeest van het jaar
en dat zal dit jaar niet anders zijn.
De onlangs compleet vernieuwde
en strak getrokken ruimtes zijn wederom omgetoverd tot een obscure omgeving waar je liever niet in je
eentje rondloopt.. Dat hoeft ook niet,
want Halloween wordt elk jaar heel
druk bezocht door de meest bizar
uitgedoste mensen die ook dit jaar
weer flink los kunnen gaan op een
breed scala aan optredens en alternatieve muziek. Optredens dit jaar
van partycore band Haribo macht
kinder froh, grindcore drum ’n bass
met Bassookah en het feest wordt
de nacht in gedraaid door Nicon en
mc Swift met de meest baggervette

en loodzware dubstep tracks van dit
moment. Tussen de optredens door
geven de huisdj’s een pittig showtje weg met veel metal, knetterende beats, industrial en ander heftig
stampwerk. Neem ook vooral je camera mee, want ieder jaar verschijnen alle bezoekers opnieuw in de
meest bizarre creaties. Ook de N201
zorgt dat er volgende week een uitgebreide foto impressie op de website zal staan. Aanstaande zaterdag
dus, 30 oktober, Halloween in de
N201 aan de Zwarteweg. De zaal is
open om 21.30 uur en de entree is
5 euro. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je beter niet als je doodgewone zelf kunt komen, dan val je uit
de toon. Voor meer info over het halloween feest en foto’s van vorig jaar
kijk op: www.n201.nl

Voor leerlingen voortgezet onderwijs

Binding Halloween Party
Aalsmeer - Voor eerste, tweede en
derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs organiseert stichting de Binding op vrijdag 29 oktober weer een feestje in Bon Ami.
Deze keer wordt het een Halloween
Party! De deuren van Bon Ami gaan
om 20.30 uur open en sluiten pas
weer om 00.00 uur. Zorg wel dat je

voor 21.30 uur binnen bent, anders
kom je er niet meer in. De dresscode is Halloween, dus eng of onherkenbaar.
Kaartverkoop is alleen mogelijk aan
de deur. De toegang bedraagt 6
euro en dit bedrag is inclusief een
drankje. Voor meer informatie: www.
debinding.nl.

Maandelijkse sjoelcompetitie, en:

Gerry Holland vanavond
live in café de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 oktober, weer een live-optreden
in danscafé de Praam. De Amsterdamse zanger Gerry Holland gaat
achter de microfoon plaatsnemen.
Het belooft een gezellig optreden
te worden van deze ras-Amsterdammer en meezingen mag. Gerry
Holland heeft al met heel veel bekende artiesten, waaronder Danny de Munk en Corry Konings, op
het podium gestaan. Hits van Gerry zijn onder andere ‘Als jij maar van
mij houdt’ en ‘Huilen om mij’. De
live-avond begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis. Ook staat vanavond de maandelijkse sjoelcompetitie weer op het programma. Welk
sjoelteam weet dit keer de eerste
plaats te veroveren?

krijgen bij binnenkomst een glaasje heksenbloed en natuurlijk staan
de vampierklootjes op tafel en is het
café geheel in stijl aangekleed.
Kaarten voor jungle party
Vanaf vandaag zijn kaarten verkrijgbaar voor de grootse jungle party
op 27 november in de Praam. Wees
er snel bij, want er zijn maar 150
kaarten beschikbaar. Alvast voor in
de agenda: Zaterdag 6 november
wordt een hele foute avond georganiseerd in het danscafé in de Zijdstraat met dj Sveggo.

Zaterdag Halloweenfeest
Vrijdag 29 oktober presenteert de
Praam een super discoshow met dj
Henkie. Vanaf 23.00 uur gaat deze Aalsmeers dj zorgen voor veel
dansplezier. Van 22.30 uur tot 23.30
uur heeft de Praam een speciale
verrassing in petto, dus zorg dat je
erbij bent. Zaterdagmiddag 30 oktober is weer de bekende dj-estafette middag. Wie deze middag achter
de draaitafel staat is nog een griezelig geheim!
Zaterdagavond is het griezelen in de
Praam. Geheel in stijl gaat dj Martijn
de Haloween party begeleiden. Dit
festijn begint om 22.00 uur is geheel
gratis toegankelijk. De bezoekers

Zaterdag 30 oktober de prèmiere!

Rijzenspelers: Flat van Jet
Rijsenhout - Toneelvereniging de
Rijzenspelers uit Rijsenhout speelt
op 30 oktober, 5 en 6 november de
klucht ‘De flat van Jet’ van de bekende auteur Haye van der Heyden.
Een onbezorgd avondje uit waarbij de lach zeker gegarandeerd zal
zijn! Een enerverende laatste week
voor de Rijsenhoutse toneelvereniging de Rijzenspelers. De naderende première geeft toch altijd net
weer wat extra spanning. Na enkele maanden repeteren is het de
apotheose van de repetitietijd. Deze
keer is er gekozen voor een klucht,
en ook al lijkt dat ogenschijnlijk gemakkelijk, het is dat zeker niet. Timing en tempo zijn voor zo’n stuk
essentieel. De zeven spelers hebben
wekelijks gerepeteerd en zijn klaar
en goed op elkaar ingespeeld en
hebben zin in de eerste opvoering.
Het verhaal speelt zich af in de flat
van Jet. Jet ontmoet daar haar minnaar Karel, maar de liefde is op een
dood spoor beland. Ze besluiten samen om er een punt achter te zetten

maar dan gaat het mis. Jet mag niet
weten dat, en Karel mag niet weten dat, en de dochter van Jet, Veertje, mag helemaal niet weten dat En
dan verschijnt ook nog eens Jules,
de man van Jet, en die mag helemaal niets weten! Genoeg stof voor
deurengeklepper, deurbellen en ongenode gasten die op slinkse wijze
weer weggewerkt moeten worden!
Gelukkig is er drie keer een mogelijkheid om alle ontwikkelingen te
komen bekijken!
Op zaterdag 30 oktober, vrijdag 5
november en zaterdag 6 november
brengt toneelvereniging de Rijzenspelers ‘De flat van Jet’ in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat. Kaarten zijn gemakkelijk verkrijgbaar via e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl, via internet: www.rijzenspelers.nl, maar ook telefonisch:
0297-327840 en voor de late beslisser: gewoon aan de kassa van
dorpshuis De Reede te koop. Alle
voorstellingen starten om 20.15 uur.

Van 28 tot en met 31 oktober

357 Vogels te kijk tijdens
vogeltentoonstelling
Aalsmeer - Voor de 58e keer vindt
van 28 tot en met 31 oktober de
jaarlijkse, nationale vogeltentoonstelling plaats van de vereniging
van vogelvrienden in het MBO-gebouw van het Wellant College aan
de Linnaeuslaan. In totaal zijn 357
vogels te bewonderen, waaronder
17 vogels van de jeugd, bestaande
uit kanaries, tropen, kromsnavels.
Bijzondere soorten zijn onder meer
het St Helenafazantje, kleine Cubavink, zwart rugekstertje en bij de kanaries de speciale houdingsrassen,
zoals de Fiorino, Gibber Italicus en
de Raza Espanol, die tentoongesteld
worden in speciale kooien.
Tevens is wederom een prachtige
open volière ingericht waar de vogels los vliegen in dezelfde ruimte
waar de bezoekers lopen, een geweldige belevenis. Alle vogels worden vooraf aan de tentoonstelling
allemaal beoordeeld door erkende

keurmeesters. Wat zal het zijn: 91,
92 of zelfs 93 punten en wie wint
een prijs?
De tentoonstelling wordt vanavond,
donderdag 28 oktober, officieel geopend door de heer D. Tijsterman,
teamleider bij Wellantcollege MBO,
om 20.00 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De tentoonstelling is verder geopend op vrijdag 29
oktober van 10.00 tot 22.00 uur , zaterdag 30 oktober 10.00 tot 19.00
uur en zondag 31 oktober van 10.00
tot 15.00 uur. Voor bezoekers is het
mogelijk koffie of een ander drankje te nuttigen, mee te doen met de
tombola of loterij en voor de jeugdige gasten staat de grabbelton klaar.
Het is zeker de moeite waard om
een kijkje te gaan nemen, de toegang is geheel gratis. Voor informatie kan gebeld worden naar secretaris de heer G. Goeijenbier via 0610666878.

STAGE
MUSIC SHOP
GrEG BEnnETT
WESTErn

VAn E195,- VOOr E169,-

PEAVy 15 W
GITAArVErSTErkEr

VAn E115,- VOOr E99.-

CHAllEnGE BASGITAAr STAGG GITAArSTATIEf
VAn E317,- VOOr E299,-

VAn E15,95 VOOr E10,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag in De Oude Veiling

Muziek/Toneel
Donderdag 28 oktober:
* Optreden Gerry Holland en sjoelcompetitie vanaf 20u. in de Praam,
Zijdstraat 60.
* Concert panfluitisten Vasile Raducu en Liselotte Rokyta met mannenkoor Geestmerzangers in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 29 oktober:
* Kindermatinee, film voor jeugd en
volwassenen in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 13.30u.
* Halloween-disco bij het Gilde,
Proosdijstraat. 19-20.30u. voor 4jr,
oudere jeugd tot 22u.
* Halloween-disco voor voortgezet
onderwijs 1,2 en 3 in Bon Ami, Dreef
vanaf 20.30u.
* Dj Henk in de Praam, Zijdstraat
vanaf 21u.
Zaterdag 30 oktober:
* Concert Sursum Corda met fanfare
St. Caecilia Hoeven en harmonie St.
Cecilia uit Zegge in Dorpskerk, Kanaalstraat. Aanvang: 19.30u.
* Halloween party in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21,30u.
* Rijzenspelers brengen klucht ‘De
flat van Jet’ in De Reede, Schouwstraat v/a 20.15u. Ook 5 en 6 nov.
* Band Bad Habit live in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 20.30u.
* Halloweenparty met dj Martijn in
de Praam, Zijdstraat v//a 22u.
Zondag 31 oktober:
* Plug & Play in The Beach, Oosteinderweg 248a van 15 tot 18u.
Woensdag 3 november:
* Jam-avond met zangers Maikal en
Gregory Pataca van band Postmen
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 5 november:
* Into the Groove in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22u.
5 en 6 November:
* Toneelver. Kudelstaart brengt musical Working in De Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang vrijdag en zaterdag 20.15u. Ook voorstellingen
op 12/13, 18/19 en 26/27 november.
Exposities
28 t/m 31 oktober:
* Nationale vogeltentoonstelling in
MBO Wellant, Linnaeuslaan. Donderdag opening 20u. Open: vrijdag
10-22u., zaterdag 10-19u. en zondag 10-15u.
4 t/m 6 november:
* Tentoonstelling AKPV met konijnen, duiven en hoenders bij Ranzijn,
Aalsmeerderweg. Open: donderdag
vanaf 19.30u. vrijdag 9-21u. en zaterdag 9-16.30u.
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: donderdag tot en met zondag
14-17u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
Oktober:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.

Zaterdag 30 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open
zaterdag en zondag 13-17u.
Diversen
Donderdag 28 oktober:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede in
Rijsenhout vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 29 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 30 oktober:
* Nostalgische bingo en optreden
van De Dippers in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Wijnproeverij in Bacchus, Gerberastraat. Start 21.30u. Open v/a 21u.
Zondag 31 oktober:
* Talkshow Talk of the Town met
Pierre Tuning in De Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
Maandag 1 november:
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
* Postzegelvereniging bijeen in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Dinsdag 2 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 3 november:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie in De Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
* Lezing over vrouwenlisten bij VIA
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 10u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 4 november:
* Opfrismiddag verkeersregels bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 14u.
* Klaverjasavond Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a
vanaf 19.30u.
Zaterdag 6 november:
* Speelgoedbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop
van 10.30 tot 12u.
* Stamppottentocht Solexvrienden. Inschrijven 9.30 tot 10.30u. bij
Dorpshuis Kudelstaart.
Vergaderingen
Donderdag 28 oktober:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in De Mikado, Catherine Amalialaan vanaf 19u.
Dinsdag 2 november:
* Begrotingsraad in raadszaal, gemeentehuis vanaf 14u.
Donderdag 4 november:
* Beraad en Raad in raadszaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

Nostalgische bingo-avond
met optreden Dippers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
30 oktober organiseren de Dippers
in samenwerking met De Oude Veiling een gezellige, nostalgische bingo-avond. In deze reeds donkerende dagen en in de steeds meer
egocentrisch wordende tijd voelen de Dippers een diepe behoefte
meer sfeer en gezelligheid te brengen aan de inwoners van Aalsmeer
en omstreken. Zij zullen in samenwerking met Leo van Erp in De Oude Veiling een spektakel neerzetten met bingo, grappen, zang en
dans! Natuurlijk ligt de nadruk op
een gezellig samenzijn,met leuke
muziek,maar ook zal de strijd om de
vele prijzen niet ongemerkt voorbijgaan. En dat er veel prijzen zijn, geheel in de sfeer van de avond, zal
niemand verbazen. Gedacht moet
worden aan paling, bier, wijn, rondvaarten, optreden van de Dippers bij
u thuis, gezelschapsspelen, kringloopgoederen, afgedankte planten,
etc. De kaartverkoop van de bingo

start om 21.30 uur in De Oude Veiling! De eerste ronde start om 22.00
uur. Deze eerste ronde bestaat uit
drie delen. Een boekje van drie bingokaarten voor 3 spellen kost overigens 3 euro. Hierna zal het eerste
optreden van de Dippers plaatsvinden. Natuurlijk volgt ook nog een
tweede ronde, wederom met 3 spellen voor 3 euro. Mocht u tijdens de
Bingo niet in de prijzen zijn gevallen dan heeft u aan het einde van
de avond nog alle kans op leuke en
lekkere prijzen tijdens de grote tombola. Naast het brengen van gezelligheid willen de Dippers ook graag
een goed doel steunen. De opbrengst van de avond wordt in samenspraak met de aanwezigen geschonken aan een, liefst plaatselijk,
goed doel. En dat is deze keer beslist niet de zwarte kas van de peurders of de fooienpot van De Oude
Veiling. De Dippers rekenen op uw
aanwezigheid zaterdag in De Oude
Veiling in de Marktstraat.

Zaterdag live funk, pop en rock

Bad Habit in Sportzicht
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
30 oktober treedt de coverband
Bad Habit op in café Sportzicht in
de Sportlaan. Bad Habit is een strak
spelende coverband die het publiek
trakteert op met right here right now
on the spot gespeelde niet te vermijden funk, pop en rock. Hier staan
nu eens niet zes verveelde muzikanten 50 minuten arrogant naar de
punten van hun schoenen te kijken,
maar hier wordt een feestje gevierd.
Altijd tot op het bot, altijd een tandje

bij, dat is Bad Habit. Wat Bad Habit
ook speelt, Anastacia, Kane, Simply Red, Robbie Williams of Skunk
Anansie het klinkt scherp, doorleefd
en enthousiast. Geen rare cabaretteksten op het podium en geen zangeres die precies het linkerbeentje
van Robbie Williams na probeert te
doen. Het gaat om de song en de
sfeer. Vier tikken vooraf en gaan! De
toegang is gratis en iedereen, die
zin heeft in een gezellige avond, is
welkom. Aanvang 20.30 uur.

Zondag tweede sessie van
Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Tijdens de goed bezochte opening van het vierde seizoen van Plug & Play op zondag 26
september met onder meer de band
Black and Blue van zangeres Lianda van de Schilden en de band
van Saskia Veenswijk, ondersteund
door blues zanger Job, Ton op zijn
mondorgel, leadgitarist lange Jan
van de Tostie band, Robert en Anita op sax en de profs Bart en Rollo
op de drums, is het aanstaande zondag 31 oktober tijd voor de tweede
sessie van Plug & Play in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Ook
tijdens deze sessie zal onder leiding van Rob Taekema menig muzikaal talent het podium van The

Beach betreden en zijn of haar kunnen live aan het publiek laten horen.
Wil je als muzikant of band verzekerd zijn van een plekje tijdens Plug
& Play, stuur dan een mailtje aan info@beach.nl Let op! 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! Plug & Play
in The Beach begint om 15.00 uur
en eindigt rond 18.00 uur. De entree
is gratis!
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officiële mededelingen
Wet maatsCHaPPelijke ondersteUning
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 16 en 30
november 2010.
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
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.
serviCePUnt beHeer en Uitvoering ProvinCie noord Holland
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
heeft het college van burgemeester & wethouders op 7 september
2010 het volgende document vastgesteld:
• Regeling Wmo-raad Aalsmeer 2010
Om de structurele participatie rondom de Wmo vorm te geven heeft
het college van B&W in het voorjaar van 2010 besloten om een
Wmo-raad op te richten. De bestaande formele adviesraden, de Seniorenraad en de Participatieraad Gehandicaptenbeleid, maken vanaf
dat moment deel uit van de Wmo-raad.
De regeling Wmo-raad 2010 zal vanaf maandag 1 november zes
weken ter inzage liggen op het gemeentehuis van Aalsmeer. Drie
kolommenplein 1 Aalsmeer. Wanneer u het genoemde document op
papier wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de heer B.
Zonnenberg. Telefoon 0297-387575, E-mail: info@aalsmeer.nl t.a.v.
dhr. B. Zonnenberg.

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
: Vila Plant B.V.
Adres
: Oosteinderweg 291 a
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 13-10-2010
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.
WoningWet

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend: De boom mag
twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam
om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Stichtsepad 1, 1 krulwilg
Datum verzending vergunning: 27 oktober 2010.
Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend aan oogfonds voor het houden van de
Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m 4 december 2011.
Datum verzending vergunning 21 oktober 2010
Wet algemene bePalingen omgevingsvergUnning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:
• Gemaalstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
• 1e J.C. Mensinglaan 40, het in containment verwijderen van
diverse asbesthoudende toepassingen;
• Uiterweg 260, het slopen van een woning;
• Willem Alexanderstraat 25 t/m 29, het aanleggen van een riool.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:
• Hadleystraat 7, het wijzigen van een kantoorruimte
tot 5 zelfstandige wooneenheden.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Mendelstraat 36, het verwijderen van asbest (sloop)
PUbliCatie melding artikel 8.40 Wet milieUbeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge

t/m 4 nov
t/m 10 nov
t/m 12 nov
t/m 13 nov

t/m 18 nov
t/m 20 nov

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 tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning 2e fase is ontvangen:
• Stommeerweg 36, het vergroten van een uitbouw
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
Bouwvergunning 2e fase
• Dotterbloemweg 25, het bouwen van een woning.

t/m 20 nov
t/m 25 nov
t/m 25 nov

t/m 30 nov

t/m 30 nov
t/m 2 dec
t/m 2 dec
t/m3 dec
t/m 4 dec
t/m 5 dec
t/m 8 dec

Verleende bouwvergunningen met toepassing
van vrijstelling ex. artikel 19 lid 2 WRO

t/m 9 dec

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Tegen deze bouwvergunningen kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht,
zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit is verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouder
van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, postbus
253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het
bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift is ingediend
gedurende de genoemde periode, kan – indien er sprake is van een
spoedeisend belang – een verzoek worden gedaan tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Nieuw-Oosteinde locatie Frisoschool, het bouwen van 8
woningen;
• Nieuw-Oosteinde locatie Frisoschool , het bouwen van 31
woningen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 28 oktober 2010.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening, Week 43
t/m 29 okt

t/m 2 nov

Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus,

1 picea, 1 pinus; Azaleastraat 2, 1 salix; t/m 29 okt
Hornweg 181, 1 naaldboom; Oosteinderweg 25,
1 conifeer;
Kapvergunning: Geerland 8, 2x pinus, 1x cedrus,
2x berk, 1x conifeer;
Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 1 acer
platanoides en 1 prunes;
Verkeersbesluit: het plaatsen van een verkeersbord
met verkeersteken C7 en onderbord,
Uiterweg vanaf de T-kruising Uiterweg-Grundelweg;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 34 te
Kudelstaart;
Kapvergunning: achterzijde van Aalsmeerderweg
336, alle bomen, diverse soorten, en de solitaire
bomen, zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 beuken,
3 iepen, 1 cypres en 1 amberboom;
Collectevergunning: carnavalsvereniging
De Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
Kapvergunning: Herenweg 29, 5x alnus glutinosa,
2x betula pendula, 1 x quercus robur;
Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door (bord
E6 van bijlage 1 van het RVV1990);
Verkeersbesluit: De hoek Gerberastraat/
Baccarastraat, een algemene gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van
het RVV1990);
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els; Aletta
Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat, 10, 1 acer
en 1 crataegus; Ophelialaan 226, 1 chamaecyparis;
Uiterweg 174, 1 kastanje;
Terrasvergunning: Oosteinderweg 208,
Cafetaria Family;
Drank en Horecawet: Hoogvliet BV,
Aalsmeerderweg 207;
Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan
“Stommeerkade Oost”;
Collectevergunning: oogfonds voor het houden van
de Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m 4 dec.
2011;
Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen
Aalsmeer, voor het houden van een
speculaaspoppenactie;
Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor de
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa;
Kapvergunning: kadestraal bekend E 1745,
2 wilgenbomen;
Kapvergunning: Stichtse Pad 1, 1 krulwilg.

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 5 november 2010
• Geerland 8, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 181, het vervangen van de garage.
inzagetermijn tot vrijdag 12 november 2010
• Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
• Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand en
wijziging van gebruik t.b.v. een autobedrijf;
• Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het
plaatsen van een carport.
inzagetermijn tot vrijdag 3 december 2010
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad en een
onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
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.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl

voormeerinformatie:WWW.aalsmeer.nl
Sponsor voor vlaggenschip

Handbalwedstrijd RKDES tegen Najaden

A1 van JAU in het nieuw

Toch overwinning D-meiden

Aalsmeer - Dit seizoen zijn de AJunioren van voetbalvereniging
Aalsmeer en RKAV opgegaan in
Jong Aalsmeer United. Voor het
vlaggenschip van JAU moest er dus
ook een nieuwe sposor gevonden
worden. C1000 Koster is bereid gevonden het team van nieuwe kleding te voorzien. Dit alles tot grote

Kudelstaart - In alle vroegte vertrokken zondagmorgen de D-meiden van RKDES naar Almere-Haven voor een handbalwedstrijd tegen Najaden GD1. Met volle moed
en hernieuwde energie begonnen
de meiden aan de wedstrijd. De tegenstander was van gelijke orde en
direct na het startsein werd duidelijk dat deze twee ploegen aan elkaar gewaagd waren. De krachtmeting ging gelijk op.
De eerste helft speelden de DESmeiden een gematigd spelletje en
leek het vroege opstaan parten te
spelen. Er werd hier en daar goed
overgespeeld maar er was veel onnodig balverlies en het tempo van
het overspelen was traag. Eigenlijk een beetje een saaie eerste helft
van beide teams, waar het niet tot
een hoog doelsaldo kwam. Na een
straffe speech van de coaches van

blijdschap van bestuur, technische
staf en spelers natuurlijk. In C1000
Koster heeft JAU een sponsor gevonden die veel doet binnen de gemeente Aalsmeer en ook bereid is
gevonden om nog een steentje bij
te dragen binnen de jeugdige voetbalvereniging Jong Aalsmeer United
middels nieuwe outfits voor de A1.

Jeugd VZOD op schaatskamp

De selectie van JAU A1: Achterste rij: Ron Leeuwrik (team manager), Johan
Vermeule (assistent trainer), Jeroen van Leeuwen, Thijs van Turenhout, Bryan Leeuwrik, Mark Ruessink, Mark Vermeule, Pim Binkhorst, Kees Jan Koster
(sponsor) en Marco van Oudenallen (trainer). Voorste rij: Niels Groenenveld,
Hans van der Schilden, Boy van Baal, Tom Doeswijk, Danny Leegwater, Dennis
Bus, Harm Koningen, Sander de Jong en Dico Baardse.

