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Bewoners Legmeerdijk voelen zich in hun hemd gezet

“Migrantenhotel onacceptabel!”
Aalsmeer - Het voornemen om
een hotel te gaan bouwen speciaal
voor buitenlandse werknemers aan
de rand van Green Park is bij heel
veel Aalsmeerders in het verkeerde keelgat geschoten. Sterker nog,
het wordt met kracht afgewezen. Er
is protest. Niet alleen over het hotel met een capaciteit van ongeveer
640 bedden, maar ook over de manier waarop het besluit is genomen.
Geen enkel overleg is geweest, zelfs
niet met de aan de Legmeerdijk wonende inwoners. Het hotel wordt de
grootste in zijn soort in Nederland,
komt nabij de nieuwe, omgelegde N201 te liggen en het streven is
om in 2014 de deuren te openen. In
2012 echter wordt reeds al een tijdelijk labourhotel nabij de Japanlaan
met circa 300 bedden geopend. De
bewoners van de Legmeerdijk voelen zich in hun hemd gezet. “Bezwaar indienen heeft geen enkele
zin, de gemeente heeft zijn besluit al
genomen. Ze houden ons bewoners
zoet met uitspraken als: Het is nog
niet besloten in de gemeenteraad, u
kunt ook alternatieven inbrengen en
nog meer van dit soort onzin”, laat
Astrid Koornneef namens de bewoners via e-mail weten.
Geluidsoverlast
De bewoonster schrijft verder: “Er
wordt geen rekening gehouden met
ons bewoners en wat het voor ons
allemaal voor consequenties heeft.
Ernstige geluidsoverlast, waardevermindering van huizen, onveilig gevoel, milieuaspecten, zo kunnen we

nog heel veel meer opnoemen. Er
wordt van alles verzonnen om het
de Poolse mensen veilig en naar hun
zin te maken, maar aan de bewoners
van de Legmeerdijk wordt niet gedacht. Overal wordt voor gezorgd,
ontspanning, tennisbaan, zwembad,
noem maar op, maar wij staan echt
voor jan met de korte achternaam.
Aan ons wordt niet gedacht. Kunnen
wij voor 10 euro per nacht een hotel
vinden? Zelfs Poolse mensen zeggen dat het uit de hand gaat lopen
als er zoveel op een kluitje zitten. Er
staan genoeg panden leeg op het
Industrieterrein, waarom worden deze niet gebruikt? Dan heeft niemand
er last van, maar dit kost natuurlijk alleen maar geld en levert niets
op. Het is gewoon weer een geldkwestie en die paar bewoners aan
de Legmeerdijk bekijken het maar.
Zo wordt er omgesprongen met ons.
Wij die allemaal netjes onze belasting betalen en ons aan de regels
houden, hebben het nakijken!”
Onleefbaar
Ook Legmeerdijk-bewoonster Hennie Hoffman van Zanten is in de pen
geklommen. “Op de Legmeerdijk
zijn Poolse arbeiders nu al oververtegenwoordigd in vergelijking met
de woonwijken. Wij zijn het zat dat
ons stuk voortdurend wordt gebruikt
als het afvalputje van Aalsmeer.”
En: “Wordt hiermee het huisvestingsprobleem opgelost? Beetje naief om te denken dat dit zal gebeuren. De gemeente spreekt over een
aantal van 3.000 tot 4.000 Oost-Eu-
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A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

1 uurtje verzet

ropese seizoenarbeiders. Er zal een
aanzuigende werking van het hotel
uitgaan, met