Aalsmeer - Op zondagochtend 24
oktober verzamelden 34 kinderen
en 9 leiding zich bij de Proosdijhal.
Het schaatskamp kon beginnen.
De bus vertrok richting Eindhoven,
waar een onderkomen was gereserveerd bij de scoutinggroep. Na de
lunch werd naar de ijsbaan gewandeld en stond een training met oefeningen op het programma. Er was
ook nog een bekende schaatser
op de baan, Jochem Uytdehaage.
Hij gaf een schaatsclinic. Na een
half uurtje was er ook een speciale wedstrijd op de ijsbaan. Over 50
meter werden kortebaanwedstrijden verreden. De jeugd van VZOD

mocht ook meedoen. Bij de jongste
groep wonnen Kim en Jesper en bij
de oudere groep won Bart. Na twee
uur schaatsen werd de baan verlaten en ging de groep terug naar het
scoutinggebouw. ’s Avonds is een
spel gehouden en werden bij het
kampvuur marshmallows gebakken. Maandagochtend werd er weer
geschaatst en in de middag ging
de groep naar het zwembad. Dinsdag is twee keer geschaatst en in
de middag kwamen de ouders van
de kampgangers om hen weer mee
naar huis te nemen. “Het was weer
een heel tof schaatskamp”, aldus de
schaatsers.

Gerrit wint bij
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het
programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen

beide teams, leek het er op dat de
tweede helft spannender zou gaan
worden voor de meegenomen toeschouwers.
De spanning zat er goed in! Najaden lukte het tot twee keer te scoren, maar RKDES wist ook het doel
van de tegenpartij te vinden met
doelpunten van Gwen, Romee en
Samantha. Tot in de laatste slotminuten bleef het spannend. Blijft het
2-3 voor RKDES of weet Najaden
nog op gelijke hoogte te komen? De
opluchting was groot toen het eindsignaal klonk. Met een overwinning
keerden de meiden van RKDES terug naar Kudelstaart.
Ook zin in handballen? Ga eens
langs bij een training van de jeugdteam van RKDES in de Proosdijhal
op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur
en op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur.

zijn ook van harte welkom. Op donderdag 21 oktober is het klaverjassen gewonnen door Gerrit van der
Geest met 5181 punten, gevolgd
door Nico de Ron met 5128 punten.
De hoogste eer bij het jokeren wist
Bets Teunen met 115 punten te behalen en op de tweede plaats is Gerard de wit geëindigd met 194 punten.
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Van Kouwen groep rijdt eerste
elektrische Opel Ampera
Aalsmeer - Vorige week had Opel
Nederland de primeur om de enige rijdende elektrische Opel Ampera ter wereld te introduceren aan
een exclusieve groep Opel Dealers.
Frank Vaneman nam namens de Van
Kouwen Automotive Groep plaats
achter het stuur en kwam er na een
uur zeer enthousiast achter vandaan. “Opel laat met deze auto zien
dat ze het echt helemaal begrepen
hebben”, zijn de letterlijke woorden
van Frank Vaneman. Het klinkt als
verre toekomst muziek, maar vanaf september 2011 staat deze auto bij Van Kouwen in de showroom.
Het gaat hier om het opgetelde vermogen van de benzine- en de elektromotor die de Ampera aan boord
heeft. En het ongelooflijk lage benzineverbruik is het resultaat van rijden met ondersteuning van de benzinegestookte hulpmotor, die ervoor
zorgt dat de batterijen in het 180 kilogram wegende accupakket continu minimaal 30 procent geladen
blijven. De ‘generator’ is een 100 pk
sterke 1,4 liter motor die met maximaal 3500 toeren per minuut de accu’s bijlaadt. Inderdaad, de benzinemotor drijft niet de wielen aan, dat
doet de elektromotor en die is verbazingwekkend krachtig! Opel heeft
goed begrepen waar de collectieve angst met elektrisch rijden ligt:
Zonder ‘benzine’ komen te staan.
Daarom hebben ze bij de Ampe-

ra voor het principe van de rangeextender gekozen, zoals dat in modern Nederlands heet. Een range
van minimaal 500 kilometer op een
‘tank’, hetgeen overeenkomt met
wat men gewend is van normale auto’s. Dat is een geruststellende gedachte, evenals het simpele gegeven dat je met de – op het platform
van de Astra gebaseerde Ampera op geen enkele manier afhankelijk
bent van stopcontacten. De levensduur van de accu’s is op ongeveer
10 jaar gesteld. Meest verbazingwekkend is de vlotte acceleratie van
de toch 1600 kilogram wegende auto, hij doet niet onder voor een huidige V6 benzine motor!
Exclusief dealer voor regio
Tijdens de opening van het nieuwe filiaal in Hoofddorp op 9 oktober heeft Freddy de Mulder, general manager van Opel Nederland,
de Van Kouwen Automotive Groep
benoemd als één van de exclusieve
Opel dealers die medio september
2011 de eerste Opel Ampera kan
gaan leveren. Van Kouwen kan niet
wachten om de Opel Ampera groots
in de regio te introduceren. Voor
vragen kunt u uiteraard nu al terecht in één van de showrooms. Van
Kouwen blijft de komende maanden
informatie geven over de introductie
van deze unieke, eerste elektrische
auto! Zie verder: www.vankouwen.nl

Week van het Pinnen!

Aalsmeer - Van 1 tot en met 7 november vindt de Week van het Pinnen plaats, een initiatief van de Nederlandse banken en detailhandel.
Iedereen die in die week met pin afrekent, doet automatisch mee met
de Pin en Win actie. Ook de supermarkten van Hoogvliet doen aan de
actie mee. Omdat alle pintransacties
die week gratis zijn, doneert Hoogvliet het bedrag dat hiermee uitgespaard wordt aan het Jeugdsportfonds. Pinnen is gemakkelijk, veilig
en snel. Minder contant geld in winkels verkleint de kans op een overval en ook voor klanten is het veiliger om minder contant geld op zak
te hebben. Er wordt echter nog veel
met contant geld betaald. Om betalen met pin te stimuleren, is de
Week van het Pinnen in het leven
geroepen. Alle klanten die van 1 tot
en met 7 november pinnen maken

kans op het winnen van een geldprijs. Voor elk uur dat de Week van
het Pinnen duurt, wordt 250 euro
weggegeven. Winnaars worden ná
de Week van het Pinnen geïnformeerd.
Hoogvliet doneert het uitgespaarde bedrag het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten sporten. Daarom biedt het kinderen van minder
draagkrachtige ouders op snelle,
effectieve en niet-bureaucratische
wijze een kans om te kunnen sporten. Waarom? Omdat sporten leuk
is, omdat je er fysiek en mentaal van
groeit, omdat je al sportend zelfvertrouwen en eigenwaarde kunt ontwikkelen en omdat de sport je in
contact brengt met andere kinderen. Een prachtig doel waar Hoogvliet graag een steentje aan bijdraagt.

Wedstrijd bloemschikken
Aalsmeer - Het Boerma Instituut in
Aalsmeer organiseert dit jaar in samenwerking met de nieuwe vakbeurs IFTF in de Expo Haarlemmermeer een open internationale
wedstrijd bloemschikken. De wedstrijd wordt gehouden op woensdag 3 november en heeft als thema
‘Bruidsbloemwerk’, maar dan wel
een ‘Dangling Bridal Bouquet’, een
bijzonder hangend bruidsboeket.
Levende materialen dienen in het
bruidsboeket natuurlijk de hoofdrol te spelen, maar kunnen uiteraard
gecombineerd worden met leuke
accessoires en bijmaterialen. In de

jury zitten Chris Martens, managing
director van Smithers-Oasis Benelux, Robert Koene, Nederlandse
Meesterbinder en auteur van twee
bruidsbloemwerk-boeken, en Irma
Mus, een bijzondere meesterbindster in de bloemsierkunst.
Shuttle bussen rijden tijdens de
beursdagen van 3 tot en met 5 november van de IFTF naar de bloemenveiling FloraHolland, het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk 227
en andere bedrijven met open huis.
Voor meer informatie over de wedstrijd, kijk op www.bloemschikken.
nl of bel 020-4415306.

Agenda’s, kalenders en
kaarten in De Ichtusshop
Aalsmeer - De christelijke boekhandel De Ichtusshop staat natuurlijk met name bekend om haar
zeer uitgebreide collectie christelijke boeken voor jong en oud. Zo
verschijnen er wekelijks nieuwe romans en bijbelstudie-boekjes, maar
ook mooie kinderboekjes om zelf te
lezen of voor te lezen. Hoewel het
jaar nog niet voorbij is kijkt De Ichtusshop al vooruit naar het nieuwe
jaar. Met een uitgebreide collectie aan agenda’s en kalenders kan
men ook in het nieuwe jaar bij de
tijd blijven. Naast de bekende dagboeken, zoals Dag in Dag uit 2011,
zijn er ook vele kalenders van bijvoorbeeld Marjolein Bastin of Visje
te verkrijgen. Waar het in een christelijke boekhandel zeker niet aan
mag ontbreken is gepaste aandacht
voor het kerstfeest. Inmiddels is er
een zeer uitgebreide kersttafel in-

gericht, waarbij er kerstboekjes voor
jong en oud aangeboden worden. Er
zijn adventkalenders en kerstdagboekjes, maar ook is er een mooi
aanbod aan geschenkartikelen en
een ruime collectie aan kerstkaarten en kerstcd’s. Juist in deze tijd
voor kerst is het een aanrader om
de kerststal van Willow Tree te bekijken in De Ichtusshop. In een mooie
stal staan naast Maria en Jozef, ook
de wijzen, de herders en de dieren
hun plaatsje.
De Ichtusshop draait uitsluitend
op vrijwilligers. De opbrengst van
deze winkel gaat naar Christelijke goede doelen. De winkel is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en bevindt zich in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Meer vrijwilligers zijn
overigens altijd welkom. Informatie:
0297-363353.

Jeans met hoge korting scoren
bij Big L dit weekend

Restaurant ‘De Halve Maen’
al kwart eeuw een begrip
Aalsmeer - Op vrijdag 29 oktober
is het precies vijfentwintig jaar geleden dat echtpaar Jacques en Mary Mooij de deuren openden van
hun restaurant in Aalsmeer: De Halve Maen in de Dorpsstraat. “Eigenlijk zijn wij zes jaar daarvoor al begonnen met restaurant ‘De Drie Kolommen’, maar dat ging plat en toen
kwam dit historische pand, toen nog
woonhuis, in de Dorpsstraat op ons
pad”, vertelt Jacques. Het restaurant heeft dan wel een Oud-Hollandse naam, de keuken daarentegen is modern, Frans georiënteerd.
De warme ambiance is zowel intiem
als gezellig te noemen. Drie jaar geleden heeft de inrichting een opfrisbeurt gekregen. Zo is het tafellinnen
vernieuwd, het roze heeft plaatsgemaakt voor crème, er zijn nieuwe stoelen gekomen, het plafond is
gerenoveerd, er zijn nieuwe kasten
geplaatst en er is het nodige schilderwerk verricht. De vriendelijke en
zorgzame bediening van de dames
Annemarie en Esmee dragen natuurlijk bij aan de gezellige uitstraling. Ook Mary staat nog steeds in
de bediening en Jacques komt nog
altijd zelf met de visbak aan tafel om
verse vis uit te laten zoeken. Het is
het enige restaurant in Aalsmeer
waar dit nog mogelijk is en dat is
best bijzonder te noemen. Eigenaar Jacques is tevens chef-kok en
maakt samen met souschef Daan
de prachtigste gerechten met dagverse producten. Door deze versheid van ingrediënten zijn de gerechten op de kaart sterk seizoensgebonden en verandert de kaart
zo’n drie maal per jaar. Ook zijn er
veel gerechten buiten de kaart om.
De Halve Maen heeft zelfs niet eens
meer een dessertkaart. Per dag kan
er gekozen worden uit verschillende huisgemaakte desserts. Jacques:
“Momenteel hebben we warme apfelstrudel met kaneelijs als specialiteit. Crème brûlée en Tiramisu maken we ook regelmatig en wat dacht
u van een witte chocolade mousse?”

Verrassingsmenu
Vanwege het jubileum is er momenteel een heerlijk driegangen verrassingsmenu verkrijgbaar voor slechts
vijfentwintig euro, waarbij qua keuze nog geschoven kan worden.
Jacques vertelt tevens dat het wildseizoen weer begonnen is, dus er
staat een heerlijke ham van wildzwijn, een wildpaté en een wildbouillon op de kaart als voorgerecht,
tussen de hoofdgerechten is de hazenrugfilet met rode kool en puree
te vinden, als ook reebiefstukje met
een stamppotje van zuurkool. Echt
tongstrelende wintergerechten voor
de liefhebber.
Daarbij kan een keuze gemaakt
worden uit een aantal prachtige wijnen, maar de huiswijnen zijn
ook van prima kwaliteit. Ze zijn niet
voor niets sinds jaar en dag dezelfde, te weten een rode Spaanse Tempranillo en een witte Franse Colombard Ugni. Tot ongeveer tien personen kan à la Carte gedineerd worden, boven de tien stelt de chefkok graag een keuzemenu voor u
samen. Ook kinderen zijn uiteraard
welkom in het etablissement, geef
gewoon uw wensen kenbaar, er is
erg veel mogelijk vanuit de keuken.
Jacques Mooij tot besluit: “Voor
feestjes, partijen of recepties bent u
bij ons ook aan het juiste adres. Ik
wil eigenlijk nog even van de gelegenheid gebruik maken om te vermelden dat wij overigens altijd op
zoek zijn naar goede mensen voor
in de bediening.”
De crew van restaurant De Halve Maen heet u van harte welkom
van donderdag tot en met maandag
vanaf vijf uur in de middag. De keuken sluit om half tien. Voor meer informatie, impressiefoto’s en de menukaart kan gekeken worden op
www.restaurantdehalvemaen.nl.
Het adres is Dorpsstraat 24. Voor
reserveringen kan gebeld worden
naar het telefoonnummer: 0297324528.
Door Miranda Gommans

Beau Grandes weer lid WVAC
Aalsmeer - Beau Grandes is deze zomer verwisseld van eigenaar.
Ook nieuwe eigenaresse Barbara
van der Ploeg heeft er voor gekozen om lid te worden van de winkeliersvereniging. Onlangs ontving zij
uit handen van WVAC-secretaris Ria
Bouwman een welkomstbloemetje. Beau Grandes is al bijna twaalf
jaar een begrip in Aalsmeer en wijde omgeving.
Sinds augustus is Barbara van der
Ploeg de nieuwe eigenaar van deze winkel waar vrouwen met een
maatje meer van elke leeftijd terecht
kunnen voor originele modieuze, zakelijke en sportieve kleding. Barbara heeft er voor gekozen de winkel
voort te zetten onder dezelfde naam
en ook het concept van de winkel,

de warme uitstraling, het vakkundige team en de diversiteit aan kleding voor elke stijl, elke vrouw en elke portemonnee te handhaven. Wel
komt er een nieuw logo en uiteraard
zal Barbara haar eigen kleur aan de
winkel gaan toevoegen.
Lid zijn van de WVAC heeft ook voor
Beau Grandes diverse voordelen.
Zo worden zij regelmatig geïnformeerd via onder meer een nieuwsflits, maken ze deel uit van de gezamenlijke pr-uitingen en krijgen ze
tijdens de verschillende markten in
het centrum een gratis kraam. Daarnaast dragen zij bij aan de belangenbehartiging die plaatsvindt vanuit het bestuur. Voor meer informatie en nieuws over het Dorp: www.
aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Big L gaat weer ruimte
maken voor de nieuwste modellen
jeans van de bekende merken van
onder andere G-star, Pall Mall en Indian Rose. Om de jeans een mooie
plek te geven in de winkel, wordt
eerst de bezem door de jeanswand
gehaald. De ‘oude’ jeans gaan dit
weekend met fikse korting weg.
Dus, kom naar Big L en bespaar dit
weekend tot en met 50 procent korting op een nieuwe jeans. Voor iedereen zit er wel een broek bij, want
Big L staat bekend om het grote en
uitgebreide aanbod in jeans. In 1984
begon Big L als parallel importeur
van de toen mateloos populaire 501
jeans van Levi’s. Containers vol werden vanuit Amerika verscheept en
op de Albert Cuyp markt in Amsterdam verkocht. Levi’s Benelux bood
aan om te gaan samenwerken. Dit
resulteerde in een exclusief con-

tract voor de verkoop van de collectie Levi’s B-keus en de verkoop
van de Levi’s monstercollectie. Al 26
jaar is Big L dus jeansaanbieder. Nu
is Big L al jaren toonaangevend in
de nieuwste modetrends. Een afdeling voor de heren met onder andere
kleding van Jack&Jones, Esprit, Gstar en Levi’s. Op de damesafdeling
zijn ondermeer de merken Edc, Only, G-star en Indian Rose te vinden.
Ook aan de kinderen is gedacht, zowel jongens als meisjes. Op dit moment helemaal hot voor de meiden
is het merk Desiqual en voor de jongens heeft Big L een ruim aanbod
in de merken Garcia, Petrol en Cars.
Kom dit weekend kijken en profiteer van de kortingen tot en met wel
vijftig procent. Vrijdag is Big L in de
Zijdstraat open van 10.00 tot 21.00
uur en zaterdag staan de deuren
open tussen 10.00 en 17.00 uur.

Seminars ook voor bezoekers

Wijzer worden op Flora
Holland Trade Fair
Aalsmeer - Op de FloraHolland
Trade Fair Aalsmeer is niet alleen
het complete aanbod van bloemen
en planten te zien; standhouders en
bezoekers kunnen er ook op een
andere manier wijzer worden. Op
woensdag 3 en donderdag 4 november zijn er interessante seminars in een speciale seminarruimte
in hal 1 van de beurs. Het seminarprogramma is divers en wordt zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Bloemenbureau
Holland bijt het spits af op woensdagochtend. Het seminar ‘Shopperonderzoek’ brengt de resultaten
van onlangs uitgevoerd onderzoek
naar het gedrag van het winkelend
publiek. Mensen van het Bloemenbureau vertellen hoe ze de onderzoeksresultaten benutten voor de
marketingstrategie en voor concrete activiteiten. Het seminar over
‘Water Footprint’ informeert deelnemers over duurzaam ondernemen
met onderscheidend vermogen. In
de samenleving groeit de aandacht
voor waterverbruik in relatie tot waterschaarste. FloraHolland zet zich
in voor dit actuele onderwerp en
toont beursbezoekers de kansen
en bedreigingen. Zeer actueel is de
ontwikkeling van social media. Ook
bedrijven in de sierteeltsector zetten
kanalen, zoals Twitter, Hyves en Lin-

kedIn steeds vaker in voor hun communicatie. Tijdens het seminar ‘De
(on)zin van social media’ komen alle mogelijkheden en onmogelijkheden van social media voorbij. Het
seminar ‘Blijf vooral uniek’ laat deelnemers inzien hoe belangrijk het is
om je als organisatie te onderscheiden van je omgeving. Aan de hand
van sprekende praktijkvoorbeelden uit het (internationale) bedrijfsleven wordt het publiek ingewijd in
de wereld van nieuwe en prikkelende marketingideeën. Tijdens het seminar ‘Versterk uw marktpositie’ laat
het FloraHolland College zien dat
het belangrijk is om branche-ervaringen te delen en praktische kennis op te doen. Zeker in een markt
die continu in beweging is. Er is een
speciaal seminar voor kwekers en
kopers. Daarin staat het studieprogramma voor 2011 centraal.
Indien mensen gegarandeerd deel
willen nemen aan één van deze seminars, kunnen zij zich aanmelden
via events@floraholland.nl. Kijk voor
meer informatie over de FloraHolland Trade Fair Aalmeer, tijdstippen
van seminars en locaties op www.
floraholland.com. Bezoekers kunnen zich op deze website ook alvast
voorregistreren en een toegangsbadge aanvragen.

Spreker Marc Eijsackers (Marketing manager FloraHolland) in gesprek met
deelnemers tijdens seminar.

WVAC-secretaris Ria Bouwman (rechts) overhandigt bloemen aan Barbara
van der Ploeg van Beau Grandes.

Vrijdag speciale Rode Kruis
sint- en kerstverkoop
Aalsmeer - Op vrijdag 29 oktober
van 9.00 tot 17.00 uur zal de verkoopstand van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer staan bij de Albert
Heijn in Kudelstaart.
Net als in voorgaande jaren is er in
Aalsmeer of Kudelstaart rond sinterklaas en de kerstdagen wel ergens een verkoopstand van het Rode Kruis Aalsmeer te vinden. Sinterklaas is altijd een grote klant van
het Rode Kruis en voor zijn pakjesavonden zijn er weer volop warme
sjaals, geitenwollen sokken, wollen
handschoenen, truien en nog veel
meer te vinden. Voor de kerstdagen worden ook dit jaar weer heel
mooi geborduurde kersttafellakens

en kerstservetten voor wel héél speciale prijzen aangeboden. Uniek zijn
de kerst- en nieuwjaarskaarten die
door ouderen en vrijwilligers van het
Rode Kruis zijn gemaakt van materialen van kaarten van vorige jaren.
Die worden dus hergebruikt en het
resultaat daarvan is verbluffend. In
de Rode Kruis collectie 2011 zijn
ook dit jaar weer de prachtig geverfde zijden sjaals te koop. De sjaals
zijn met een speciaal soort stoffenverf behandeld en dus is elke sjaal
uniek van kleur en motief. .
Dus: Wilt u eens iets aparts, iets
dat niet in de winkel te koop is, dan
moet u zeker even bij de Rode Kruis
stand langskomen.
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Merendeel bewoners tegen!

Aandacht voor overhangend groen

Geen extra voetbalveld
in de Snoekbaarsstraat

Takkenronde in november

Aalsmeer - Op de zaterdagen 5
(oost) en 12 november (west) rijden
speciale wagens van De Meerlanden om het (gebundelde) snoeiafval op te halen.
Dit jaar is er extra aandacht voor het
zogenaamde overhangende groen
op voet- en fietspaden. Bewoners
zijn namelijk zelf verantwoordelijk
voor het snoeien van dit overhangende groen. Aalsmeer is een groene gemeente. Beplantingen worden
over het algemeen gewaardeerd,
maar kunnen ook overlast geven
als het over de stoep of de straat
hangt. Bij de gemeentelijke servicelijn komen regelmatig meldingen binnen over dit overhangend
groen van particulieren. Tijdens de
zogenaamde wijkschouwen die eind
2009 in het kader van ‘wonen, wel-

zijn en zorg’ zijn gehouden, is ook
veel overhangend groen geconstateerd. Dit overhangend groen is hinderlijk voor alle voetgangers en fietsers, maar vooral voor mensen met
kinderwagens, ouderen of minder
validen. Overhangend groen kan
ook het onderhoud van de straten
belemmeren. Het najaar is dé periode om het groen in plantsoenen en
in tuinen flink onder handen te nemen en dus ook het overhangende
groen weg te snoeien.
Bekijk tijdens de snoeiwerkzaamheden in de tuin ook het groen
eens vanaf de openbare weg. Buren worden geadviseerd om elkaar
aan te spreken op het overhangende groen. Meer informatie over de
zogenaamde ‘takkenronde’ is te vinden op www.meerlanden.nl.

Gratis taxivervoer voor bewoners

Uiterweg nacht dicht voor
asfalteringswerkzaamheden
Aalsmeer - In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Uiterweg komende woensdag 3 november van 20.00 tot 05.00 uur afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel lopend passeren. De Uiterweg wordt tussen Grundelweg tot
over de Baardsebrug opnieuw geasfalteerd. Voor de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulances)
is wel doorgang mogelijk, zodat in
geval van nood de bewoners van de
Uiterweg toch bereikbaar zijn. Bewoners van de Uiterweg kunnen
desgewenst hun auto ’s avonds vóór
20.00 uur op het Praamplein of het
Raadhuisplein parkeren, zodat ze ’s
avonds weg kunnen met de auto.
Er wordt gratis taxivervoer geregeld

voor de bewoners van de Uiterweg.
De taxi rijdt vanaf de Baardsebrug
tot aan het huisadres en vice versa.
De taxi vertrekt vanaf de Baardsebrug en rijdt tussen 20.00 en 01.00
uur. Zoals gezegd kunnen fietsers
(met de fiets aan de hand) en voetgangers wel langs de werkzaamheden op de Uiterweg.
De gemeente probeert de overlast
zoveel mogelijk te beperken, maar
om de Uiterweg te asfalteren moet
alles afgesloten worden, wegomleidingen zijn hier immers niet mogelijk. De bewoners zijn per brief geinformeerd.
Er is overlegd geweest met buurtvereniging Ons Aller Belang over de
maatregelen om de overlast te beperken.

Amstelland Bibliotheken
niet blij met bezuinigingen

Hornweg per 1 november dicht!
Aalsmeer - Met ingang van aanstaande maandag 1 november
wordt de verbinding tussen de
Hornweg en de Legmeerdijk afgesloten. De reden is de gewijzigde
verkeerssituatie op de Legmeerdijk.
Er zijn nu twee aansluitingen kort op
elkaar. De rotonde, die de Amstelveense Westwijk met Nieuw-Oosteinde verbindt, en de verbinding
Hornweg met de Legmeerdijk. De
twee aansluitingen dichtbij elkaar
zijn niet goed voor de veiligheid en
belemmeren de snelle doorstroming
op de Legmeerdijk.
Vandaar dat in het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan, dat in het najaar van 2009 is vastgesteld door de
gemeenteraad, al is besloten om de
Hornweg af te sluiten. Fietsverkeer
kan wel de Legmeerdijk vanaf de

Hornweg en vice versa bereiken. Om
het veilig te maken wordt de fietsoversteek 50 meter verplaatst. Het
bestemmingsverkeer (bewoners en
bezoekers) voor de Hornweg kunnen via de Snoekbaarsstraat, Karperstraat en de Palingstraat (stukje nieuwe weg) op de Hornweg komen. Deze nieuwe verbinding is alleen toegankelijk voor personenauto’s en vrachtverkeer niet langer dan 12.00 meter. De route blijft
zo toegankelijk voor vuilniswagens
van De Meerlanden en verhuiswagens. Door het nieuwe viaduct met
een hoogtebeperking van 2,50 meter kan geen doorgaand vrachtverkeer meer over de Hornweg. Vrachtauto’s worden omgeleid via de Legmeerdijk en uiteindelijk via de nieuwe N201.

Nieuwe planning Grundelweg
Aalsmeer - De planning van de sanerings- en funderingswerkzaamheden aan de Grundelweg bij het
Praamplein moet helaas worden
aangepast. Vanwege vertraging in
de bouw van de appartementen van
Eveleens kan er later worden begonnen met deze werkzaamheden.
De gemeente betreurt het zeer dat
de planning niet gehaald wordt. De
sanering van de Grundelweg door
aannemer KWS start nu maandag
1 november. De Grundelweg wordt

Aalsmeer - Het wordt steeds duidelijker dat gemeentelijke bezuinigingen grote gevolgen zullen hebben voor Amstelland Bibliotheken.
Om de openbare bibliotheek als publieke voorziening in tijden van digitalisering met de tijd mee te laten
gaan moet juist op innovatie worden
ingezet. Dat de economische recessie gevolgen gaat hebben voor de
subsidieverstrekking aan openbare bibliotheken is helder. Wat zorgen baart is de sterk uiteenlopende hoogte van de kortingen, landelijk met uitschieters tot 45 procent
en Aalsmeer met 35 procent vanaf
2013. “De aankondiging van de gemeente onder de noemer ‘Investeren, vernieuwen & renderen’ en ‘Vernieuwen vanuit strategisch perspectief’ laat voor Amstelland Bibliotheken geen ruimte voor het beter laten
aansluiten van onze dienstverlening
bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij de
behoefte van de burger”, zo stelt de
directie. Voor Amstelland Bibliotheken nopen de (aangekondigde) bezuinigingen op de subsidies tot het
maken van scherpe keuzes. Amstelland Bibliotheken is een stichting,
maar heeft te maken met de bezuinigingsdrang van drie gemeenten,
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.
Opgeteld zorgen de aangekondigde
bezuinigingen voor een halvering
van de diensten van Amstelland Bi-

bliotheken. De gemeente Aalsmeer
stelt voor om te kiezen voor één bibliotheek. Concreet betekent dit dat
de bibliotheek in Kudelstaart en
De Mikado in Oost moeten sluiten.
Dit levert de gemeente vanaf 2013
130.000 resp. 70.000 euro op. Ook
wil de gemeente alle culturele activiteiten in de bibliotheek beëindigen, wat een opbrengst geeft vanaf 2012 van 50.000 euro, en stelt zij
dat de tarieven van de bibliotheek
best omhoog kunnen. Tenslotte is
er vanaf 2012 de nog in te vullen
post ‘Herzien gemeenschappelijke
regeling’ opgenomen.”Ondanks dat
het woord innovatie meer dan vijftig keer voorkomt in de plannen van
de gemeente is er bij deze bezuinigingen weinig innovaties te ontdekken”, vervolgt de directie in haar reactie.
De besluitvorming over het voorstel
zal in november in de raad plaatsvinden waarbij duidelijk zal worden
wat de maatregelen voor Amstelland Bibliotheken precies gaan worden. Amstelland Bibliotheken zal
voor die tijd zeker gebruik maken
van de mogelijkheid tot inspraak.
Gebruikelijk is dat na de besluitvorming Amstelland Bibliotheken een
beschikking ontvangt over de bezuinigingen op de subsidies. Hierna staan Amstelland Bibliotheken
eventueel nog de nodige rechtsmiddelen ter beschikking.

dan tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. De omleiding wordt met borden aangegeven. Het Praamplein en
de winkels in het centrum zijn wel
bereikbaar, onder meer via de route
Marktstraat en via de Dorpsstraat.
De Grundelweg is uiterlijk 30 november geheel of gedeeltelijk weer
open voor verkeer. Van 24 november tot en met 3 december zijn de
nutsbedrijven nog wel bezig met de
hoofdleidingen langs de kant van de
Grundelweg.

Aalsmeer - Het merendeel van de
bewoners aan de Snoekbaarsstraat
in Nieuw Oosteinde wil geen voetbalveld voor hun deur. Van de 62
woningen, die de gemeente heeft
aangeschreven, hebben 33 bewoners negatief gereageerd. Hier tegenover staan 12 positieve reacties
van bewoners, die het wel een goed
idee vinden.
Van de bewoners die gereageerd
hebben, is dus een grote meerderheid tegen. Daarom heeft de gemeente besloten deze extra speelvoorziening niet aan te leggen. Het
initiatief om een voetbalveld met
doelen en balvanghekken te plaatsen aan de Snoekbaarsstraat kwam
van de wijkraad en een groepje actieve bewoners. De aanleiding hiervoor was het idee dat er voor de
oudere jeugd in Nieuw Oosteinde niet veel voorzieningen zouden
zijn. Bovendien heeft de gemeente in de Brasemstraat van de zomer
een voetbalveld aangelegd, sommige bewoners vonden die echter te

klein voor de doelgroep. Na overleg van gemeente, wijkraad en actieve bewoners kwam toen het alternatief van een extra voetbalveld
aan de Snoekbaarsstraat als oplossing. Nu blijkt dus een meerderheid
van de direct omwonenden aan de
Snoekbaarsstraat tegen de voorgestelde aanvulling op de al gerealiseerde speelvoorzieningen te zijn.
Voetballers naar de Vlinderweg
Opmerkelijk is dat zich inmiddels
een derde groep actieve bewoners heeft gemeld, die er sterk voor
pleit om wél een voetbalkooi in de
Snoekbaarsstraat aan te leggen. De
gemeente heeft besloten om aan dit
verzoek geen gehoor te geven, immers alle omwonenden zijn aangeschreven en een ruime meerderheid
van de reacties was negatief. De
voetballende jeugd kan behalve in
de voetbalkooi aan de Brasemstraat
ook terecht op het voetbalveld aan
de Vlinderweg dat voorlopig zal blijven liggen.

Beraad en Raad in vogelvlucht

Nog veel onduidelijkheid
over bezuinigingen
Aalsmeer - De bijeenkomst van
het Beraad op donderdag 21 oktober werd voorgezeten door Joop van
Dam (PACT). Op de agenda stonden
de behandelstukken Programmabegroting 2011 en eerste wijziging
programmabegroting 2011. Tevens
werd toegevoegd een memo met
betrekking tot de Quick Scan Deelplan 9 Nieuw-Oosteinde.
Alvorens over te gaan tot behandeling van de Programmabegroting
2011 maakte Rob Lutgerhorst als
inwoner van de gemeente Aalsmeer
gebruik om in te spreken bij dit onderwerp. De gemeente gaat 1,3 miljoen euro bezuinigen op de eigen
organisatie, maar hij heeft hier in
de diverse publicaties geen zicht op
kunnen krijgen en vroeg om meer
transparantie wat dat betreft. In de
loop van het traject zal meer duidelijk worden, zo werd aangegeven
door het College.
Nieuw beleid in de Lentenota
Natuurlijk leven er tal van vragen bij
alle fracties, maar er is nog heel veel
onduidelijkheid over de te verwachten bezuinigingen aangebracht door
het nieuwe kabinet. “Het is duidelijk
dat het nog niet helemaal duidelijk
is”, volgens de PACT-fractie. De begrotingsvergadering van dinsdag 2
november (aanvang 14.00 uur) moet

wat dat betreft toch wat meer richting bieden, maar het ziet er naar
uit dat in de Lentenota in 2011 pas
nieuw beleid verwacht mag worden. De behandeling gericht op de
voorgestelde bezuinigingen beleefde een eerste termijn en besluitvorming over de eerste wijziging van
de programmabegroting 2011 vindt
plaats in de Raad van 4 november.
Later op de avond vond de vergadering van de Raad plaats onder
voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens en de behandeling in tweede termijn en de besluitvorming gericht op het kennisnemen van de financiële stand van
zaken van het project C.63 NieuwOosteinde en het verhogen van het
krediet kon worden afgehamerd.
Dat gold ook voor de behandeling
in tweede termijn en de besluitvorming gericht op het vaststellen van
de nota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen 2010-2013, alsmede het maken van enkele wijzigingen in de begroting 2010 en de besluitvorming van de Begroting 2011
en jaarstukken 2009 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheid (GR OGZ) Amstelland. De volgende bijeenkomst van het Beraad
en de Raad is op donderdag 4 november, om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

ingezonden
“Mijn idee: Het Slooppad”
Het artikel in De Nieuwe Meerbode van 21 oktober getiteld: Verzin
een straatnaam voor het pad tussen het Oude Raadhuis en het Wapen van Aalsmeer. Dit is een actie
van de succesvolle gemeentelijke
monumentencommissie. Mijn idee
voor de straatnaam is: het Slooppad.
De naam behoeft geen toelichting,
maar om misverstanden te voorkomen: De naam slaat op de jammerlijke sloop van de gevel van het Wa-

pen van Aalsmeer. Het artikel bevat
de zin: “Met de naam van het pad
kan de cultuur-historische waarde
van dit gebied ‘nog verder’ vergroot
worden”. Dit ‘nog verder’ is onbegrijpelijk als er recent zo desatreus
gesloopt is en in de nabije toekomst
in het gebied ‘nog verder’ gesloopt
zal worden.
Ad Keessen,
Uiterweg 38, Aalsmeer.

Wijkraad Hornmeer vergadert
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 4 november
vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Allereerst krijgen de bewoners de
mogelijkheid om zaken in te brengen en te bespreken. Daarna volgen

de gebruikelijk onderwerpen, zoals
onder andere nieuws van de politie,
groenbeheer en riolering. Voor meer
informatie kan gebeld worden met
Irene Keessen, tel. 324079 of kijk op
de website van de Wijkraad Hornmeer.

Naschoolse opvang op terrein
van zwembad De Waterlelie
Gaat wens 2-jarige Kiki in vervulling?

Positieve reacties op actie
voor speeltuin in Centrum
Pudonweg eindelijk open!
Rijsenhout - De Pudonweg is eindelijk opengesteld voor het verkeer. Het
heeft lang geduurd voordat met de afronding van deze verbinding tussen de
N 201 en de Aalsmeerderweg in Rijsenhout werd gestart. Afgelopen weekend zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De borden zijn afgeplakt. De
afslag N201 van en naar Aalsmeerderweg bij Rozenburg is nu aan beide kanten afgesloten voor het verkeer. Jammer alleen dat de stoplichten dit nog niet
weten. De verkeerslichten hier op de N201 springen nog regelmatig op rood
en zorgen voor overbodige vertraging. De provincie is sowieso nog niet klaar
in deze hoek. Ook de brug over de N201 voor fietsers en voetgangers wacht
nog op voltooiing!

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
21 oktober heeft wethouder Gertjan van der Hoeven bijna 300 handtekeningen en steunbetuigingen
voor een speeltuin voor Kiki Slavenburg van 2 jaar in het gemeentehuis in ontvangst genomen. De afgelopen maanden zijn Kiki, buurjongen Luc en hun ouders de deuren
in het Centrum langs gegaan om te
polsen of de bewoners voorstander
zijn voor een speeltuin voor de allerkleinsten, de 2 tot 6 jarigen. De
reacties waren ronduit positief. Ook
over het voorstel om als locatie het
deels ongebruikte Weteringplantsoen om te toveren tot speeltuintje.
Uiteraard is bij een enkeling vrees

voor hangjongeren, doch de reuring
die een speeltuintje met zich meebrengt en het plezier voor kleine
kinderen weegt voor de aangrenzende bewoners zwaarder. Wethouder Van der Hoeven gaf aan blij te
zijn met dit burgerinitiatief. De gemeente was zich al aan het oriënteren naar een geschikte locatie voor
een speeltuin voor de allerkleinsten
in het dorp en deze handtekeningenactie benadrukt nog eens dat
er ook een concrete behoefte is. Nu
Kiki alles keurig aan de Wethouder
heeft afgegeven, hoopt zij dat haar
wens in vervulling gaat. Er is immers
niets fijner dan schommelen of glijen met leeftijdgenootjes!

Aalsmeer - Kinderdagverblijf KieKeBoe gaat in het eerste kwartaal
van 2011 starten met de langverwachte naschoolse opvang. Er is,
na een periode van ruim twee jaar,
eindelijk een principeakkoord gesloten tussen de gemeente, KieKeBoe en De Waterlelie. Het wachten
is op dit moment nog op het doorlopen van de formele procedure bij
de provincie voor een ontheffing geluidshinder binnen de LIB-zone van
Schiphol. Zodra deze procedure positief is afgerond, zal daadwerkelijk

worden gestart met de bouw van de
BSO-boxen. De BSO-boxen gaan
gebouwd worden op het terrein van
zwembad de Waterlelie in de Hornmeer en wie eens het buitenbad bezocht heeft, weet dat de vliegtuigen
hier laag en regelmatig over vliegen.
Daarom is ontheffing nodig van de
provincie. Het wordt, volgens de initiatiefnemers, een vrolijk gebouw,
met veel licht en veel kleuren, veel
gezelligheid en in een groene omgeving. De exacte openingsdatum is
nog niet bekend.

Baggeren watergangen Dorp

Aalsmeer - De komende weken
laat de gemeente de sloot langs de
Hornweg en een aantal watergangen in het Dorp baggeren. Volgens
planning zal 25 oktober worden gestart met de sloot langs de Hornweg.
Aansluitend zullen de watergangen
achter de Dahliastraat, Chrysantenstraat en Dorpsstraat worden aan-

gepakt. Als laatste wordt de waterpartij bij het Raadhuisplein en
rond het gemeentehuis uitgebaggerd. De gemeente verwacht dat de
werkzaamheden eind november afgerond zijn. Geprobeerd wordt om
eventuele overlast voor de aanwonenden en het verkeer tot een minimum te beperken.
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Bewoners Oost
betrokken bij
herinrichting

Aanpassing financieel onverantwoordelijk

College toch voor bouw
39 huizen in Deelplan 9
Aalsmeer - De raad heeft op 11 februari van dit jaar een motie aangenomen waarin het College wordt
opgeroepen een quickscan uit te
voeren naar de mogelijkheden, onmogelijkheden en de kosten van
een alternatieve invulling van Deelplan 9 met groen en maatschappelijke voorzieningen.
De quickscan is uitgevoerd en op 7
september is een besluit genomen
kennis te nemen van de quickscan
en een voorkeur uit te spreken voor
het realiseren van kinderopvang/
basisonderwijs binnen Nieuw-Oosteinde II en het opwaarderen van de
groenvoorzieningen. En om met de
bewoners te zoeken naar een geschikte plek voor een voorziening
van de 12+ jeugd. Over het schrappen van de woning op de hoek van
de Johan Frisostraat zijn ambtelijk
afspraken gemaakt met de directie van de Gema dat dit voor de gemeente kostenneutraal zou gebeuren.
De kosten voor het opknappen van
het groen en het aanleggen van genoemde speelplaats zijn grofweg
geschat op 250 duizend euro. Inzet van het College was om deze
kosten te dekken uit de verkregen
Rijkssubsidie van 325 duizend euro. Het voorstel is op 23 september
in het Beraad besproken en bij die
bespreking heeft het college melding gemaakt van het feit dat in een
overleg tussen de gemeente en Gema duidelijk was geworden dat er
een verschil van inzicht was ontstaan over de interpretatie van de
afspraken over de hoekwoning, alsmede de wijze van inzetten van de
verkregen subsidie. De afgelopen
weken heeft er intensief overleg
plaatsgevonden tussen de directeur
Projecten en de directie van Gema.
College: Wel
Het College heeft nu conclusies getrokken en dat betekent dat Deelplan 9 wordt bebouwd met 39 woningen, conform de voorgestelde
en eerder overeengekomen plannen. Aanpassing van de plannen
heeft onverantwoorde financiële gevolgen, die niet in verhouding
staan tot het bereikte maatschappelijke effect. De woning op de hoek
van de Johan Frisostraat wordt gebouwd conform de oorspronkelijke
plannen. De afspraken zijn tot stand
gekomen in nauw en goed overleg
tussen Gema, Eigen Haard en gemeente. Wel attendeert het College erop dat een en ander nog goedkeuring behoeft van de Raad van

Commissarissen van Eigen Haard.
In het geval dat deze Raad onverhoopt niet zou instemmen dan volgt
er uiteraard een nieuw voorstel,
maar in dat geval is het niet waarschijnlijk dat de bouw nog voor 1 januari 2011 zal kunnen aanvangen.
Alles is er echter op gericht om de
aanvang van de bouw voor 1 januari 2011 daadwerkelijk veilig te stellen. Procedureel is dit haalbaar. Eigen Haard gaat nu beoordelen of
het risico voor hen aanvaardbaar is.
Als dat zo is, dient zo spoedig mogelijk begonnen te worden met de
bouw, is de mening van alle politieke fracties.
Actiecomité Groen: Niet
Het Actiecomité Groen-Oosteinde
bracht nog een kwestie van juridische aard onder de aandacht. Het
betreft de Ruimtelijke Onderbouwing van deelplan 9 en in het bijzonder de motivering om tot vrijstelling te komen van het huidige bestemmingsplan. Uit deze motivering
komt het citaat: “Ook voor bewoners
rondom de twee bestaande scholen
verandert een en ander.
De scholen verhuizen naar de Brede
School verderop langs de Koningsstraat, Op de huidige schoollocatie zal woningbouw worden gerealiseerd. De ontwikkeling past binnen
de uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan. Deze vrijstellingsprocedure is noodzakelijk omdat op een aantal ondergeschikte details van dit bestemmingsplan
wordt afgeweken en daarom dient
vrijstelling te worden verleend aan
het bestemmingsplan”.
Het actiecomité gaf aan deze tekst
als verwarrend te hebben ervaren.
Niet duidelijk wordt gemaakt wat
het vigerende bestemmingsplan
is. Het Actiecomité blijft van mening dat afgeweken moet worden
van het nog steeds van kracht zijnde bestemmingsplan dat voor deelplan 9 geldt.
De bestemming van het terrein is
nog altijd Bijzondere Doeleinden en
die bestemming sluit woningbouw
uit. Het actiecomité erkent dat bij
besluitvorming als deze het primaat
bij de politiek ligt en wijst op hetvolgende: de motivering Ruimtelijke Onderbouwing vormt geen enkele grond om een besluit te kunnen
dragen dat woningbouw kan rechtvaardigen en het actiecomité hoopt
en verwacht dat de raad de argumenten in de besluitvorming zal betrekken.

Wens van de VVD-fractie:

Evenemententerrein voor
Feestweek en Danceparty
Aalsmeer - De VVD-fractie maakte donderdag 21 oktober gebruik
van de mogelijkheid om in de rondvraag aan te geven dat er in het
dorp nogal wat onrust was ontstaan
rondom de Feestweek en dat leverde een aantal vragen op. Klopt het
dat de feesttent groter was als voorgaande jaren en is er een vergunning afgegeven voor het hele plein.
Heeft de tent er langer gestaan en
is daar vooraf overleg over geweest
met de winkeliers. Het centrum van
Aalsmeer wordt op deze manier gedurende tien winkeldagen parkeerplaatsen onthouden.
Tien dagen niet wenselijk
Burgemeester Pieter Litjens gaf aan
dat het klopte dat de tent groter was
en de afgegeven vergunning gold
voor het hele terrein binnen de geplaatste hekken. Het klopt ook dat
de vergunning een dag langer was.
Dit in verband met het opbouwen
op woensdag. Aan de organisatoren

van de Feestweek is gevraagd zelf
met de winkeliers contact op te nemen. Er is overleg geweest en een
reactie is gekomen per e-mail en er
zijn geen overwegende bezwaren
aangegeven. In zijn algemeenheid
wordt een periode van tien dagen
niet wenselijk geacht. “Een werkdag
meer als in voorgaande jaren is zeker de grens”, zo stelde de VVD.
Greenpark
Eventuele maatregelen, die genomen kunnen worden, vallen in de
categorie ‘het op termijn inrichten
van een evenemententerrein’, bijvoorbeeld op GreenPark, waar dan
ook de Summer Dance Party ondergebracht kan worden. Dat zal in
2011 nog niet het geval kunnen zijn
en er staat nog een evaluatie van
de Feestweek in de planning. Samen met politie, winkeliers, stichting Feestweek, toezichthouders en
handhavers zal een en ander nader
bekeken worden.

ingezonden
Geen overlast van scooters, wel
van schreeuwende kinderen!
Ik wil graag even reageren op het
bericht in de krant dat de bewoners
rond de Mikado de geluidsoverlast beu zijn. Ik woon bij de Mikado, maar ik heb geen idee waar het
over gaat. Ik heb nooit gehoord over
dit probleem.
Ik heb ook last van geluidsoverlast, maar dan meer van vreselijk
schreeuwende kinderen, ouders die
hun kinderen komen brengen en
ophalen en zo. Maar, scooters, en
brommers? Valt best mee. Ik denk
dat je er wel last van hebt als je bij
de voordeur gaat staan. Want, die
bewoners zijn er ook. Maar met ramen en deuren dicht, geen last.
Maar als bewoners daar nu al zo’n
last van hebben, wat zal dat dan
moeten zijn over tien jaar. Dan zijn
hun eigen kinderen ook 16. Dan
zijn er tien keer zo veel brommers
en scooters. O, jee! Ik ben van mening als er over de bewoners ge-

sproken wordt, dan horen alle bewoners daarbij. Maar ik ben het er
mee eens om een constructieve oplossing te bedenken. Daar wordt al
zo lang over gesproken, alleen het
gebeurd nooit.
Maar verkeersborden? Hebben jullie al eens goed gekeken naar de
verkeersborden rondom de school.
Het zijn er al te veel. En dan nog
meer? Ik vind het landschapsvervuiling. En het helpt niet. De ouders
van de schooljeugd blijven toch wel
verkeerd parkeren en te hard rijden.
Dat is pas overlast.
Als de bewoners iets willen gaan
bedenken, betrek dan alle bewoners
erbij. Ook de ouders van de scooterjeugd. Want ook die wonen rondom
de school.
Christa Kuitert, Catharina Amalialaan 60, Aalsmeer, tel. 0297326258

Het college aandachtig luisterend naar Martin Rinkel van Burgers carrosserie BV.
(Foto Burgers carrosserie BV)

College B&W op bezoek
bij bedrijven in Hornmeer

Aalsmeer - In een rondgang langs
Aalsmeers ruggengraat, het sterke bedrijfsleven, nam het college van burgemeester en wethouders op vrijdag 22 oktober een kijkje bij twee bedrijven op bedrijventerrein Hornmeer. Bij M+P raadgevende ingenieurs werd het college
in een mum van tijd op hoofdlijnen
geïnformeerd over trillingen, geluid,
lucht en bouwfysica. Bij het 200
meter verderop gevestigde Burgers
carrosserie BV ging het voornamelijk over carrosserieën. Bij M+P
raadgevende ingenieurs namen Gijsjan Blokland en Theodoor Höngens de ontvangst voor hun rekening. “Ons bureau is redelijk uniek,
omdat we niet direct aan de sierteelt zijn verbonden”, stak Blokland
van wal. Dit onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in alles
wat met trillingen, geluid, lucht en
bouwfysica van doen heeft, telt 32
werkplekken, verdeeld over vestigingen in Aalsmeer en Vught. Werkterrein is 50 procent overheid, 50
procent bedrijfsleven. Hier passeerde de vraag: hoe laat je een BMW
klinken als een echte BMW? Complete studies gaan vooraf aan het
echte BMW-geluid bij het dichtslaan van de autodeur. “Dat mag
natuurlijk niet klinken als een superzuinig, klein boodschappenwagentje, waarbij het geluid eerder
op dat van een magnetrondeurtje
lijkt”, merkte burgemeester Litjens
op. Het was de spijker op zijn kop
want, beaamde Höngens: “Tegenwoordig maken ze 8-cilinderwagens
die in de stad slechts 4 cilinders gebruiken. En tóch moet zo’n luxe auto dat stevige, ronkende 8 cilindergeluid behouden.” Een Duits zusterbedrijf onder dezelfde holding-

vlag maakte hiervan haar core business. Het meten van geluidsoverlast langs snelwegen of luchtvervuiling is één van de expertises van dit
sinds 1983 in Aalsmeer gevestigde
bedrijf. Als onderdeel van een Duitse holding uit München kent M+P
bovendien nog iets origineels: Eigen
werknemers kunnen aandelen van
de firma kopen. Bij Burgers carrosserie BV plaatsen mannen in blauwe overalls in een 4.500 vierkante
meter grote werkplaats jaarlijks 250
tot 300 cabines bovenop de kanten-klaar aangeleverde onderbouwen van vrachtwagens. Spectaculair om te zien hoe gigantisch groot
de bakken zijn. Achter in de werkplaats staat een twee-verdiepin-

gen wagen, waarin boven en onder
de Deense karren (Denen) kunnen
worden geplaatst. Dit zogenaamde double deck-systeem is twee
keer 1.80 meter hoog. Zou de founding father van dit oer-Aalsmeerse bedrijf, de heer J.S. Burger, in
1925 kunnen hebben vermoed dat
zijn opvolgers bijna 100 jaar later
vrachtwagens met een lengte van
25 meter en tot 60 ton aan gewicht
zouden bouwen?
Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig Aalsmeerse ondernemers of bedrijven. Ook het
huidige college vindt het belangrijk om te weten wat er speelt bij
de bedrijven om zo een vinger aan
de pols te houden. Waar liggen bedreigingen of juist kansen, eventuele zwakke en sterke punten? Dit kan
belangrijke informatie opleveren om
mee te nemen bij het nemen van
beslissingen.

Bij M+P ingenieurs gaf Gijsjan Blokland uitleg over een proefopstelling met
absorptiedemper en resonantiedemper.
(Foto M+P ingenieurs)

Aalsmeer - 23 Bewoners uit de Julianalaan en omgeving hebben een
reactie gestuurd op de uitnodiging
om mee te praten over de herinrichting van hun straat. 15 Bewoners
hebben zich daadwerkelijk aangemeld voor de klankbordgroep herinrichting Julianalaan. Wethouder Ad
Verburg is blij verrast door het grote aantal bewoners dat gereageerd
heeft op de oproep van de gemeente: “Ik ben de eerste klankbordgroepavond aanwezig om de bewoners
te verwelkomen en om eens te horen wat de ideeën van de bewoners
zijn”.
15 Bewoners is teveel om mee te
overleggen in de klankbordgroep;
daarom heeft de gemeente gekozen voor zes bewoners die verspreid over het gebied wonen. Aan
de klankbordgroepleden wordt gevraagd om de ideeën en suggesties
van hun buren mee te nemen. De
gemeente Aalsmeer gaat in 2011 de
Julianalaan, Christinastraat en Margrietstraat zowel boven als onder
de grond opnieuw inrichten. De rijweg, het trottoir, de parkeerplaatsen, het groen en het regenwaterriool worden gerenoveerd en mogelijk op een andere manier ingericht.
Het resultaat zal in ieder geval een
prachtige nieuwe woonomgeving
zijn. De aanleiding voor dit alles zijn
werkzaamheden aan het riool en de
verouderde wegen en stoepen, die
toe zijn aan vervanging.
Bewoners zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd om over de
nieuwe inrichting van de straten
mee te praten en deel te nemen
aan een klankbordgroep. Uiteraard
ligt een aantal zaken wel vast; de
straat wordt bijvoorbeeld ingericht
als 30 km/uur zone en het asfalt
wordt vervangen door klinkers. Ook
de groenstructuur blijft zoveel mogelijk gehandhaafd, maar wordt wel
kwalitatief verbeterd. In september
2010 is gestart met de planvorming
rond de herstructurering van de Julianalaan e.o. en de uitvoering is gepland voor voorjaar 2011. De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar
in het najaar van 2010. De uitvoering gebeurt in fasen, er is dus telkens maar een deel van de straat
opgebroken, zodat bijna alle woningen per auto bereikbaar blijven. Enige overlast is echter onvermijdelijk.

Fietsster overlijdt
Uithoorn - Een 72-jarige fietsster is
woensdag 20 oktober rond één uur
overleden tengevolge van het letsel dat zij opliep bij een aanrijding
met een automobiliste op de kruising Wiegerbruinlaan en de Achterberglaan in Uithoorn. De vrouw
overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De precieze toedracht
van het ongeval wordt onderzocht
door specialisten van de Dienst
Controle Infrastructuur en Verkeer
(DCIV). De 44-jarige bestuurster uit
Kudelstaart is verhoord.

ingezonden
Schiphol en gezondheidsrisico’s

Teveel plastic voor containers
Aalsmeer - Het begint er op te lijken dat bewoners rond de Ophelialaan hun huisvuil vrij lang opsparen, om vervolgens met een volle auto naar de glasbak of de plastic container te rijden. En dan treffen ze het niet, allemaal tot de nok
gevuld. Het begon met heel veel
flessen rond de glasbakken, maar
nu lijkt plastic inzamelen even populairder te zijn. Het scheelt in ie-

der geval heel veel ruimte in de grijze container. Donderdagavond hebben waarschijnlijk meerdere personen tegelijkertijd het idee opgevat
om het plastic eens weg te brengen.
De plastic containers zijn ruim, maar
tegen zulke grote zakken waren ze
niet opgewassen. Dan maar er naast
zetten… Niet echt fraai, maar gelukkig is een en ander snel weer op
orde gemaakt.

Microfoons Radio open
voor luisteraars

Aalsmeer - Het radioprogramma
Stamtafel Aalsmeer valt onder de
categorie interactieve uitzending en
de naam zegt het al: Het is de bedoeling dat luisteraars actief meedoen met het programma. Zij dragen onderwerpen aan, die dan direct betrokken worden in de uitzending. Vrolijke, trieste, uitbundige en
ingetogen onderwerpen wisselen
elkaar af en dat kan op alle gebied
zijn. Stamtafel Aalsmeer wordt op
die donderdagavonden uitgezonden dat er vanuit het gemeentehuis
geen raadsvergadering wordt uitge-

zonden bij Radio Aalsmeer. Luisteraars kunnen tussen 20.00 en 22.00
uur hun stem laten horen, telefonisch via 0297-325858. Uiteraard is
het ook mogelijk de onderwerpen per e-mail in te sturen: stamtafel@radioaalsmeer.nl. Stamtafel
Aalsmeer wordt live uitgezonden
en dat betekent dat vraagstellingen zeer actueel kunnen zijn en dat
is ook precies de bedoeling van de
programmamakers. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via de kabel (99.0
MHz), de ether (105.9 MHz) en via
livestream: www.radioaalsmeer.nl.

Zojuist heb ik gekeken naar het
RTL-nieuws. Tot mijn schrik was er
een item over de gevolgen van langdurig vliegtuiglawaai. Zwitserse onderzoekers hebben aangetoond dat
mensen die langer dan 15 jaar met
dit soort herrie te kampen hebben,
lopen 50% meer kans om vroegtijdig te overlijden aan een hartaanval. Dat is schrikken. Het lijkt mij dat
je daar als gemeente Aalsmeer met
zulke grote gezondheidsrisico’s voor
je bewoners iets mee moet gaan
doen. Vind u niet? Zo wonen wij bijvoorbeeld al langer dan 15 jaar onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan en ik kan u zeggen
da’s niet altijd een pretje.
Jan Daalman, Uiterweg 185.

Ik kan mij uw bezorgde reactie goed
voorstellen. Wij delen uw zorg over
de effecten op de volksgezondheid
van een luchthaven in de directe
nabijheid en hebben hier al geruime
tijd aandacht voor. Er zijn internationaal inmiddels diverse onderzoeken
verricht naar een mogelijke samenhang tussen gezondheid en wonen
in de nabijheid van luchthavens,
met helaas niet altijd gelijkluidende
uitkomsten. Zo heeft de GGD Amsterdam in opdracht van de Alderstafel in 2009 een mogelijke samenhang onderzocht. De hoofdconclusie uit dit onderzoek is dat er niet of
nauwelijks sprake is van een relatie
tussen de gezondheidseffecten voor
wat betreft luchtverontreiniging
door Schiphol en de onderzochte
medische aandoeningen. Er bestaat
echter wel een verband tussen de
voortdurende aanwezigheid van geluid en aandoeningen zoals slaapverstoring, verhoogde bloeddruk en

Gladde wegen
Haarlemmermeer – In de nacht
van dinsdag 19 op woensdag 20
oktober deden zich verschillende
kleine ongevallen voor, veroorzaakt

concentratieproblemen. In de convenanten omgevingskwaliteit en
hinderbeperking van de Alderstafel
zijn al een aantal maatregelen voorgesteld om (geluid)hinder te beperken. In het GGD onderzoek zijn nog
een aantal aanvullende aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbeveling voor Aalsmeer is dat het
thema gezondheid betrokken moet
blijven bij alle besluitvorming rond
Schiphol. We blijven hier de aandacht op vestigen door dit belangrijke onderwerp in de verschillende
overlegorganen in het Schipholdossier te agenderen. Wat het recente
Zwitserse onderzoek betreft kennen
wij op dit moment slechts de conclusies die via de media naar buiten
zijn gebracht. De onderzoeksvraag
en de omstandigheden zijn echter
(nog) niet bekend. In hoeverre dit
onderzoek voor deze omgeving en
de Nederlandse omstandigheden
relevant zijn en welke conclusies
er hier dan mogen worden getrokken is niet duidelijk. Ook is de vraag
in hoeverre het Zwitserse onderzoek en het GGD-onderzoek vergelijkbaar zijn. Wij zullen in regioverband erop aandringen om hier
helderheid in te krijgen en de resultaten in BRS-verband (Bestuurlijke Regiegroep Schiphol) bespreken. Mocht blijken dat het Zwitserse onderzoek nieuw licht laat schijnen op de effecten van het vliegverkeer op de volksgezondheid in deze
omgeving, dan zullen we de Alderstafel verzoeken om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren en aandringen op aanvullende hinderbeperkende maatregelen.
Ulla Eurich, Wethouder Schiphol
door gladheid. Onder andere op de
A4 gleed een auto van de rijbaan
tegen de vangrail en ook op de A44
ter hoogte van Abbenes belandde
een automobilist tegen de vangrail.
Hagel had de rijbaan glad gemaakt
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Sursum Corda in concert
met Brabantse verenigingen

Kees Waaijman terug op
geboortegrond Aalsmeer

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
30 oktober geeft muziekvereniging
Sursum Corda samen met fanfare
St. Caecilia Hoeven en harmonie St.
Cecilia uit Zegge een concert in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Beide
verenigingen komen uit Noord-Brabant en staan, net als Sursum Corda,
onder leiding van dirigent Dick Hesselink. Het publiek krijgt een afwisselend programma te horen met een
mars, een ouverture en musicalmuziek. Als eerste is het podium voor
St. Cecilia, die de vier stukken Cent
Mille Chansons, Fincastle Overture, Pasadena en Parade of Sails ten
gehore gaat brengen. Dan gaan
de spots aan voor fanfare St. Caecilia en deze heren en dames trakteren op David of the White Rock,
The Land of wind and water, The
Fields en Santana. Voor een spetterende afsluiting gaat Sursum Corda
zorgen met On a Hymnsong of Philip Bliss, Ministry of Winds, Rainbow
Warrior en Les Miserables. Het concert zaterdag begint om 19.30 uur
en de entree bedraagt 5 euro.

Aalsmeer - Karmel Aalsmeer, het
klooster aan Stommeerweg 15,
naast de R.K.Kerk, heeft komend
weekend Kees Waaijman uitgenodigd. Een karmeliet en een oudparochiaan van de Karmelkerk. Hij
heeft in de hele wereld een leidende rol heeft gespeeld in het wetenschappelijk debat over de rol van de
spiritualiteit. Geboren in SchipholRijk in de Haarlemmermeer in 1942
werd Kees Waaijman in 1961 karmeliet en slaagde in 1974 cum laude
voor zijn doctoraal examen in Nijmegen en promoveerde cum laude
in 1976. In 1989 werd hij buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de spiritualiteit. Als directeur
van het Titus Brandma Instituut Nijmegen heeft hij dit tot een internationaal toonaangevend instituut uitgebouwd. Zijn voornaamste werk,
naast veel andere publicaties, is het
in vele talen vertaalde omvangrijke
handboek over spiritualiteit. Nu is
hij te gast op de plek waar hij is opgegroeid. Een man die volle collegezalen trok. Bij zijn afscheid typeerde
men hem: hij heeft trekken van een
goeroe, een veel gevraagd spreker,
ook bij verenigingen van ondernemers, hij heeft iets van een tovenaar,
van de alchemist die uit zwavel eindelijk goud te voorschijn brengt.

Oliebollen en kerst
Na dit concert zijn de leden van Sursum Corda alweer druk aan het repeteren voor het kerstconcert op
18 december in het gemeentehuis.
Tussendoor echter maken zij tijd
voor de jaarlijkse oliebollenactie. De
meeste inwoners hebben ze vast al
eens geproefd, die heerlijke, door
de leden zelf gebakken en aan de
deur verkochte oliebollen van Sursum Corda.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november komen de leden van Sursum Corda weer aan de deur om
deze te verkopen. Voor u iets lekkers voor bij de koffie en Sursum
Corda kan de kas waardoor er weer
nieuwe muziekstukken en nieuwe
instrumenten gekocht kunnen worden. Wie zeker wil zijn van één (of
meerdere) zak oliebollen, kan bellen
naar telefoonnummer 0297- 344334.
Ook een ieder die een muziekinstrument bespeelt, of ooit bespeeld
heeft en dit weer wil oppakken mag
dit nummer bellen. Nieuwe leden
kan Sursum Corda altijd gebruiken!

Wijnproeverij in Bacchus
Aalsmeer - In Bacchus wordt meer
en meer wijn gedronken. Daarom leek het de Bacchus-wijninkoper een leuk idee om een proeverij te organiseren, met naast de Bacchus huiswijnen een selectie van
vier witte en vier rode wijnen die bij
het kerstdiner niet zullen misstaan.
Aanstaande zaterdag 30 oktober
wordt de wijnproeverij gehouden
en er zullen wijnen in de prijsklasse van 4,50 tot 9 euro worden aangeboden. De te proeven wijnen zijn
gemaakt van verschillende druiven
en afkomstig uit Frankrijk, Spanje,
Argentinië en Australië. Dit levert
vijf rode en vijf witte wijnen, die heel
verschillend zijn van smaak en karakter. Over smaak valt niet te twisten en natuurlijk klinkt de persoon-

lijke smaak voorkeur van de Bacchus wijninkoper door in deze selectie wijnen. Zoals het hoort is een
formulier beschikbaar waarop de
proefnotities verwerkt kunnen worden. Tijdens de proeverij zal algemene informatie over wijn, de gepresenteerde wijnen en wijn en spijs
geprojecteerd worden op het Bacchus filmdoek. Natuurlijk is er een
stukje brood, een glaasje water of
een blokje kaas om de smaak van
de geproefde wijn te neutraliseren
alvorens aan een volgende te beginnen. De wijnproeverij in het culturele café in de Gerberastraat begint zaterdag om 21.30 uur, Bacchus
open vanaf 21.00 uur, en de toegang
bedraagt 7 euro per persoon inclusief glas.

Bluesles van Jop en Hein
Aalsmeer - “Blues is business and
business is good.” Een uitspraak
klaar als een klontje van een bekende blues zangeres. Bluesles kregen
de bezoekers aan De Oude Veiling
afgelopen zaterdag 16 oktober en
de belangstelling voor deze toch ongedwongen en muzikale avond was
groot. Presentator Job Kluis is een
fervent liefhebber van bluesmuziek
en hij deelde zijn kennis met het publiek met geluids- en filmfragmenten van optredens van bekende
bluesgitaristen en zangers uit allerlei werelddelen.
Voor het live-segment droeg zanger en gitarist Hein Meijer zorg en
dit kan wel overgelaten worden aan

de eveneens heel grote bluesliefhebber. Niet voor niets kreeg deze
Aalsmeerder tijdens zijn eerste bezoek aan Amerika de bijnaam Little Boogie Boy. Na de presentatie
gaf Hein Meijer nog een kort optreden en hij bewees voor de volle
honderd procent waarom hij genomineerd is voor de titel beste bluesgitarist van Nederland. Stemmen op
Little Boogie Boy kan overigens nog
tot 1 december. Zeker doen, trots
zijn op prestaties van een mede-inwoner mag best! Stemmen kan via
www.dutchbluesfoundation.com/
stemmen. Op 9 april volgend jaar
is de bekendmaking en worden de
awards uitgereikt.

Trots van Aalsmeerfeest op
19 november in nieuw jasje
Aalsmeer - Het is inmiddels al bijna weer een jaar geleden dat het
laatste Trots van Aalsmeerfeest gehouden werd, maar De Trots van
Aalsmeer, zoals het zesde seniorenelftal van Voetbalvereniging
Aalsmeer zichzelf noemt, is alweer
druk bezig met de voorbereidingen
van een nieuw spetterend Trotsfeest. Een aantal veranderingen
wordt dit jaar doorgevoerd, om de
vaste bezoeker tevreden te houden
en zoveel mogelijk nieuwe bezoekers te kunnen verwelkomen.
Op vrijdagavond 19 november aanstaande moet het gaan gebeuren:
het derde Trots van Aalsmeerfeest
uit de geschiedenis vindt dan plaats.
Een organisatieteam, bestaande uit
vijf personen, is al maanden bezig om dit jaar grootser uit te pakken dan bij de vorige twee edities.
Voorzitter van het organisatiecomité, Robbert-Jan van Duijn, zegt hierover: “Kijk, de vorige twee feesten
waren een groot succes. Er kwamen mensen van velerlei soort naar
onze voetbalkantine gesneld op de
bewuste vrijdagavonden. Allebei de
feesten leken op elkaar. Een zanger, een dj, wat versieringen en wat
lekkere drankjes, maar onze gasten verlangen naar meer. Vandaar
dan ook dat we dit jaar uit een ander vaatje gaan tappen. Ha,ha, letterlijk zelfs!”
Van Duijn doelt hier op de op handen zijnde veranderingen voor het
feest. De vorige twee edities werden
gehouden in voetbalkantine ‘De Silveren Draeck’, van V.V.Aalsmeer. Dit
jaar wordt gekozen voor een grote zaal in The Beach aan de Oosteinderweg. Een grote verandering,
daar de feesten in eerste instantie toch met name georganiseerd

werden vanuit het voetbaloogpunt
van De Trots. Toch is de verklaring
voor deze verandering een logische,
stelt Van Duijn: “Zoals ik al zei, onze
gasten zijn toe aan iets nieuws. De
voetbalkantine is een prachtige locatie. Ik ben er immers regelmatig te
vinden. Daarnaast waren de vorige
twee edities van het Trotsfeest prima geslaagd op deze locatie. Maar
de drempel voor niet-voetballers is
toch wat groot wanneer het feest in
een voetbalkantine wordt gehouden. The Beach is een fantastische
feestlocatie waar menig bezoeker
zich meteen thuis zal voelen.”
Muziek
Ook wat betreft de invulling van de
avond, zijn er veranderingen op stapel. Dit jaar wordt er geen dj ingehuurd, maar zal een heuse band de
avond opluisteren met live muziek.
De fameuze Tostiband is van de partij en speelt hedendaagse covers en
toepasselijke feestmuziek. Naast de
Tostiband, zal ook huiszanger van
De Trots, Bastiaan Hulsbos, zijn muzikaliteit ten gehore brengen. Bekende covers als ‘Schatje mag ik je
foto’ en ‘Zing met me mee’ maken
vast en zeker weer deel uit van zijn
repertoire. De optredens zullen aan
elkaar worden gepraat door Robbert-Jan van Duijn.
Al zin in dit feestje? Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op de website van De Trots, www.trotsvanaalsmeer.nl, voor het schamele bedrag van vijf euro.
Het feest is toegankelijk voor iedereen die zin heeft in een gezellige
avond, dus kom vooral op vrijdagavond 19 november naar The Beach,
voor het derde Trots van Aalsmeerfeest.

Postzegelvereniging weer bijeen
Aalsmeer - Maandagavond 1 november houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst met een veiling in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
Deze begint om 20.00 uur, maar de
zaal is al om 19.15 uur open om te
kijken wat er op deze avond aan
postzegels wordt aangeboden. Tevens liggen de kavels voor de schriftelijke Najaarsveiling 2010 ter inzage met de daarbij behorende biedformulieren. Deze kunnen ook ingekeken worden op de volgende ruilbeurs op 27 november. Ook kunnen
deze avond lootjes gekocht worden
voor één van de vele planten. Voor
belangstellenden is een exemplaar

van het clubblad met daarin de veiling aan de zaal verkrijgbaar. In de
novemberveiling zitten veel Nederlandse zegels, zoals de serie Mooi
Nederland en ook vele postzegelboekjes met diverse afwijkingen/
soorten, FDC ’s beschreven en onbeschreven. Zoals gebruikelijk kunnen nieuwtjes uit binnen en buitenland bij de vereniging besteld worden, evenals albumbladen, catalogi,
etc. De nieuwtjes Nederland worden verzorgd door William Bosdam.
Hij heeft nog een redelijke voorraad
zegels en dat alles tegen loketprijs.
De nieuwtjes buitenland en verder
alle benodigdheden heeft J. Teunen
onder zijn hoede.

F&VA-avond met thema spelregie

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober

Kunstroute De Kwakel
viert 10-jarig jubileum
De Kwakel - Een rondje De Kwakel
waarbij kennis gemaakt kan worden
met kunstenaars en winkeliers uit
de omgeving. Dat is het thema van
Qua Kunst en Ambacht. Een evenement dat dit jaar haar tien jarig jubileum viert en zoals altijd garant
staat voor verrassende kunstwerken
en gastvrije ambachtslieden. Aanstaande zaterdag 30 en zondag 31
oktober stellen zeven middenstanders uit De Kwakel hun bedrijfsruimte ter beschikking aan kunstenaars die zij zelf ontdekt en uitgenodigd hebben. De bijzondere kastjes en huisjes die Simon Gort uit
één stuk hout vervaardigt kunnen
bijvoorbeeld bij Bruinsma Hydrokultuur bewonderd worden. Altijd al
een keertje bij Poldersport binnen
willen kijken? Dat kan nu gecombineerd worden met een bezoek aan
de expositie van het Thamen Collectief, een groep mensen uit de regio
met één gemeenschappelijke hobby: schilderen. Bij Parkotech Living,
net over de Vrouwenakkersebrug,
zijn werken te vinden van Cornelis-

sen, Kok, Schouten en Lodder, een
vriendenclub die elkaar ontmoette
op een schildersopleiding. Het lieflijke aardewerk van Annie Bartels is
te bewonderen bij Hogerwerf Bloemen en Planten. Ook zijn er sieraden van Marry Samsom, Cynthia
van den Berg en Nienke Smit, objecten van paintbrush artist Peter
Meekel en beelden en sculpturen in
de route opgenomen.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
gaf bij haar installatie aan dat ze
veel contact met de bewoners en
bedrijven van haar gemeente wil
hebben. De initiatiefnemers van
Qua Kunst en Ambacht grepen die
uitspraak ogenblikkelijk aan om
haar uit te nodigen het evenement
dit jaar te openen. Op zaterdag 30
oktober om 12.30 uur opent zij de
tentoonstelling bij Amstelhof Health
Club. Belangstellenden zijn van harte welkom! Qua Kunst en Ambacht
is zaterdag en zondag te bezoeken
tussen 12.00 en 17.00 uur. Meer weten? Kijk op www.kunstindekwakel.
nl.

Aalsmeer - Maandagavond 1 november houdt de Film- en Videoclub Aalsmeer weer een clubavond.
Voorzitter Gerard van Schie gaat het
thema ‘Spelregie’ bespreken. Op de
afgelopen clubavond van 18 oktober zijn er twee 1 minuut filmpjes
opgenomen. Naast de cameravoering, belichting en geluid is het duidelijk geworden dat spelregie ook
zeer belangrijk is bij het maken een

speelfilm. Misschien zijn op de komende clubavond al enige resultaten te zien van de filmopnamen van
de twee 1 minuut filmpjes. De clubavonden van de F&VA worden om
de 14 dagen gehouden in gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA via tel. 0297–
326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Vrouwenlisten bij VIA
Aalsmeer - Op woensdag 3 november verzorgt cultuurhistoricus
Bertus Bakker uit Alkmaar een boeiende lezing over ‘goede en slechte vrouwen in de kunst’. De bijbel,
maar ook de verhalen uit de klassieke oudheid en de middeleeuwen,
staan er vol mee: De man die slachtoffer wordt van een sluwe vrouw.
Het thema mannenverleidster is in
de beeldende kunst altijd een dankbaar onderwerp geweest. Via lichtbeelden krijgen de VIA-dames een
beeld van de vroegere verhoudin-

gen tussen man en vrouw in huwelijk en samenleving. Veel voorstellingen zijn voortgekomen uit angst
voor de overheersing van de vrouw
en het gaat steeds om de eeuwenoude ‘strijd om de broek’. De lezing bij de VIA is 3 november in het
Dorpshuis van Kudelstaart en begint om 10.00 uur. Leden en introducées zijn van harte welkom. Laatstgenoemden betalen 2 euro entree.
Voor informatie over Vrouwen in
Aalsmeer (VIA) kan gebeld worden
naar 344316 of 326125.

Speelgoedbeurs
in Hornmeer

gers een nummer aanvragen bij één
van de dames van de organisatie.
Voor de in- en verkoop geldt een
tien procent regeling.
Inbrengen kan in de ochtend van
9.30 tot 10.00 uur en de verkoop is
van 10.30 tot 12.00 uur in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

Aalsmeer - Zaterdag 6 november
wordt een speelgoedbeurs gehouden bij buurtvereniging Hornmeer.
Maximaal 20 stuks speelgoed per
nummer mag aangeleverd worden.
Het is noodzakelijk dat de inbren-

Een nummer opvragen kan via
0297-327541 of 0297-329527.

Brandsma levend houdt. Titus zette zich in voor de vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Het werd
hem noodlottig, want hij stierf in het
concentratiekamp Dachau in 1942.
In 2005 koos Nijmegen Titus tot de
Grootste Nijmegenaar aller Tijden.
De Karmel hoopt dat mensen van de
geboortegrond van Kees Waaijman
een wezenlijke financiële bijdrage komen aanleveren en even kunnen kennismaken met hem die vanuit Aalsmeer een wereldberoemde
is geworden en toch ook gewoon
Kees is gebleven. Er is ook een gironummer: 135897491 t.g.v. stichting
Vrienden van Titus Brandsma, o.v.v.
sponsor Aalsmeer.
Realiteit en spiritualiteit
Verder zal Kees Waaijman zondag
31 oktober met Karmel Aalsmeer
voorgaan in de Karmelviering in
de kerk. Daarna zal hij door pastor
Loek Seeboldt ondervraagd worden
of de Aalsmeerse realiteit voor hem
een vindplaats is van spiritualiteit.
De viering begint om 10.30 uur.

Donor-bijeenkomst
Zaterdag 30 oktober: wordt onder
leiding van Waaijman een Donorbijeenkomst gehouden in Karmel
Aalsmeer van 16.00 tot 18.00 uur.
In Nijmegen is het Titus Brandsma
Memorial mede onder de bezielende leiding van Kees Waaijman tot
stand gekomen. Een kerk en een
tuin, waar de Karmel in het hart
van Nijmegen de naam van Titus

Tiflo zaterdag langs de
deur met plantenbakken
Aalsmeer - Het is een traditie
die inmiddels al voor de 49e keer
plaatsvindt: De jaarlijkse plantenbakkenactie van scoutingvereniging
Tiflo. Aanstaande zaterdag 30 oktober gaan alle leden van de groep
langs de deuren met de plantenbak
met een moderne uitstraling. Ook
dit jaar speelt de Tiflo in op de wensen van deze tijd, dus nog meer reden om een plantenbakje te kopen.
De plantjes worden door de oudere
leden van de Tiflo zelf opgemaakt.
De verkoop wordt gedaan door alle leden met behulp van een aantal ouders. Zaterdag 30 oktober begint om 9.30 uur op verschillende
punten in Aalsmeer en Kudelstaart
de verkoop. De prijs van het plantenbakje is dit jaar 4 euro. De op-

brengst van de verkoop is bestemd
voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal en ten behoeve van activiteiten van de Tiflo. Scoutinggroep
Tiflo telt zo’n 130 leden in de leeftijd
van 5 tot 18 jaar. De groep bestaat
uit verschillende speltakken: bevers,
kabouters, welpen, gidsen, verkenners en wilde vaart. Iedere zaterdag
komen de speltakken bijeen aan de
Stommeerweg 13, bij de Karmelkerk, om daar hun actieve en gezellige spel te doen. De activiteiten
van de bevers, kabouters en welpen
vindt plaats op het land, het spel van
de verkenners en gidsen speelt zich
voornamelijk af op en rond de Westeinderplassen. Bent u of is uw zoon/
dochter geïnteresseerd? Neem dan
een kijkje op www.tiflo.nl.

Outsiderkunst t/m 5 december

Werk van Aloïse Corbaz
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Na het succes van de
beeldententoonstelling van Miep
Maarse in Het Oude Raadhuis is
het nu de beurt aan hoogtepunten
uit de collectie Outsiderkunst. Maar
liefst 50 schilderijen van 15 kunstenaars uit alle hoeken van Europa
zijn voor deze tentoonstelling bijeen
gebracht.Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer weet daarmee opnieuw de bezoeker te verbazen, te
verwonderen en de ogen te openen.
Outsiderkunst is een verzamelnaam
voor uiterst diverse uitingen die de
kunstwereld al sinds het begin van
de vorige eeuw geïnspireerd hebben. De makers zijn onopgeleide
kunstenaars, die geen boodschap
hebben aan de kunst omdat zij, onbedoeld, een voorbeeldfunctie hebben door hun authenticiteit, eigenzinnigheid en hyperpersoonlijke visie. Zoveel uiteenlopende uitingen
in verf, krijt, inkt en borduurwerk
maken de expositie zeer verrassend.
Informatieve tekstborden begeleiden de schilderijen en geven zicht
op de achtergronden van deze eigenzinnige kunstenaars. Eén van de
kunstenaars is Aloïse Corbaz. Zij is
de beroemdste outsiderkunstenaar
onder de vrouwen en haar werk
behoort tot de absolute wereldtop. Gorbaz werd geboren in 1886

te Lausanne en werd huisonderwijzeres. Op haar elfde overleed haar
moeder en de oudste zuster nam de
rol over. Haar droom operazangeres
te worden werd nooit vervuld. Het
verhaal gaat dat zij verliefd werd op
een jonge uitgetreden priester, maar
dat de jaloerse oudere zuster de gepassioneerde relatie wist te dwarsbomen door haar naar Potsdam te
sturen om aan het hof van de keizer
de kinderen van een hofgeestelijke te onderwijzen. Daar werd zij hevig verliefd op de keizer en wist met
haar gevoelens geen raad. Zij keerde terug naar Zwitserland waar zij
in 1918 in een psychiatrische kliniek
werd opgenomen. Zij verbleef er tot
aan haar dood in 1964 en begon
er met schrijven en tekenen, aangemoedigd door de behandelende
medici. Haar werk is een hevig emotionele ode aan de liefde met de romantische uitbeelding van beroemde en andere liefdesparen. Zo werd
haar kunst een treffende en ontroerende plaatsvervanger van het eigen
gemankeerde liefdesleven.
De expositie Outsiderkunst is tot en
met 5 december in zien in Het Oude Raadhuis in de Dorpstraat 9 Iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Talk of the Town zondag
gastheer Pierre Tuning
Aalsmeer - Aanstaande zondag 31
oktober vindt de eerste editie van
de talkshow Talk of the Town in het
nieuwe seizoen plaats. In een informeel interview praat Pierre Tuning
met verschillende mensen uit de
regio. Deze editie zijn dat drs. Jan
Vinkenoog en Wim Roodenburg.
Drs. Jan Vinkenoog is auteur van
het baanbrekende boek ‘Aalsmeer,
gewonnen uit veen, bedreigd
door het water’ en Wim Roodenburg is betrokken bij het vastleggen van het fotoarchief van de ge-

meente Aalsmeer. Een nieuwigheid
in dit seizoen is dat het publiek na
de pauze de gelegenheid gegeven
wordt om vragen te stellen.
Gastheer Pierre Tuning (67) was
ruim vijfentwintig jaar redacteur
bij het NOS Journaal (tv) en in de
periode van 1970 tot 1976 en van
2002 tot 2010 gemeenteraadslid,
eerst voor D66 en later voor PACT
Aalsmeer. Talk of the Town zondag
is in De Oude Veiling in de Marktstraat en begint om 15.30 uur. De
entree is gratis.
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Konijnen, duiven en cavia’s
op tentoonstelling AKPV

Pretpeurders viert 44-jarig
jubileum hele jaar door

Aalsmeer - De vereniging van
Aalsmeers Konijnen- en PluimveeVrienden (AKPV) organiseert ook
dit jaar weer een grote tentoonstelling met konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en sierduiven. De
show is te zien in tuincentrum Ranzijn aan de Aalsmeerderweg 436
van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 november. Voor dierenliefhebbers is dit een unieke kans om
zo’n grote verscheidenheid aan dieren te kunnen bewonderen in een

Aalsmeer - Dit jaar heeft Carnavalsvereniging de Pretpeurders een
speciale opening van het carnavalsseizoen. De vereniging bestaat dit
jaar namelijk 44 jaar en dat is een
mijlpaal voor de vereniging. 4 Keer
11 jaar is in carnavalsland namelijk een speciaal feestje waard. En
dit gaat de Pretpeurders het hele jaar door vieren. De opening van
het carnavalsseizoen op zaterdag 13
november zal dit jaar dan ook iets
anders dan normaal verlopen. Overdag organiseert de Carnavalsvereniging een receptie voor iedereen
die een speciale band met carnaval
heeft. Dit zijn uiteraard alle oud-leden, oud-prinsen, sponsoren en donateurs, maar ook de overige verenigingen uit Kudelstaart. Gezamenlijk gaat teruggekeken worden
op de afgelopen jaren en uiteraard
wordt vooruit gekeken naar alle
feesten die nog georganiseerd gaan
worden door de vereniging de komende jaren.
Na de receptie worden de oud-leden en oud-prinsen uitgenodigd
voor een besloten diner om onder
het genot van een drankje alle ervaringen eens goed uit te wisselen. De
dag krijgt vanaf 20.11 uur een ver-

mooie ruimte. Donderdag 4 november worden alle ingezonden dieren
door erkende keurmeesters beoordeeld op kleur, bouw, type, gewicht
en conditie. Voor de fraaiste dieren
zijn er prijzen te winnen. De officiële opening is donderdagavond 4 november om 19.30 uur. De tentoonstelling is vrijdag 5 november te bezoeken van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 6 november zijn bezoekers
welkom tussen 9.00 en 16.30 uur.
De toegang is gratis.

Jammen met Aalsmeers tintje

Zangeres Katelijne in spots!
Aalsmeer - Iedere woensdagavond
presenteert Blitzz een jamavond met
live-muziek door Maikal X. en Gregory Pataca, aangevuld met bevriende muzikanten. Afgelopen woensdag was het muzikantengroepje
wat dunnetjes, maar Aalsmeer telt
ook heel veel muzikanten en toevallig waren enkele van hen aanwezig. Omdat de zanger later zou komen, werd gevraagd wie mee wilde zingen en laat nou net jazz-zangeres Katelijne van Otterloo deel uit
maken van het publiek. De veelgevraagde en charmante jazz-zange-

res wilde wel enkele nummers meezingen en zo werden de aanwezigen
getrakteerd op enkele heerlijke jazzy liedjes van deze Aalsmeerse. De
zanger van de band arriveerde inderdaad later, op krukken, maar
hij nam toch achter de microfoon
plaats en verbaasde het publiek met
zijn prachtige stem. Katelijne was
overigens niet de enige Aalsmeerse,
die in de spots trad. Ook zangeres
en gitariste Saskia van Veenswijk uit
Aalsmeer trad op met de band. Jammen met een Aalsmeers tintje, leuk
hoor!

Winst en verlies voor Cheryl
bij WK schaken in Griekenland
Aaber vertrokken Cheryl en haar
vader naar het WK schaken in Griekenland. Tot de tanden bewapend
met een nieuwe super laptop volgestopt met software en partijen! Het internet in het zeer luxueuze hotel is helaas niet berekend op
1000+ laptops die allemaal tegelijkertijd aan gaan, dus de nieuwsvoorziening is moeizaam. Na een
lange reis met vertraging kwam het
tweetal rond half tien in de avond in
het hotel aan. De eerste schaakpartij voor Cheryl stond reeds woensdag op het programma.
De eerste partij was tegen een
Griekse, Avramidou. Cheryl kwam
slecht uit de opening, haar tegenstandster had het centrum in bezit. Later kwam Cheryl goed terug,

maar moest zich helaas gewonnen
geven. Donderdag volgde een vlotte partij tegen een Luxemburgse. Elsa Blond Hanten. Cheryl wist al snel
een Toren voor te komen en dat resulteerde in nog meer voordeel en
een vlotte winst. De derde partij
met zwart was tegen een Hongaarse ging ook helaas verloren. Ronde
vier met wit was tegen een Koreaanse. Bij de negende zet kwam Cheryl
een stuk voor. De Koreaanse probeerde van alles om terug te komen,
maar Cheryl dacht goed na en gaf
haar geen kans. De partij duurde
liefst vier uur, maar wel winst voor
de Aalsmeerse schaakster. Zondag
24 oktober stond een dubbele ronde ingepland. Volg Cheryl op: http://
wycc2010.chessdom.com/

Handbal Eredivisie

FIQAS maakt teveel fouten
Aalsmeer - Het is de heren van FIQAS Aalsmeer zaterdag niet gelukt
om van Quintus te winnen. En eigenlijk had de ploeg van René Romeijn daar ook weinig recht op,
want 59 minuten lang werd tegen
een achterstand aan gekeken. Tijdens het FIQAS toernooi, aan het
begin van het seizoen, hadden FIQAS Aalsmeer en Quintus al een
keer tegenover elkaar gestaan. Toen
werd het 29-29, dus de Aalsmeerders waren gewaarschuwd. Eigenlijk konden ze nu alleen het eerste
kwartier in de wedstrijd blijven: na
0-2 werd het via topscorer Robin
Boomhouwer (uiteindelijk goed
voor tien treffers) en Rodrigo Huttinga nog 3-3. Even later kwam FIQAS Aalsmeer op voorsprong via
Remco van Dam 4-3, maar dat zou
de enige keer in de wedstrijd blijven.
Het was een snelle en fysiek stevige partij, die aardig was om te zien,
maar de Aalsmeerders maakten (te)
veel fouten, soms gewoon met afspelen. Ook hadden ze moeite om
door de stugge dekking van Quintus te komen. De Quintus aanvallers
konden wel veelvuldig in stelling
gebracht worden, zowel van afstand
als vanaf de cirkel, en kwamen op
voorsprong: via 4-6 en 5-8 naar 9-12
vlak voor rust. FIQAS Aalsmeer probeerde van alles om de marge te
verkleinen, maar zowel mooie doelpunten van Luuk Obbens als Remco van Dam, werden steeds beantwoord met een tegengoal. Quintus
wist zelfs een gaatje van vier punten te slaan: 12-16 en hield die vast
tot de rust: 13-17. In de tweede helft
probeerde FIQAS Aalsmeer met
man en macht om terug te komen
in de wedstrijd en dat leek te lukken: de aanval liep beter en na een
minuut of zes was het verschil nog
maar twee: 17-19. Het publiek ging
er eens goed voor zitten, maar zag
de hoop op een goede afloop bin-

nen een minuut of tien verdwijnen
als sneeuw voor de zon; de Quintus opbouwers konden té makkelijk
van afstand schieten (Remco Hagen scoorde zeven keer en ook de
broers Stuiver waren trefzeker) zonder dat ze werden aangepakt, en als
dat wel goed lukte, wisten ze weer
ruimte aan de cirkel te creëren. Zo
werd het via 19-23 en 20-25 zelfs
24-34 met nog een minuut of vijf te
gaan. Er was toen al geen eer meer
te behalen voor FIQAS Aalsmeer,
dat gelukkig wel bleef handballen
en de schade uiteindelijk beperkte tot 29-35. Vooral de laatste goal
van Robin Boomhouwer, een achter de rug om gescoorde break, was
spectaculair, maar leverde jammergenoeg geen punten op. Die waren
voor Quintus, dat over de hele wedstrijd sterker was en net iets minder
fouten maakte. Komend weekend is
er geen competitie voor de mannen
(in verband met wedstrijden van het
Nederlands team), op zaterdag 6
november wacht de volgende wedstrijd, thuis tegen Hurry Up dat verrassend derde staat op de ranglijst.
Deze wedstrijd in De Bloemhof aan
de Hornweg begint om 20.30 uur.
Publiek is van harte welkom.

Diabetesfonds
in Amstelland
Amstelveen - Van 30 oktober tot
en met 5 november is de folderwand
bij het Infocentrum van Ziekenhuis
Amstelland, in het kader van de actieweek van het diabetesfonds, ingericht met informatie over diabetes. Het Infocentrum bevindt zich in
de centrale hal van het ziekenhuis
en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-7557118 en via
email infocentrum@zha.nl.

50 Jaar bezoekcommissie
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De bezoekcommissie
van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer bestaat 50 jaar.
In de jaren 1955 tot 1960 werd er
nog niet veel voor ouderen gedaan,
zorgcentra waren er nog niet, er was
geen ANBO, geen therapie, geen
thuiszorg, geen wijkzuster en noem
zo maar op. Wanneer je geen kinderen had, die je konden verzorgen en
ook geen geld had voor hulp, dan
had je wel een probleem. Zo ontstond in 1955 een kring onder leiding van juffrouw Buijs, die op het
idee kwam om wat voor ouderen in
de Doopsgezinde Gemeente te gaan
betekenen. In het begin bestond de
hulp voornamelijk uit huishoudelijke
klusjes en het naaien van bijvoorbeeld pyjama’s of nachtjaponnen. In
1960 stopte men met het huishoudelijke werk vanuit de kring, maar
enkele doopsgezinde zusters bleven wel op bezoek gaan bij ouderen die ziek of eenzaam waren, en
zo ontstond het bezoekwerk en de
bezoekcommissie. En nu, 50 jaar later, zijn er nog steeds broeders en
zusters, die zich vrijwillig inzetten
voor zieken en ouderen. Dit heuglijke jubileumfeest is op donderdag 21 oktober gevierd in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. ’s Morgens was er een
hartelijk woord van Lyda ZondagKoningen, de huidige voorzitter van
de bezoekcommissie, waarin de ouderen en bezoekers van harte welkom werden geheten. Daarna was
het tijd voor koffie met iets lekkers

en hield ouderenpastor Ellen van
Houten-Oranje een korte overdenking. Daarna werden er, onder het
genot van een drankje, herinneringen opgehaald aan 50 jaar bezoekerswerk. Rond de klok van 12 uur
stond een heerlijk lunch klaar die
begon met een lekkere groentesoep, gevolgd door een slaatje en
broodjes. Als slotstuk volgde nog
een glaasje bowl. Met een goed gevulde maag konden de aanwezigen
om 14.00 uur gaan genieten van de
voorstelling Roemrijke stemmen van
Pommodoro (Bastiaan Verhorst).
Een programma met beroemde radiostemmen van vroeger. Wie kent
ze nog? Vele beroemdheden kwamen voorbij: Wim Kan, Wim Sonneveld, Toon Hermans maar ook Pelleboer en beroemde sporters kwamen door middel van een oud radiostukje, een lied of een tekst voorbij.
Na een korte pauze om de stemmen
weer te smeren met warme thee
ging Bastiaan verder.
Het was een heerlijke middag waarvan ‘jong en oud’ genoot, om 16.00
uur was het einde in zicht en werd
de dag afgesloten met een dankwoord van Lyda: “Het was een
prachtig 50-jarig jubileumfeest waar
we nog lang van kunnen nagenieten, en laten we hopen dat men zich
altijd weer geroepen voelt om dit
mooie werk te blijven doen en nog
jaren kunnen volhouden.”
Voor meer informatie over de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
zie www.@dgaalsmeer.nl.

der feestelijk vervolg met de officiele opening van het carnavalsseizoen. Dit jaar zal dit begeleid worden door dj Maarten. Deze doldwaze dj zet door heel Nederland kroegen en dorpshuizen op zijn kop door
zijn enthousiaste manier van draaien. Niet alleen zullen de meest bekende feesthits voorbij komen, dj
Maarten zal ook zijn meest bekende
hits zelf zingen en het publiek hierbij betrekken. Naast deze bekende
dj blijven de bekende onderdelen
van het elfde van de elfde feest uiteraard gewoon bestaan. Hier draait
het openingsfeest immers om: Wat
is het thema van komend carnavalsseizoen? En wie wordt de prins die
de Carnavalsvereniging het jubileumjaar in mag leiden? Tevens worden de nieuwe jeugdprins en –prinses, en nieuwe leden van de Raad
van Elf benoemd. Het jubileumfeest begint om 20.11 uur en iedereen vanaf 16 jaar is welkom op dit
feest. Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Cafetaria Family Kudelstaart in het winkelcentrum.
Meer informatie is te vinden op de
website van De Pretpeurders: www.
pretpeurders.nl, of stuur een mailtje
naar info@pretpeurders.nl.

Laatste rit van Solexvrienden
Aalsmeer - Op zaterdag 6 november houden de Solexvrienden uit
Kudelstaart en De Kwakel hun laatste tourrit. Zoals gebruikelijk is dit
de Stamppottentocht. Omdat het
wat later in het jaar is, duurt de rit
iets korter dan normaal. Daarnaast
is er halverwege ook nog een langere stop met een bezoek aan een
particulier automuseum. In dit museum zijn unieke auto’s te bewonderen. En om wat op te warmen
serveert het museum een lekkere
kop snert. Na een fraaie route komen de solexisten in de loop van de
middag weer terug in het Dorsphuis
van Kudelstaart. Daar wacht hen

een waar culinair buffet van verschillende (aangeklede) stamppotten. Iedereen die de solex nog niet
in de wintervaseline heeft staan, is
welkom mee te doen met deze gezellige tocht.
Deze rit is gelijk een warming-up
voor de Pre-Solex-Ride-For-TheFlowers, die in het voorjaar 2011
samen met de gemeente Aalsmeer
gehouden gaat worden. Inschrijven kan 6 november tussen 9.30
en 10.30 uur in het Dorpshuis Kudelstaart, waar gelijk koffie met appeltaart geserveerd wordt. Voor informatie zie www.solexvrienden.nl
of bel 06-22808708.

Negen kwekers genomineerd
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) heeft negen leveranciers/
kwekers genomineerd voor de Dutch Flower Awards 2010. In drie categorieën, bloemen-, planten- en
buitenlandse bedrijven, wordt traditiegetrouw een Award uitgereikt.
De feestelijke bekendmaking van
de winnaars vindt plaats op de FloraHolland Trade Fair op donderdag
4 november. Dat gebeurt ’s middags om 15.00 uur in het nabij de
DFG-stand gelegen restaurant van
de internationale handelsbeurs in
Aalsmeer. Het is voor het negende achtereenvolgende jaar dat DFG
de onderscheidingen voor excellente leveranciers uitreikt. “De genomineerde leveranciers zijn niet per sé
de grootste of goedkoopste bedrijven. Het gaat erom dat het waardevolle leveranciers zijn met een
meerwaarde voor ons als Dutch Flower Group,” legt voorzitter Marco
van Zijverden van de raad van bestuur DFG uit. Het thema dat DFG
dit jaar aan de Awards verbindt, is
transparantie. Voor DFG is dat vol-

gens Van Zijverden een wezenlijk
begrip. “We willen graag transparant zijn naar onze leveranciers toe.
We willen dat ze inzicht hebben hoe
wij zaken doen. Zoals hoe we calculeren, hoe de verkoop tot stand
komt en welke risico’s we nemen.
Met zo’n transparante houding krijg
je meer begrip voor elkaars positie,”
stelt hij. Bij de bloemen zijn VDL
Fleurs Chrysantenkwekerij (chrysanten) uit Naaldwijk, J.M. van Berkel (allium, eremurus, gladiolen, tulpen) uit Hillegom en Rosa Plaza/
AQ Roses (rozen) uit Rijsenhout
genomineerd voor de Dutch Flower Award. In de categorie planten
zijn dat Heboplant (tropische planten) uit Maasdijk, Ter Laak Orchids (phalaenopsis) uit Wateringen en
De Bromelia Specialist (bromelia’s)
uit Moerkapelle. Bij de buitenlandse bedrijven zijn de nominaties gegaan naar het proteabedrijf Protealinhas uit Portugal, Australian Flora
Corporation (snijgroen) uit Australië
en Agrexco (bloemen, snijgroen, lelies, zonnebloemen) uit Israël.

PAX zoekt gastgezinnen
voor kinderen uit Armenië
Streek - PAX Kinderhulp is dringen op zoek naar gastgezinnen. Er komen kinderen uit Armenië naar Aalsmeer en omgeving en
deze kinderen hebben uw steun,
hart en huis in januari voor 4 weken hard nodig. De kinderen die
komen zijn wees, half wees of wonen in een noodbehuizing. Dit zijn
meestal omgebouwde containers
die verstoken zijn van warm water,
gas en elektra. Tijdens de 4 weken
dat de kinderen weer even kind mogen zijn verblijven zij bij gastgezinnen. De medewerkers van Pax Kinderhulp bieden de kinderen activiteiten aan om ze zoveel mogelijk te
laten kennis maken met het gebruiken en de omgeving waarin ze verblijven. Ook proberen zij de gastouders op deze manier te ontlasten.
Dit alles is mogelijk gemaakt door
sponsoring van geld of/en het aanbieden van activiteiten en hulp hierbij. Er reist een tolk met de kinderen
mee, die gastgezinnen en kinderen
zal ondersteunen. De kinderen verblijven per tweetal in een gastgezin, dit om heimwee zoveel mogelijk te voorkomen. Voor informatie

kan gekeken worden op www.paxkinderhulp.nl of bel met Lucy Claessen, actieleidster Pax Kinderhulp via
0297-268775. Geen mogelijkheden
om kinderen te plaatsen, maar wilt
u toch iets voor ze betekenen, stort
dan op: stichting pax kinderhulp Rabobank: 109704339.

Flora zoekt spulletjes voor
jaarlijkse rommelmarkt
Aalsmeer - Zaterdag 27 en zondag
28 november houdt Flora weer haar
jaarlijkse rommelmarkt in het clubhuis aan de Wim Kandreef. De opbrengst, de vereniging hoopt natuurlijk weer op een goede verkoop,
wordt besteed aan de aanschaf van
muziekinstrumenten en heel belangrijk, de opleiding van jeugdleden. Momenteel heeft de vereniging een grote, enthousiaste groep
jeugdleden en wie de jeugd heeft,

heeft de toekomst! Wie bruikbare
spullen heeft voor de rommelmarkt
kan deze op de vrijdagavonden 5,
12 en 19 november tussen 19.00 en
21.00 uur brengen naar het clubhuis
van muziekvereniging Flora aan de
Wim Kandreef. Let wel, de spullen
moeten heel zijn en voor grote meubelen als kasten en banken is helaas geen ruimte. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met
Ton Hol via 0297-326209.

Koninklijke inbreng tijdens
Flora Holland Trade Fair
Aalsmeer - Met het oog op de veiligheid, de werkomstandigheden ter
plaatse en de kostbaarheid van het
tentoongestelde zijn de Paleizen van
de King of Orchids normaliter niet
opengesteld voor het publiek. Maar,
speciaal ter gelegenheid van de Flora Holland Trade Fair is de rode kamer van het Paleis van de King of
Orchids voor u als publiek geopend.
Blikvangers in de Rode Kamer van
het Koninklijk Paleis zijn de enorme
kroonluchter, de oude meesterwerken en de Potcymbidiums. De schitterende kroonluchter in het Rode
vertrek weegt 230 kilo, is ruim drie
meter hoog en heeft een diameter
van twee en een halve meter. Deze
kroonluchter is het grootste exemplaar in het Paleis.
De Potcymbidium is een bijzondere plant met lange, smalle, tropisch

2500 Euro voor
hulp aan Nepal
Aalsmeer - De opbrengst van deze Beniefietavond voor Nepal op 15
oktober bedraagt maar liefst 1200
euro.
Er was reeds in de maanden ervoor een bedrag gestort door verschillende organisaties en parti-

aandoende bladeren die, typerend voor de soort, onder de bloemen naar beneden golven. De oude meesterwerken in de Rode Kamer zijn o.a. van Muilwijk-Besuijen,
Scholte Orchideeen en Power-Force. De Rode Kamer van het Paleis
van de King of Orchids is tijdens de
Flora Holland Trade Fair geopend op
woensdag 3 november van 9.00 tot
19.00 uur, donderdag 4 november
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag 5
november van 9.00 tot 14.00 uur. De
FHTF wordt gehouden op een gedeelte van de plantenvloer (10.80)
van FloraHolland Aalsmeer aan de
Legmeerdijk 313. Het is eenmalig
toegestaan om in het Paleis de filmen, te telefoneren of te fotograferen. De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden
opgevolgd.
culieren van 1300 euro. Dat maakt
een opbrengst van 2500 euro. De
OSA, ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer, zal dit bedrag verdubbelen. Hiermee is het streefbedrag gehaald dat deze keer bedoeld is voor
computers en schooluniformen. En
een deel zal weer gebruikt worden
om zeep, tandenborstels en tandpasta aan te schaffen om te worden
uitgedeeld bij de jaarlijkse medical
checks for children in Nepal.
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Wedstrijden veldvoetbal

Veldkorfbalcompetitie

Scoringsmachine VZOD droog
Kudelstaart - Onder heel andere
weersomstandigheden als de vorige wedstrijd (waarbij VZOD in een
ware thriller titelkandidaat DKV versloeg) speelde VZOD/vd Boon zaterdag 16 oktober haar laatste veldwedstrijd voordat men de zaal weer
ingaat. Hiervoor werd afgereisd naar
Waddinxveen waar Korbis de tegenstander was. Een serieuze ploeg,
spelend voor het kampioenschap
in deze klasse. Na enkele minuten
kwam VZOD door Martijn Vervark
van afstand op een 0-1 voorsprong,
luttele seconden later gevolgd door
de gelijkmaker van Korbis. Nadat
Korbis de leiding genomen had, was
het Bart Verheul die al snel daarna uit een vrije bal de 2-2 binnenschoot. Vervolgens sloeg Korbis een
klein gaatje van twee treffers maar
scoorde Willem Mast met een omdraaibal de aansluitingstreffer:
4-3. De gelijkmaker was van grote schoonheid: Mast bediende Verheul vanaf de middenlijn. Laatstgenoemde bekroonde deze actie van
onder de korf en bracht de stand op
4-4. Behalve dat het scorebord een
gelijke stand aangaf, deed dit ook
recht aan het wedstrijdbeeld. Beide
ploegen waren aan elkaar gewaagd
en gaven geen duimbreed toe. De
Waddinxveners namen echter weer
de leiding en VZOD grossierde in
deze fase in slordige plaatsfouten.
Toch wist Erik Spaargaren tien minuten voor de rust de verdiende gelijkmaker binnen te schieten: 5-5.
Deze stand bleef een tijdje op het
scorebord staan en men hield al rekening met het feit dat dit ook wel
eens de ruststand zou kunnen worden. Helaas voor de Kudelstaarters dacht Korbis hier anders over
want in een tijdsbestek van vijf minuten scoorden zij driemaal en kon

VZOD met een teleurstellende 8-5
achterstand de kleedkamer opzoeken. Na de rust ging Korbis vrolijk
door met scoren en het jonge team
van VZOD/vdBoon kon hier op dat
moment niet veel tegenover stellen. Het spel werd ongeduldig en de
kansen die gecreëerd werden, werden niet verzilverd. Na zeven minuten had Korbis inmiddels al viermaal
de korf doorboord terwijl VZOD nog
droog stond: 12-5. Het Kudelstaartse team gaf echter niet op en Josine
Verburg scoorde van afstand. Korbis zette hier weer snel een treffer
tegenover waarna Verheul onder de
paal 13-7 maakte. De beide ploegen scoorden, na de sprint van Korbis vóór en vlak na de rust, om en
om en zo bleef het gat van zes doelpunten gehandhaafd. Diep in de
tweede helft raakte Dineke Westerhof geblesseerd en moest het veld
ruimen voor Michelle van Leeuwen. Kort daarop bracht trainer/
coach Klaas Bosman de talentvolle
Nils van Os in voor Erik Spaargaren.
Van Os deed gelijk van zich spreken
door een mooie doorloopbal: 14-8.
In de slotfase lieten de Kudelstaarters toch nog even zien dat ze heel
wat in hun mars hebben want een
goede aanval via een dreigende Van
Leeuwen resulteerde in een strafworp. Verheul liet dit buitenkansje
niet onbenut en scoorde zijn vierde
treffer. De eindstand van dit laatste
buitenduel werd zo bepaald op 149. Ondanks dit resultaat blijft VZOD
in poule 3G “best of the rest” op
een vijfde plaats. Komende zaterdagen is VZOD vrij en gaat zich opmaken voor een aantrekkelijke zaalcompetitie. Doelpuntenmakers: Bart
Verheul 4x, Martijn Vervark, Willem
Mast, Erik Spaargaren, Josine Verburg en Nils van Os 1x.

Achter: Willem Mast, Eric Spaargaren, Martijn Vervark, Bart Verheul Voor: Josine Verburg, Donja Passies, Eline Ruessink, Dineke Westerhof en tranier/
coach Klaas Bosman.

Afzwemfeest Goudvissen
Aalsmeer - Dinsdag 12 oktober hebben 27 kinderen en 1 trainer afgezwommen voor het diploma
Goudvis. Het diploma Goudvis is in
het leven geroep voor kinderen die
Zwemvaardigheid nog niet halen.
Het werd een zeer gezellige happening. Schoolslag, rugcrawl, springen door en over een band, zwemmen met flippers aan en onder andere duiken door het gat. De zwemzaal zat vol met toeschouwers en zij
hebben kunnen zien waar de kinderen de afgelopen 6 weken zo hard
voor geoefend hebben. Voor trainer Vincent ging een wens in ver-

vulling, het behalen van diploma
Goudvis, nu heeft hij ze allemaal. De
geslaagden: Britt Kleverkamp, Claire van Rijn, Emiel Gehrels, Erin Louise Price, Faas Kaaijk, Faye van Rijn,
Femme Bol, Gerben Timmerman, Jochem van Zanten, Katelijne Fransen,
Kamil Nakad, Lara Noodhoek, Laura
te Brake, Liam Breebaart, Lieke de
Boer, Luca Bacchis, Nina Bellaart,
Romee Veldt, Roy Muilwijk, Ryan Witteveen, Sam Cardol, Susanne Verwaal, Tess Eveleens, Teun v/d
Marel, Thom ter Voert, Tinus Grabijn, Viggo Jongkind en Vincent
Moolhuijzen.

Jongens B1 winnen met
grote cijfers van Vrone
Aalsmeer - Dinsdag 19 oktober
werd er door de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer tegen Vrone uit St.
Pancras gespeeld. Deze wedstrijd
was op een trainingsavond gepland,
omdat er op zondag veel jongens
met vakantie zijn. Vrone was voor
de jongens geen onbekende tegenstander: vorig jaar werd er nog
maar net aan van gewonnen. De
twee sterkste jongens van Vrone
spelen inmiddels in de A-jeugd van
Aalsmeer. De jongens van Aalsmeer
hadden zin in een leuke pot handbal. Afgelopen zondag werd er ook
twee keer gewonnen en maar net
aan verloren van het sterke BFC tijdens een toernooi. Aalsmeer ging
ook nu prima van start en zo stond
er al snel een score van 4-0 op het
scorebord. Maar de jongens van

Vrone lieten ook zien dat zij goed
konden schieten en vooral de afstandschoten van hen vlogen er in.
In de Aalsmeerse verdediging vielen veel gaten in deze fase. Aanvallend verliepen de ingezette systeempjes wel prima en zo ging de
B1 de rust in met een voorsprong
van 18-12. De tweede helft gingen
ze prima van start en stonden zo in
een paar minuten met 26-12 voor.
Er werd goed gecombineerd en ook
verdedigend stond FIQAS Aalsmeer
heel sterk. Het werd een leuke pot
om naar te kijken en over en weer
werd gescoord. Beide keepers hebben er mooie ballen uit gehaald. Uiteindelijk werd gewonnen met 39-26.
Doelpunten werden gemaakt door:
Nigel 11, Rein en Floris 7, Glenn 5,
Tim en Remco 4, Niels en Olav 1.

Speelavond bij
BV Oostend

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Aalsmeer - Vanavond, 28 oktober, staat weer een speelavond van
buurtvereniging Oostend op het
programma.
Er wordt gekaart in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
en de aanvang is 20.00 uur. Koffie
en thee staan vanaf 19.30 uur klaar.

Aalsmeer - Op donderdag 4 november komen de leden van buurtvereniging De Oude Spoorbaan
weer bijeen voor een klaverjasavond.
De kaartavond wordt gehouden in
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en begint om 19.30
uur.
Het kaarten op 21 oktober is gewonnen door Martha Raadschelders met 6837 punten, gevolgd door
Jopie Boer met 6702 en Anton van
de Polder met 6433 punten.

De kaartavond op 14 oktober is gewonnen door K. Kuggelein met 5295
punten, gevolgd door P. Aarsman
met 5283 en J. De Nooij met 5277
punten.

Zaterdag 30 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 - H’lem Kennemerland 114.30 u
Aalsmeer 2 – Beursbengels 2
12.00 u
Aalsmeer 3 – VVC 2
14.30 u
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 11
14.30 u
Amstelveen 7 - Aalsmeer 5
12.00 u
De Meer 6 - Aalsmeer 6
11.30 u
RKAV Vet.2 - Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u
Dames
Aalsmeer DA.1 – Delta Sports DA.2 14.30 u
R.K.A.V.
Hillegom 3 - RKAV 2
14.45 u
RKAV Vet.2 – Aalsmeer/RKAV. Vet.1 14.30 u
Meisjes
Roda’23 MB.1 - RKAV MB.1

Porsche Cup races op circuit Zandvoort

2 Aalsmeerders in de prijzen
Aalsmeer - Vorige week zaterdag
werden op het circuit van Zandvoort
de finale races gereden van de Porsche Cup. De Aalsmeerder Patrick
Verkerk is kampioen geworden in de
porsche 944 Basic Cup en plaatsgenoot Johan Heil mocht als nieuwe
rijder in dezelfde klasse de rookie
of the year trofee mee naar huis
nemen. Voor beide coureurs stond
het tot de laatste racedag nog niet
vast of ze wel of niet in de prijzen
zouden vallen, Patrick Verkerk had
1 punt voorsprong op de nummer
twee, Johan Heil stond er iets beter
voor en had 6 punten voorsprong op
zijn rivaal. Beide deden goede zaken in de eerste van de twee races
die zaterdag verreden werden. Verkerk eindigde eerste en vergrootte zijn voorsprong. Johan Heil pakte de vierde plek en liet 1 puntje lig-

gen. In de tweede race was het voor
de mannen erop of eronder, uitvallen was uit den boze, er moest gepresteerd worden. Zowel Patrick als
Johan voegden daad bij woord. Patrick, door de reglementen op plek
8 gestart, wist zich in een paar ronden naar de koppositie te rijden. Johan echter viel terug en reed vijf
plaatsen achter zijn opponent wat in
zou houden dat hij naast de titel zou
grijpen, in de laatste ronden wist hij
naar voren te rijden om zo zijn titel
toch veilig te stellen. Beide rijders
komen uit voor het Aalsmeerse RFF
racing, het bedrijf wat de wagens
prepareert en in onderhoud heeft.
RFF racing viel afgelopen zaterdag
ook nog in de vrije porsche klasse
in de prijzen, Ben van Genk wist met
zijn Porsche 968 de eerste plek in de
RS1 te behalen.

Atletiek voor masters

Oktober goede maand voor
atleet Wim Metselaar
Aalsmeer - Wim Metselaar van AV
Aalsmeer loopt de laatste jaren zijn
beste wedstrijden aan het einde van
het seizoen. Zo ook deze maand.
Op 5 oktober liep Wim, uitkomend
bij de masters 65, een 800 meter tijdens de Herfstinstuif van AV Cialfo in Epe. Wim verbeterde zijn beste tijd van dit seizoen met ruim 6 seconden. Zijn tijd bij de finish was
2.30.2 minuten. Hij blijft daarmee
maar een paar seconden boven zijn
beste tijd van vorig jaar.
Erwin Metselaar bleef zijn vader een
paar seconden voor op deze afstand
met een tijd van 2.25.3 minuten. Afgelopen zondag 17 oktober had
Wim Metselaar nog een kans om
zijn beste tijd op de 800 meter van
dit jaar te verbeteren.

Samen met zijn zoon Erwin nam hij
deel aan de Herfstinstuif van O.S.S.
Volo in Den Bosch. Erwin won de
serie in 2.26.2 minuten, gevolgd
door Wim met een tijd van 2.31.1 minuten. Het is Wim niet gelukt om zijn
snelste tijd van dit seizoen te verbeteren. Wel was hij veel sneller dan
een aantal veel jongere atleten.
Cross voor junioren
Op zondag 17 oktober nam Marit
Plat, B-junior, deel aan de cross in
Nieuwveen. Marit deed dat op overtuigende wijze door bij de vrouwen senioren te winnen in een tijd
van 36.46 minuten over een afstand
van 7,6 kilometer. Het parcours was
zwaar door de modder en met erg
veel bochten.

Dames FIQAS Aalsmeer
pakken eerste periodetitel!
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben na de overwinning van zaterdag op Foreholte niet
alleen hun koppositie in de Eerste
Divisie verstevigd (mede-koploper
Olympia verloor namelijk bij DSVD),
ze sleepten ook de eerste periodetitel binnen! Die geeft sowieso recht
op het spelen van nacompetitie (om
promotie naar de eredivisie), dus is
de eerste missie van het team al geslaagd! Maar, er moest zaterdag natuurlijk eerst nog gewonnen worden. FIQAS Aalsmeer heeft het vaak
lastig met Foreholte, maar dat leek,
zeker in de beginfase, dit keer niet
het geval: FIQAS Aalsmeer begon
ijzersterk en na tien minuten stond
er al een 5-0 voorsprong op het
bord. Vlak daarna werd het 5-1 en
vervolgens moest de wedstrijd even
stil gelegd worden wegens lekkage in De Bloemhof. De onderbreking leek vooral in het voordeel van
Foreholte te hebben gewerkt: De
Aalsmeerse dames speelden in dit
deel van de wedstrijd wat slordig,
waren wat ongelukkig in de afronding en de bezoekers wisten tot 6-5
terug te komen. FIQAS Aalsmeer
herpakte zich: 8-5, maar door een
paar slordigheden werd de marge
opnieuw verkleind to één punt: 8-7.
In de slotfase waren de Aalsmeerse
dames weer beter. Nicole van Schie
was sterk aan de cirkel en scoorde
twee belangrijke doelpunten op rij
en Bianca Schijf keerde een strafworp en een break out. Het leverde
een 12-9 ruststand op. Na de pauze
ging de strijd in eerste instantie even
gelijk op tot 15-12. Foreholte schakelde over op een meer offensieve
dekking en hoewel de Aalsmeerse
dames het daar even moeilijk mee
hadden, bleven ze wel het beste
van het spel houden, vooral individueel toonden speelsters hun klasse: Sharelle Maarse en Sarah Bartling ging goed door vanuit de opbouw, Yessica v.d. Kroon verzilverde drie strafworpen en Jessica Neves maakte de ene fraaie goal na de
andere: vanuit de linkerhoek (één
keer mooi aangespeeld vanuit de

rechterhoek door Tessa de Graaf)
en vanaf de cirkel. FIQAS Aalsmeer
kon, mede door opnieuw sterk keeperswerk, de voorsprong langzaam
uitbouwen van 16-12 naar 21-16,
al werden in dit deel van de wedstrijd ook nog drie open kansen op
rij gemist. Foreholte speelde echter
ook slordig en kon daardoor niet inlopen. Via 23-17 werd het uiteindelijk 24-19. Trainer/coach Menno de
Klerk, die net als velen in eerste instantie nog dacht dat de eerste periode pas volgende week zou worden afgesloten na wedstrijd zeven,
kon zijn geluk niet op. “Vooraf had ik
gezegd dat de meiden hun plaats op
de ranglijst wél waar moesten maken. En hoewel ze véél meer hadden
moeten scoren, hebben ze dat inderdaad gedaan. En dan blijkt achteraf ook nog dat we al periodekampioen zijn! Dat geeft zaterdag 30 oktober, bij de zware uitwedstrijd tegen Bentelo, de nodige rust, al willen we onze koppositie natuurlijk
niet opgeven. Nu gaan we voor het
kampioenschap!” De uitwedstrijd in
Bentelo begint om 19.30 uur. Op zaterdag 6 november spelen de dames, net als de heren, thuis in De
Bloemhof aan de Hornweg. Deze
wedstrijd begint om 18.45 uur.

Midgetgolfbaan
later open
Aalsmeer - Zondag 31 oktober
wordt op de Aalsmeerse midgetgolfbaan in de Beethovenlaan de
eerste wintercombiwedstrijd van
het seizoen 2010/2011 verspeeld.
De aanvang is om 12.00 uur. Drie
speelronden staan op het programma. 25 Deelnemers worden aan de
start verwacht. Tijdens deze wedstrijden is de baan voor recreatiespelers gesloten. Zo rond 15.00 uur
zal het evenement zijn beëindigd en
kan er weer vrij worden gespeeld.
Info: 0297-340433.

Jong Aalsmeer United
Junioren
Almere A1 - J.A.United A1
J.A.United B1 – Onze Gazellen B1
J.A.United B2 – Ilpendam B1
J.A.United B3 – Hillegom B2
J.A.United C1 – Kon.HFC C2
DWS C2 - J.A.United C2
J.A.United C3 – Buitenveldert MC.2

11.00 u
9.30 u
10.45 u

Dames en meisjes
CSW DA.3 - RKDES DA.1
13.45 u
RKDES MA.1 – Hoofddorp MA.1
13.00 u
RKDES MC.1 – Hillegom MC.1
13.00 u
RKDES MD.1 – Sp.Martinus MD.1 9.30 u
GeuzenM.meer ME.1 – RKDES ME1 11.00 u
S.C.W.
SCW 1 – VVC 1
SCW 2 –NFC/Brommer 2
SCW 3 – Ouderkerk 4
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – AGB Vet.1
Diemen Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Bloemendaal Vet.2

14.30 u
12.00 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Zuidvogels A1 - SCW A1
VVC B2 - SCW B1
HBC B3 - SCW B2
Argon C3 - SCW C1
Kadoelen C2 - SCWC2

14.30 u
14.00 u
13.00 u
10.30 u
13.00 u

Pupillen
Alliance’22 D1 - SCW D1
Roda’23 D 11 - SCW D2
SCW E1 – Hoofddorp E4
Hoofddorp E 11 - SCW E2
HBC E8 – SCW E3
SCW F1 – Hoofddorp F4
Hillegom F4 - SCW F2
SCW F3 – Kon.HFC F 20
SCW F4 – Legm.vogels F15M

12.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Lopik DA.1
SCW MC.1 – J.A.United MC.2
Hoofddorp ME.1 - SCW ME.1
Legm.vogels F 10 – SCW MF.1

11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

14.30 u

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

Pupillen
J.A.United D2 – Zwanenburg D2
11.15 u
J.A.United D3 – VVC D5
9.30 u
Overbos D5 - J.A.United D4
9.45 u
Zwanenburg D6 - J.A.United D6
10.30 u
Kon.HFC E1 - J.A.United E2
10.00 u
RKDES E2 - J.A.United E4
9.30 u
Hoofddorp E6 - J.A.United E5
9.00 u
J.A.United E6 - VSV E7
9.30 u
J.A.United E7 – Kon.HFC E 14
9.30 u
Concordia E3 - J.A.United E9
10.00 u
Olympia Haarlem F1 - J.A.United F1 9.00 u
J.A.United F2 – Hillegom F1
9.00 u
J.A.United F3 – UNO F1
9.00 u
J.A.United F4 – J.A.United F5
11.15 u
SDZ F9 - J.A.United F6
10.45 u
J.A.United F7 – DSS F 15
9.00 u
DSS F 17 - J.A.United F8
12.30 u
J.A.United F9 – Onze Gazellen F9M 9.00 u
Haarlem-K’land F4 -J.A.United F10 8.45 u
Meisjes
De Meern MC.1 - J.A.United MC.1 10.00 u
SCW MC.1 - J.A.United MC.2
9.00 u
J.A.United MD.1 – Ouderkerk MD.1 11.15 u
J.A.United MD.2 – Hoofddorp MD.1 11.15 u
VVC ME.1 - J.A.United ME.1
10.00 u
RKDES
Alliance’22 D2 - RKDES D2
RKDES D3 – Sp.Martinus D4
Pancratius D4 - RKDES D4
Buitenveldert E2 - RKDES E1
RKDES E2 – J.A.United E4
RKDES E3 – NFC/Brommer E4
Buitenveldert E6 - RKDES E4
RKDES E5 – Legm.vogels E 14
Pancratius F3 - RKDES F1
RKDES F3 – Ouderkerk F3
AFC F5 - RKDES F4
RKDES F5 – Ouderkerk F6
RKDES F6 – Badhoevedorp F1
Roda’23 F 12 - RKDES F7

RKDES F8 – Ouderkerk F 10
RKDES F9 – Zuidoost United F3
SDZ MF.1 - RKDES F10

10.45 u
13.00 u
11.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

Zondag 31 oktober
RKAV
Spaarnwoude 1 - RKAV 1
Nieuw West 2 - RKAV 2
RKAV 3 – RAP 5
Swift 8 - RKAV 4
SDZ 5 - RKAV 5
KDO 6 - RKAV 6
RKAV 7 – Bl.Wit A’dam 4

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

Dames
Buitenboys DA.1 - RKAV DA.1

14.45 u

R.K.D.E.S.
VVA/Spartaan 1 - RKDES 1
HBC 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Terrasvogels 2
RKDES 4 – Pancratius 4
KDO 3 - RKDES 5
RKDES 6 – AFC 7
DCG 5 - RKDES 7

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

Junioren
RKDES A1 – Bloemendaal A1
Zwanenburg A2 - RKDES A2
RKDES B1 - De Rijp B1
RKDES B2 – DIOS B1
RAP C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Almere C2

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

Ledenvergadering V.V. Aalsmeer

‘Kanon’ Jan 75 jaar lid

Aalsmeer - Afgelopen maandag was weer de jaarlijkse ledenvergadering bij Voetbalvereniging
Aalsmeer. In de vergadering werd
de gang van zaken over seizoen
2009-2010 besproken, de financiële cijfers getoond en de toekomstplannen vastgesteld voor de vereniging. Na alle serieuze zaken werd
het tijd voor het huldigen van de leden. Sander Grebe, Dion Boogaard
en de heer C. Braakman werden gehuldigd voor hun 25 jaar lidmaatschap bij V.V. Aalsmeer.
De heer A.G. van der Stroom werd
zelfs gehuldigd voor het 50-jarig lidmaatschap bij de vereniging. Hoogtepunt van de avondwas het huldigen van erelid Jan de Vries, die
dit seizoen 75 jaar lid is van V.V.
Aalsmeer. Een mijlpaal, zo niet
uniek in Nederland. Veel Aalsmeerders kunnen zich van Jan de Vries
nog goed herinneren hoe hij met
zijn meedogenloze inzet, sublieme
acties en niet te vergeten zijn loepzuivere en keiharde schoten elk
Aalsmeers voetbalhart sneller deed
kloppen. Het Kanon van Aalsmeer
werd hij genoemd, die tot zijn veertigste in het elfde elftal van V.V.
Aalsmeer heeft gespeeld. Na zijn
voetbalcarrière heeft Jan de Vries

zich decennia lang als vrijwilliger ingezet voor V.V. Aalsmeer. Hij draaide bestuursdiensten mee, zorgde
ervoor dat het complex goed in de
verf stond en last but not least: Hij
was één van de drijvende krachten
achter het clubblad. De vereniging
is daarom heel trots op deze mijlpaal en was verheugd Jan de Vries
persoonlijk te kunnen feliciteren.
Aan het einde van de avond is het
nieuwe bestuur voorgesteld en de
heren zijn door de leden goed bevonden. Het nieuwe bestuur heeft
goede toekomstplannen voor de
vereniging en hoopt op veel sportiviteit. Om dit te beklinken werd de
avond afgesloten met een hapje en
een drankje.

Blackminton in de Bloemhof
Op maandag 18 oktober ging bij badmintonvereniging FlowerShuttle het licht
uit en de spot aan. Het was namelijk tijd voor een wel heel speciaal toernooi:
Blackminton!
Voor dit badmintontoernooi werden speciale lichten opgehangen, de lijnen beplakt en ook de shuttles met een speciale, lichtgevende spray ingespoten. Al
met al was het een groot succes, alhoewel na afloop sommige mensen toch
wat problemen met de oriëntatie bij het ‘gewone’ badminton hadden.
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Tennis en bingo bij TVK

Halloween actie voor kinderen

Pompoenenspeurtocht in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 30 oktober organiseert de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum een pompoenenspeurtocht voor kinderen.
Vlak bij de ABN Amro in de Zijdstraat staat tussen 13.00 en 15.30
uur een speciale Halloweenkraam
waar de kinderen een deelnemerkaartje kunnen ophalen Met behulp
van het plattegrondje op de kaart
kunnen jongens en meisjes op zoek
naar de pompoenen in de etalages van verschillende winkels. Heb
je een pompoen gevonden? Noteer
dan de naam van de winkel op je
kaartje. Als alle pompoenen gevonden zijn, kunnen de kaartjes weer
ingeleverd worden en bij de Halloweenkraam. Daar ligt voor alle deel-

Kudelstaart - Bij Tennis Vereniging Kudelstaart is het einde van het tennisseizoen 2010 afgesloten met een afsluitingstoernooi op vrijdagavond 15 oktober. Ondanks de vele regen, die er die avond is gevallen, wilden de kinderen
gewoon tennissen. Wat een bikkels. Uiteindelijk zijn twee rondes getennist en
daarna is onder het genot van wat lekkers en warme chocolademelk het spel
bingo tevoorschijn gehaald! Het spel is met heel veel enthousiasme gespeeld
en zijn er leuke prijzen weggesleept door de jeugd.

nemers een zakje snoep klaar. Uit
de goede inzendingen worden enkele prijswinnaars getrokken. De
hoofdprijs is een eenwieler, maar er
zijn nog veel meer leuke prijzen te
winnen. Een leuke activiteit om de
herfstvakantie af te sluiten!

Geslaagd project ‘Afval in
beeld’ op Jozefschool
Aalsmeer - Ieder jaar doet de Jozefschool een project in het kader
van natuur- en milieu educatie. Dit
jaar was het thema: Afval in beeld.
Alle groepen hebben gewerkt, gepraat en geknutseld over en met
afval. De kinderen hebben de geweldige tentoonstelling bezocht die
de werkgroep NME in de hal van
de school had gemaakt. Prachtige
kunstwerken en veel informatie waren het resultaat van de twee themaweken. Alle ouders konden de
laatste middag een kijkje nemen in
de school. In de onderbouw heb-

ben de medewerkers van de Meerlanden afgelopen vrijdag met enkele groepen de schoolomgeving
schoon gemaakt. Oranje hesjes aan,
prikstokken in de hand en aan de
slag. En dan is het helemaal leuk als
wethouder Ad Verburg ook nog een
handje mee komt helpen. Bovenbouwgroepen zijn op excursie geweest naar de Meerlanden en kregen daar een rondleiding en uitleg.
Van bananenschil tot milieuvriendelijk gas? De kinderen kunnen er nu
alles over vertellen. Het was een geslaagd project!

Zittend het peeweeteam van Omnia en staand van links naar rechts trainster
Maaike, Imca, preteenteam, Suzanne en Valerie.

Definitieve NK plaatsing
Preteenteam van SV Omnia
Aalsmeer - In sporthal Het Spant in
Leimuiden hebben de twirlsters van
SV Omnia 2000 op zaterdag 23 oktober jl. deelgenomen aan een majorette- en twirlwedstrijd. De organisatie was in handen van drumfanfare Mavileo. Door het groeiende aantal nieuwe leden stonden ook zaterdag weer debuterende deelneemsters voor SV Omnia 2000 aan de
start. Eefke v.d. Luit debuteerde op
het onderdeel 1-baton in de categorie Preteen Beginner. Zij behaalde een mooie derde plaats met 64,6
punten. Eerste in deze categorie
werd Solenne Köhler met 67,7 punten. Suzanne Bakker debuteerde op
het onderdeel 1-baton in de categorie Junior Beginner. Zij behaalde 63,8 punten. Imca Pape kwam
in dezelfde categorie uit en behaalde 66,7 punten. In de categorie Juvenile Beginner kwamen Selina Kok
(tweede plaats met 66,6 punten) en
Kim Nederstigt (derde plaats met
65,8 punten) uit. Bij het onderdeel
2-baton behaalde Selina de eerste plaats met 67 punten. Goud was
er ook voor de duo’s Kim en Selina
met 67,9 punten en Ramona Ezink
en Solenne Köhler met maar liefst
68,2 punten! Kim behaalde ook nog
eens de eerste plaats bij het onderdeel Super X strut met 74,3 punten
en Selina kreeg nog een gouden
medaille voor het onderdeel Basic
strut Jevenile. Bij het onderdeel Basic strut Preteen behaalde Ramona
met 8,5 punten de eerste plaats en

Solenne werd tweede met 8,4 punten. Het Small team twirling Preteen
beginner, die een show op verplichte muziek liet zien, wist de eerste
plaats te veroveren met 66,2 punten. Bij het onderdeel Solo Rhythmic
dance twirl behaalde Kim goud en
kregen Selina, Ramona en Solenne
zilver uitgereikt. Bij het onderdeel
Small team dancetwirl Peewee beginner wisten Yvanka, Julia, Isabel,
Anita, Tara, Yasmine, Michelle en
Rachel de eerste plaats te veroveren
met 64,9 punten. Het laatste optreden voor SV Omnia 2000 was bij het
onderdeel Small team dancetwirl
Preteen beginner. Eefke, Amber, Ramona, Solenne, Kim en Selina lieten
een zeer goede show zien op eigen
gekozen muziek. De jury beloonde
ze met een tweede plaats met 68,1
punten. Dit betekent dat het preteen
team met dit onderdeel naar het NK
mag. Al met al kunnen de trainsters
Valerie Leliveld en Maaike de Langen weer terug kijken op een succesvolle wedstrijddag met definitieve plaatsing op het NK voor het Duo
Ramona Ezink en Solenne Köhler,
Kim Nederstigt met het onderdeel
1-baton, en het preteenteam met
hun Dancetwirl. Zaterdag 30 oktober is de laatste wedstrijd van het
seizoen in Zevenhoven. Daarna begint de voorbereiding op de voorrondes van het NK op 12 en 19 december! Twirlen ook iets voor jou?
Kijk op www.svomnia.nl voor meer
informatie.

ren in sloppenwijken. Todos wil laten zien hoe belangrijk sport is voor
een betere toekomst voor deze kinderen. Door geld, afkomstig uit acties door scholen, naar de projecten
in Guatemala en Brazilië te sturen,
steunt Todos de kinderen in de sloppenwijken daar. Op basisschool De
Zevensprong waren de kinderen in
ieder geval enthousiast. Het spelen
met zelfgemaakte materialen werd
als net zo leuk ervaren als spelen in
een dure sportzaal. Ook interesse in
dit afvalproject? Tot 31 december
wordt dit project aangeboden voor
de bovenbouw van het basisonderwijs. Mail naar janjoost.liefhebber@
todos.nl voor verdere informatie.

Leren omgaan met geld
Aalsmeer - De Rabobank heeft in
samenwerking met Klasse TV het
lespakket ‘leren omgaan met geld’
ontwikkeld voor het basisonderwijs
om kinderen te helpen met het uitgeven van geld. Medewerkers van
Rabobank Regio Schiphol hebben inmiddels ruim 25 gastlessen
voor diverse groepen kinderen verzorgd. Meerdere basisscholen hebben hun interesse getoond voor de
gastlessen. Het Nibud en de Consumentenbond constateren dat steeds
meer jongeren in financiële nood
raken door gebrek aan financiële opvoeding. Uit onderzoek van de
Rabobank blijkt dat 63 procent van
de ouders het ook een verantwoordelijkheid van de bank vindt om ondersteuning te bieden bij de financiele opvoeding.
Een kind kan niet vroeg genoeg be-

ginnen met experimenten met geld.
Ouders denken vaak ten onrechte
dat kinderen moeten leren sparen,
maar het gaat juist meer om het leren uitgeven van geld waarmee ze
de waarde van geld leren kennen.
Alle scholen uit het werkgebied van
Rabobank Regio Schiphol kunnen
een gastles aanvragen. Aanmelden kan via www.regioschiphol.rabobank.nl onder het kopje jeugd/
jongeren of mail naar communicatie@regioschiphol.rabobank.nl. Bellen kan natuurlijk ook, doe dit naar
023-5498590. Vanuit de coöperatieve grondslag is de Rabobank betrokken bij het welzijn van de maatschappij. Leren omgaan met geld
gaat niet vanzelf. Daarom stelt Rabobank dit lespakket gratis ter beschikking. Het is één van de initiatieven vanuit het MVO beleid.

Halloween disco bij het Gilde
Kudelstaart - Vrijdag 29 oktober is er weer een spetterende Halloween disco bij het Gilde in Kudelstaart. Iedereen wordt verzocht in een griezelige outfit
te komen, het is per slot van rekening Halloween. De disco begint voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar om 19.00 uur en stopt om 20.30 uur. Daarna start de
disco voor de oudere jeugd en dit feest duurt tot 22.00 uur. De entree is 1 euro en voor kleine versnaperingen wordt ook een klein prijsje gevraagd. Het Gilde is gehuisvest in de Proosdijstraat.

200 Kinderen bij start
Groep 6 On the move

Afvalproject op Zevensprong
Rijsenhout - Het afvalproject, georganiseerd door Stichting Todos
(Toekomst door sport), is vrijdag 22
oktober succesvol verlopen. Groep
6, 7 en 8 van OBS De Zevensprong
zijn een deel van de dag actief geweest met het maken van spelmateriaal van afval en het sporten met
afvalmaterialen. Tijdens het spelen werd continu ingegaan op welke waarde afval heeft voor kinderen
in Guatemalteekse en Braziliaanse sloppenwijken. Todos, Toekomst
door sport, organiseert op scholen
over heel Nederland dit educatieproject waarbij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs inzicht krijgen in het leven van jonge-

Gastles van Rabobank medewerker

Zaterdag presentatie!

Doe mee met kerstmusical
van Doopsgezinde Westhill
Aalsmeer - Zoals elk jaar studeren de kinderen in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een musical in, die in de week voor Kerstmis,
op zondag 19 december, wordt uitgevoerd. Het leuke is dat iedereen
die wil mee mag doen. Vind je het
leuk om te zingen, vind je het geweldig om op een podium te staan
en krijg je een goed gevoel van toneelspelen? Dan is dit dé kans voor
jou om een ster te worden. Dit jaar
wordt de musical ‘Volg die ster’ opgevoerd. Het kerstverhaal, maar dan
net anders. De koning is een mopperkont die het niet kan uitstaan dat
hij niet precies weet hoeveel volk hij
heeft. Maria en Jozef, die net bezig
zijn met het inrichten van de kinderkamer, moeten naar Bethlehem voor
de volkstelling. Als ze daar geen hotel blijken te kunnen vinden, besluiten ze te overnachten in een stal.
De herders op het veld krijgen die
nacht bezoek van Heaven en Angel,

twee op motoren rijdende engelen:
“Check die ster!”, zeggen ze. De herders en de Drie Koningen treffen elkaar op kraamvisite in de stal. Als zij
de baby bewonderen, staat opeens
Koning Mopperkont met zijn gevolg
voor de deur. “Waarom wordt er een
nieuwe koning geboren terwijl er al
een koning is?”
De musical is nog in ontwikkeling
en wordt aangepast aan het aantal toneelsterren, maar zal gezien de
liedjes en het grappige verhaal vast
een succes worden. Er gaat geoefend worden vanaf zaterdag 30 oktober. Elke zaterdag van half 2 tot
half 3 en op dinsdagmiddag van
half 4 tot 5 uur. Als je wilt meedoen,
kom dan op zaterdagmiddag 30 oktober naar de Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat 55 om bij de presentatie van de musical te zijn. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met Jan Broere via westhill@dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Groep 6 On the move is een begrip geworden bij de
schoolkinderen in Aalsmeer. Voor
hen is het vooral leuk en de start is
een uitje met allerlei activiteiten in
De Bloemhof. Maar er zit wel degelijk een serieus idee achter. Groep 6
On the move heeft namelijk als doel
bij te dragen aan de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl bij kinderen, ouders en
school. Het is geen standaardlesprogramma waarin alles van A tot
Z beschreven staat, maar er wordt
betrokkenheid en input gevraagd
van kinderen,ouders en school. Elke twee weken zal er op de scholen vanuit gezamenlijke initiatieven
aandacht besteed gaan worden aan
het lekkere van gezond eten en het
leuke van bewegen. De gezamenlijk

aftrap is altijd een groot feest. Ook
dit jaar hadden Sportservice Haarlemmermeer en de GGD Amsterdam een leuk programma bedacht
met judo, handbal, een quiz over
gezonde voeding en rope skipping
Hierbij leerden de ruim 200 aanwezige kinderen van de Nederlands
kampioen rope skipping, Sebastien Hoek, acrobatische trucs met
een springtouw. Deze springtouwen
kregen de leerkrachten mee naar
school, zodat de kinderen ook in de
pauze in beweging blijven. Wethouder Ulla Eurich wenste bij de start
op 20 oktober alle groepen 6 en hun
leerkrachten een gezond en sportief
schooljaar en nam een kijkje bij alle activiteiten. Meer informatie is te
vinden op www.groep6onthemove.nl.
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De geplande fly-over vanaf de Fokkerweg richting A9
ter hoogte van de Bosrandbrug in Amstelveen

Gedeputeerde Elisabeth Post geeft uitleg
over het verloop van de N201 bij Amstelhoek

OMGELEGDE N201 BIJ
AMSTELHOEK BLIJFT TWEEBAANS
Uithoorn/Amstelhoek - Donderdagmiddag 21 oktober gaf Elisabeth
Post, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie
Noord-Holland, in de Thamerkerk het startsein voor uitvoering van
het laatste traject in de omlegging van de N201 bij Amstelhoek.
Hier wordt de provinciale weg vanaf de rotonde ter hoogte van de
Amsterdamseweg in het Industriegebied-Noord in Uithoorn, onder
de rivier Amstel doorgetrokken naar het grondgebied van De Ronde
Venen. Eén en ander vond plaats in een feestelijke sfeer en bijgewoond
door tientallen belangstellenden, hoofdzakelijk zij die bij het project
zijn betrokken. Onder hen ook ambtenaren en wethouders van de
drie betrokken gemeenten, te weten Uithoorn, Amstelveen en De
Ronde Venen, medewerkers van het Projectbureau N201+ en van de
uitvoerders van dit deel van het project, de aannemingsbedrijven
KWS Infra BV en Van Hattum & Blankevoort BV.

De wethouders Verkeer en Vervoer van de
aangrenzende gemeenten geven hun mening

Het laatste puzzelstuk is uitgezaagd en
wordt overhandigd aan Elisabeth Post

Inpassen in het wegtracé op de wandkaart

van een tweebaansversie. Hier werden de volgende antwoorden op
gegeven: “Wij hebben recent een onderzoek afgerond hoe de N201 er in
2030 uitziet met inbegrip van alle ontwikkelingen in deze regio, zoals de
bedrijventerreinen en de woningen die erbij komen. Uit dat onderzoek
blijkt dat er tot die tijd geen enkel probleem is op de N201, ook niet
op het stuk dat door de wethouders genoemd werd, met name rond
Uithoorn, het aquaduct en in de richting van Utrecht. Daar blijft de weg 2
x 1 rijstrook. De gemiddelde snelheid waarvan wij vinden dat die gehaald
moet worden, wordt daar gehaald. Er zijn wel andere stukken die aandacht
verdienen waar de N201 bij betrokken is. Dat is de N231 bij Heemstede en
Cruquius, de Zijdelweg in Uithoorn, de Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de
Bosrandweg bij Amstelveen. Op die locaties worden files verwacht en daar
gaan we dan ook aan werken.
Wat betreft de knip in de Irenebrug zijn we nog steeds met de gemeente
in gesprek. We zijn nu aan het kijken wat de oplossingen zijn die we
Op dezelfde dag werd in het Dorint Hotel Amsterdam Schiphol-Oost daar zouden kunnen kiezen. Die worden nu in beeld gebracht. Alle
op dezelfde manier het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe mogelijkheden die er zijn worden geïnventariseerd. Op basis daarvan gaan
aansluiting bij Schiphol-Oost vanaf de Fokkerweg op de A9 in Amstelveen. we om de tafel zitten om de knoop door te hakken. Gelet op de gesprekken
Voor omwonenden en verdere belangstellenden werd daar ’s avonds een die we al hebben gehad met de gemeente heb ik het vertrouwen dat we
inloopavond georganiseerd. Voor de provincie Noord-Holland was het er met elkaar wel zullen uitkomen. En dat moet ook. En ondanks het feit
dus dubbel feest waar het de infrastructurele projecten en bijbehorende dat we een half jaar vertraging hebben met de aanleg van het aquaduct
aanpassingen betrof.
verwacht ik toch dat die eind volgend jaar gereed is.
De hele weg kunnen we naar verwachting eind 2012 opleveren
Bedelen om vierbaans…
en toegankelijk maken voor het verkeer. In ieder geval moeten de
De Thamerkerk was voor de starthandeling dienovereenkomstig ingericht werkzaamheden voor het laatste stuk N201 – dus ook op het grondgebied
en voorzien van een grote wandkaart waaraan nog een stukje ontbrak, van De Ronde Venen - eind 2011 zijn afgerond. Hoewel de Waterwolftunnel
namelijk het deel bij Amstelhoek.
Na een welkomstwoord door gespreksleider Anton Buijs kreeg gedeputeerde
Elisabeth Post het woord. Zij stemde
verheugd in met het vervolg van de laatste
twee aansluitingen op verschillende
locaties in het omvangrijke project en gaf
het belang aan voor de regio. Vervolgens
werden drie wethouders Verkeer en
Vervoer van de betrokken gemeenten
voor het voetlicht gevraagd.
Zo kregen de heren Maarten Levenbach
(Uithoorn), John Levie (Amstelveen)
en Jacques Dekker (De Ronde Venen)
enkele minuten de gelegenheid zich
persoonlijk uit te laten over de waarde
en het nut van de omlegging. Alle drie
gaven zij aan op voorhand blij te zijn
met de enkele jaren geleden ingezette
werkzaamheden die volgden op meer dan
45 jaar (!) praten over deze omlegging.
Die zal de leefbaarheid, veiligheid, het
autoluw maken van de woonkernen en
de doorstroming van het verkeer in de
aangrenzende woongebieden ten goede
Opgestarte werkzaamheden aan de Hollandse Dijk
komen, zo was de voornaamste strekking
van hun verhaal.
Opvallend was dat de heren met een
medio volgend jaar technisch wordt opgeleverd, volgt er wel een
knipoog naar de gedeputeerde en passant hun wens kenbaar maakten testperiode voor de veiligheidssystemen in de tunnel. Daar wordt nog een
of de vierbaans versie toch niet doorgetrokken kon worden richting De aantal maanden voor uitgetrokken. Dan is de weg weliswaar klaar maar
Ronde Venen, hetgeen dus ook een aquaduct met vier doorgangen zou nog niet in gebruik. Ik ga er vanuit dat alles goed verloopt en dan kan
betekenen… Daar kon de gedeputeerde helaas geen toezegging op doen. eind 2011, begin 2012 dit stuk al in gebruik genomen worden.” Aldus de
Het programma werd vervolgd met de uitvoering van de eigenlijke gedeputeerde.
starthandeling. Die bestond uit het ‘uitpakken’ van het laatste puzzelstuk in
het tracé dat verborgen was in een box van wit kunststof. Samen met Nico Het begin is er
Oudeman van KWS-Infra en Wim Erkelens, projectmanager omlegging Intussen zijn de geplande werkzaamheden buiten aan het vervolg
N201 Amstelhoek, hakte Elisabeth Post een gat in het omhulsel. Dit werd van de N201 al begonnen. Ter hoogte van de Amsterdamseweg aan de
verder voortgezet door een medewerker van de aannemerscombinatie Hollandse Dijk is reeds een bouwweg gemaakt en is men bezig met een
die met een kettingzaag er een V-vormig stuk uitzaagde waarna het brug te leggen over de Hoofdtocht. Hier wordt de Amsterdamseweg t.z.t
puzzelstuk aan de gedeputeerde werd overhandigd. Samen met de aangesloten op de nieuwe rotonde. Het talud van de N201 ligt er al tussen
projectpartners werd dit onder applaus bij de tracékaart aan een van de de Zijdelweg en de Middenweg, maar er is nog geen wegdek te zien. Waar
de werkzaamheden al wel in een vergevorderd stadium zijn is dat langs de
wandpanelen ingepast, waarna de puzzel compleet was.
Randweg tussen de Legmeerdijk en de Noorddammerweg.
Het blijft tweebaans
Ondanks het krappe programma kreeg de pers toch de gelegenheid Eén van de foto’s op deze pagina (die vorige week de voorpagina van
vragen te stellen aan gedeputeerde Elisabeth Post. Vanzelfsprekend de editie Uithoorn had moeten sieren, maar per abuis was verwisseld)
hebben ook wij van die gelegenheid gebruikgemaakt. Onder andere hoe geeft daarvan een goede indruk. De in aanbouw zijnde fly-over die
het met de knip in de Irenebrug is gesteld en of de N201 bij Amstelhoek het verkeer vanaf de Bloemenveiling richting A4 en A9 moet leiden,
toch nog mogelijk vierbaans kan worden. Immers, tal van inwoners uit is daarop goed te zien. Volledigheidshalve hier ook een foto van de
Uithoorn en De Ronde Venen zien dat als een betere oplossing voor de nieuwe fly-over naar de A9 ter hoogte Schiphol-Oost ter hoogte van
toekomst wat betreft het doorgaande en bestemmingsverkeer in plaats de Bosrandbrug zoals die er gaat komen.

De N201 naast de Randweg met op achtergrond de fly-over aan de Legmeerdijk

Impressie van het aquaduct bij Amstelhoek
na oplevering van de N201
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Waterpolo dames 2 Oceanus
pakt eerste overwinning

Minimaal één limiet voor
zwemmers in Barneveld

Aalsmeer - Vorig weekend hebben
de dames van het tweede van Oceanus hun eerste 3 punten binnen gehaald. De wedstrijd was thuis tegen
GoSwim 1. Een pittige wedstrijd was
het, maar er werd hard gestreden
door de dames. Uitblinker was Joyce Schouten, zij scoorde 3 van de 5
doelpunten voor Oceanus! De andere 2 werden gescoord door Nikki van de Meer en Christa Buskermolen. Christa maakte het winnende doelpunt met een prachtige
backhand! Er werd gewonnen met
5–4. Het eerste dames team moest
in Haarlem op bezoek bij DWT. Ook
dit was een spannende wedstrijd.
Na de eerste periode stonden de
dames uit Aalsmeer op een voorsprong, 0-2.
Echter na het tweede partje had de
tegenstandster dit al weer gelijk getrokken, 2–2. Uiteindelijk wisten de
dames van Oceanus het goede spel
voort te zetten en wonnen uiteindelijk met 7 tegen 11. Heren 1 kreeg
dit weekend bezoek van AZ&PC uit
Amersfoort. Na vele grappen van de
tegenstander over de naam Oceanus werden de heren van AZ&PC
met hun mond gesnoerd naar huis
gestuurd. De heren van Oceanus
bleven er in geloven en wonnen

Aalsmeer - Twaalf zwemmers van
Oceanaus trokken naar Barneveld
voor een limietwedstrijd in De Veluwehal. Het leverde in ieder geval
één NK limiet op voor Tamara Grove (100 vrij 1.00.97, pr). Of er ook bij
de junioren nog NK limieten zijn gezwommen is nog onduidelijk, omdat de KNZB de limieten nog steeds
niet heeft vrijgegeven. Maar de tijden van Maxime van den Heuvel
(400 vrij 4.54.07 en 100 vrij 1.04.38)
zouden toch moeten voldoen. En
ook Eva van der Born, Wessel de
Jong, Rick de Mercado en Bart
Sommeling zullen niet ver van de limieten verwijderd zijn. Maar dat is
dus nog even afwachten. Vincent
Moolhuijsen zwom een dik persoonlijk record op de 100 vrij (55.00)
en won de 200 vrij net boven de 2
minuten. Martijn de Mercado zwom
naar drie persoonlijke records op de
50, 100 en 200 vrij en Simone Huisman zwom nog nooit zo snel op de
200 school als nu, maar de kamprechter zag in haar beenbeweging
een fout en diskwalificeerde haar.
Wel zwom ze een persoonlijk record op de 100 rug en 100 vrij. Carmen Roskam is na een periode van

spectaculair met 13–6. Maar liefst 5
doelpunten zijn gemaakt door Arjen Loef. Heren 2 begint dit seizoen
goed. De volle winst uit alle wedstrijden. Dit weekend werden er
ook weer 3 punten aan het totaal
toegevoegd. Aquarijn 2 was de tegenstander, die werd verslagen met
5–14. Heren 3 moest het opnemen
tegen de Aalscholver. Er werd overtuigend gewonnen met 14–7. Heren 5 moest het ook opnemen tegen een team van de Aalscholver,
dit team was helaas net iets te sterk
voor de heren. Er werd met 6–7 verloren na een bloedstollende wedstrijd. Ook bij de jeugd kwamen bijna alle teams in actie. Jongens onder de 17 jaar kregen de Reuring op
bezoek. Overtuigend werd er gewonnen met 17–1. Gemengd onder de 15 moest net als heren 3 en
5 ook spelen tegen de Aalscholver.
Het werd een echt spannende wedstrijd met 6–6 als uitslag. Beide onder de 13 teams moesten spelen tegen Ed Hardy de Robben. O13A verloor met 4–8. O13B verloor helaas
ook, met 12-8.
Als laatste het team van O11 jaar.
Tegenstander was de Otters ’t Gooi
uit Bussem. De Otters werden net
aan verslagen met 6–5.

Open avond duikteam Thamen
Aalsmeer - Onder het motto ‘Steek
je hoofd eens onder water’ houdt
Duikteam Thamen ook dit jaar weer
een open avond. Vanavond, donderdag 28 oktober, vindt de open
avond plaats in zwembad De Waterlelie aan de Dreef. De aanvang is
20.30 uur en iedere belangstellende
is welkom.
Tijdens de koude wintermaanden
geeft Thamen in verenigingsverband in een warm zwembad alle
nodige praktische en theoretische
lessen om in het voorjaar helemaal
klaar te zijn voor het duikseizoen.
Thamen leidt de cursisten op tot ge-

brevetteerde duikers die in Nederland en daarbuiten actief met deze
sport bezig mogen zijn. Ook in Nederland is heel veel te zien en zijn er
legio mogelijkheden om de sport te
beoefenen.
Tijdens de open avond wordt iets
over de duiksport verteld, zijn foto’s te zien en wordt een video vertoond. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om in het zwembad met
een voorproefje kennis te maken. In
dat geval: zwembroek en handdoek
mee! Alvast voorproeven en/of nog
meer informatie? Ga naar www.thamen-diving.nl of bel 0297- 322343.

Remon van Laar wist een 160 finish te gooien, het leverde een grote fles bier
op.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Sterke avond Gerard Bak
Kudelstaart - De afgelopen speelavond bij Poel’s Eye was er weer één
om van te genieten, deze avond waren alle ogen gericht op Gerard Bak
ofwel gewoon Bak.
Aan het begin van zijn avond ging
het al erg goed en won hij achtereenvolgens van Jan van Zanten, Rob Braam en Hein van Houten waardoor hij eerste in zijn poule werd. Daarna won hij van Robert Cools om in de winnaarsronde te blijven waarna hij de strijd aan
moest met René Kruit. Deze partij gooide Bak erg sterk en wist zijn
weg naar de halve finale te vinden.
Daarin stond hij tegenover Floortje
van Zanten waarin hij onder andere
een knappe 137 finish wist te gooien en de partij naar zich toe trok.
Voor het eerst sinds 33 speelavonden stond hij weer eens als vanouds
in de Poel’s Eye finale van de winnaarsronde. Hierin stond Bak tegenover niemand minder dan de
Groninger Jonny Nijs. Het was een
mooie finale om naar te kijken, maar
helaas voor Bak moest hij toch zijn
meerdere erkennen in Jonny, die
ook een erg sterke avond heeft gegooid en de prachtige rozen mocht

meenemen. De overige finales waren ook zeker het kijken waard.
In de Scone ronde won Christopher Brouwer een heerlijke fles bier
door te winnen van Jeroen van den
Helder en de e-ronde was voor de
tweede achtereenvolgende avond
een prooi voor Gilbert van Eijk. Hiermee won Gilbert het graag gewilde
doosje chocola. Een 160 finish was
de hoogste uitgooi van de avond die
werd gegooid door Ramon van Laar.
De ‘punt op de i’ prijs werd gewonnen door niet één persoon, maar
een heel team, genaamd ’t Zooitje,
die het elkaar allemaal lastig maakte in de e-ronde. Aan het einde van
de avond kreeg het Mysterie out
rad nog een zwieper, maar de pot
blijft staan voor de eerstvolgende
speelavond, morgen vrijdag 29 oktober. Het was weer een sfeervolle en fanatieke dartavond waar iedereen volop zijn pijlen heeft kunnen werpen dankzij de drie aparte speelrondes waarin iedereen op
zijn eigen niveau terecht komt. Vrijdag is iedereen weer welkom in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Deelnemen kan vanaf 15 jaar en kost 3,50
euro. Inschrijven kan tot 19.45 uur.

Schaakcompetitie

Moeizaam punt voor SCA 3
in de eerste ronde
Zaalhandbal

Overtuigende winst meiden B1
Kudelstaart - Afgelopen zondag
stond de eerste handbalzaalwedstrijd van de competitie op het programma voor de meiden van RKdes
B1. Om 14.30 uur begon de wedstrijd tegen Vriendschap TOB. De
meiden gingen als een razende over
het veld, er werd snel en aanvallend
gespeeld.
Er werden schitterende doelpunten gemaakt vanuit de hoek, cirkel
en de opbouw. Verdedigend hielden
de meiden het ook goed gesloten,

wat resulteerde in een tussenstand
van 10-2.
Het snelle spel van RKdes ging ook
in de tweede helft gewoon door en
de wedstrijd kon afgesloten worden met een 20-7 winst. Na afloop
werd het publiek bedankt en moest
er een foto gemaakt worden van het
meidenteam. De meiden zijn namelijk door hun sponsor, De Lange Installatie Techniek uit Rijsenhout,
compleet in een nieuwe outfit gestoken.

Van links naar rechts boven: Sponsor Albert de Lange, Jesse, Dian, Sharon,
Jaimy, Kim, verzorgster Jacqueline en coach/trainer Ruud. Van links naar
rechts onder Sanne, Britt, Minou en Naomi.

ZABO-competitie Koppelkaarten
in De Bloemhof
bij Oostend
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 30 oktober in sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg voortgezet met de vierde
speelronde.
Het programma luidt als volgt: om
18.35 uur Amsec Beveiliging tegen
LEMO. Om 19.20 uur Piller Sport
tegen Schijf Grondboringen. Om
20.05 uur Accon tegen Sportcafé de
Midi’s.
Om 20.50 uur LEMO-gaat-los tegen
Sporting Uithoorn en om 21.35 uur
tenslotte DGL tegen Café Johnny’s.
De toegang is gratis.

Aalsmeer - Op maandag 1 november houdt buurtvereniging Oostend de volgende koppelspeelavond
in gebouw Het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat. Om 20.00 uur precies gaan de kaarten verdeeld worden , de zaal is open vanaf 19.30
uur. De koppelspeelavond op 18 oktober is gewonnen door Ans van der
Stroom en Tiny Buwalda met 5086
punten en op twee zijn J. Tameris
en N. Bekkers geëindigd met 4900
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan de heren N. Doeve en J. Alderden met 3936 punten.

Aalsmeer - Het derde team van
Schaakclub Aalsmeer heeft in de
eerste wedstrijd van het seizoen gelijk gespeeld tegen Het Witte Paard
8 uit Haarlem.
Ondanks stroef lopend spel op nagenoeg alle borden wisten de
Aalsmeerders toch nog een puntendeling in de wacht te slepen.
Clemens Koster redde in zijn eindspel nog een half punt na verloren te hebben gestaan op het eerste bord. Eerder nam Martin Steinhart op 2 een remise aanbod aan
waar beide spelers vrede mee hadden. Op 3 en 4 speelden Jos Bak-

ker en Han Carpay een ongelukkige partij met wat foutjes en zij verloren. Ron Klinkhamer won op bord
5, maar had in het middenspel geluk dat zijn tegenstander een sterke damezet verkeerd inschatte. Tom
van der Zee wist als enige zijn partij overtuigend naar zijn hand te zetten en won verdiend. Aan de laatste twee borden zaten vier schakers
die niet wilden verliezen en dat is
hen allemaal gelukt! Voor Aalsmeer
speelden daar Marco Hutters en Jan
van der Laarse. De uitkomst werd
4-4 en daar mag Aalsmeer heel tevreden mee zijn.

Schaken om clubkampioenschap

Winst Bob, Ben en Henk in
eerste ronde AAS Semi Open
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond
bij Schaakclub AAS de eerste ronde plaats van het AAS Semi Open
Kampioenschap. Dit toernooi wordt
gespeeld over zeven ronden waarbij
deze ronde over het gehele seizoen
verspreid liggen. De winnaar mag
zich kampioen van AAS noemen.
Ook dit jaar beloofd de strijd weer
heftig te worden. De eerste ronde
zag al erg veel strijd. Er waren nogal wat spelers verhinderd de eerste
ronde, er worden derhalve nog wat
partijen ingehaald. Zo’n eerste ronde met Zwitserse indeling geeft de
kans voor de iets mindere goden
om de strijd aan te binden met de
favorieten voor de titel. Paul Karis
ging er stevig tegenaan tegen Bob
Feis. Paul bestormde de koningsvleugel zodat Bob zich genoodzaakt
zag om tegenspel te ontwikkelen in
het centrum. Enkele mokerslagen
over en weer volgden, waarbij Bob
net het hoofd wat meer koel hield.
Hij ging het eindspel met voordeel
in en wat Paul ook probeerde, Bob
was niet meer van de overwinning
af te houden. Ben de Leur zette zijn
partij rustig op, Henk van Leeuwen volgde zijn voorbeeld. Een solide partij volgde waarbij er lustig op
los gemanoeuvreerd werd. Met enige nauwkeurige zetten behield Ben
zijn voordeel in het eindspel, waarna
de laatste fout ook van Henk kwam.
Henk Noordhoek nam het op tegen
John van der Hoeven. Henk is ook
John’s trainer dus ze kennen elkaar
goed, hetgeen in de opening al tot
uitdrukking kwam. Henk pakte het
voortvarend aan in het centrum,

blessures duidelijk op de weg terug.
Chantal Grove opende sterk op de
200 rug, maar moest op het laatst
wat terrein prijs geven. Ronald Grove was op zowel de 200 wissel als de
800 vrij sneller dan een week eerder
in de vroege ochtend. Komende zaterdag een leuke vrijeslagwedstrijd
met prijzen in Nieuwerkerk aan de
IJssel en op zondag een limietwedstrijd in Amersfoort.
Vincent Moolhuijsen, dik pr.

Tijdens eerste competitieronde

Prima prestaties zwemmers
aangepast sporten
Aalsmeer - Op zondag 17 oktober vond in zwembad De Wetering
te Houten de eerste competitieronde plaats voor het aangepast sporten. Oceanus kwam met vijf sporters
aan de start.
Twee sporters die de regionale trainingen in De Waterlelie meetrainen hadden zich ook gemeld voor
deze eerste wedstrijd met andere
sporters met een handicap. Ilse van
Steen (SG Zaanstad) en Cleó Keijzer (ZV Haerlem) kwamen samen
met Anya Dekker (Oceanus) uit op
de 50 meter vlinder. Vooral voor Anya was dit een behoorlijke prestatie omdat het haar primeur betrof.
Zij zwom haar eerste wedstrijd. De
tijden waren prima. Een persoonlijk
record van meer dan vier seconden
voor Cléo leverde een mooi begin
van de middag op. Anya, die tijdens
de training nog net boven de minuut
uit kwam op deze afstand, zwom de
50 meter vlinder nu in een tijd van
0.58,07. Van Oceanus kwam ook Deborah Lok aan de start op de 50 meter schoolslag. Zij zwom een persoonlijk record, net als Ilse Steen.
Mike Engel, Naresh Murli en Lorenzo Kliffen kwamen aan de start voor
de 50 meter school. Mike haalde
een persoonlijk record van een halve seconde, Naresh verbeterde zijn
persoonlijk tijd met maar liefst 4 seconden en Lorenzo zwom zelfs 7 se-

conden van zijn persoonlijk tijd af!
Voor de 100 meter vrij kwamen Ilse,
Anya en Deborah weer aan de start.
Ilse had een pr met een tijd van
1.22,41, Anya zwom een mooie tijd
van 1.39,92 en Deborah zwom een
prima 1.50,53. Ook de heren kwamen uit op deze afstand. Mike Engel verbeterde zijn tijd met 9,5 seconden! Naresh Murli verbeterde
zijn tijd met 11 seconden en Lorenzo
had ook een verbetering van 11 seconden. Er was ook nog een prachtige afsluiting van deze competitiedag. Ilse en Cléo kwamen uit op de
100 meter wissel. Ilse had een tijd
van 1.32,95, helaas boven haar persoonlijke record, en ook Cléo moest
genoegen nemen met een tijd net
boven haar beste tijd. Mike, Lorenzo
en Naresh haalden nog een keer uit
op de 100 meter wissel. Mike verbeterde zijn wisseltijd met bijna 16
seconden! Lorenzo had een verbetering van dik 2 seconden en Naresh had wel een verbetering van
12 seconden, maar werd helaas gediskwalificeerd door een verkeerde
wissel.. Op naar de volgende wedstrijd. Zondag 7 november komen
de sporters weer aan de start tijdens de clubkampioenschappen
van Oceanus in zwembad De Waterlelie. Interesse? Kom gerust kijken. Voor meer informatie lees de
site: www.zsc-oceanus.nl.

Zumba-lessen in The Beach
Aalsmeer - Op dinsdag 2 november starten in The Beach aan de
Oosteinderweg nieuwe lesblokken Zumba. Speel je al een tijd met
de gedachte om aan deze energieke fitness en dance workout mee
te doen? Kom dan naar The Beach.
Hier mag je namelijk altijd één les,
gratis, meedoen. De enige manier
om te bepalen of het ook echt iets
is voor jou. Reeds velen gingen je
voor. Niet zo gek, want Zumba zet je
hele lichaam aan het werk. Het ver-

groot je uithoudingsvermogen, versterkt je spieren en laat je lichaam
daarnaast veel vet verbranden! Doe
mee en laat je ook verleiden door
op swingende Latijns-Amerikaanse
muziek zwoele bewegingen en snelle danspassen te maken. Zo wordt
je niet alleen fit, maar zal je na enige tijd ook de basis van salsa, merenque en reggaeton beheersen!
Wees er snel bij, want vol is vol! Voor
meer informatie surf naar www.
beach.nl.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Koppelkaarten
in Hornmeer

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 3
november. Er wordt gekaart in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
vanaf 14.00 uur. Leden en kaartliefhebbers zijn welkom. Het klaverjassen op 20 oktober is gewonnen door Steef Parti met 5355 punten, gevolgd door Dirk van Dam met
5229 punten.
Bij het pandoeren wist Kees van de
Meer de meeste punten bijeen te
spelen, totaal 745 punten. Op twee
is Wim Buskermolen geëindigd met
615 punten.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
29 oktober is er koppelkaarten in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Ook
afgelopen week had de buurtvereniging weer enkele echte klaverjastalenten binnen. De hoogste score staat op 6.000 punten, maar afgelopen vrijdag wist Miep Bloemen
liefst 5909 punten te vergaren. Op
twee is Kees Kuggelijn geëindigd
met 5714 punten en de poedelprijs
is uitgereikt aan Tiny van de Polder
met 3377 punten.

maar hier gaf John geen krimp. Met
enige voorzichtige, maar venijnige hergroeperingen wist Henk zijn
overwicht in ervaring toch tot uitdrukking te brengen. John probeerde zich kranig te verweren maar
Henk liet zijn prooi niet meer glippen. Schaakclub AAS schaakt iedere vrijdag 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 informatie: Tel. 0297-324459
of 268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.
Paul Karis ging in een spannende
partij tenonder tegen Bob Feis.

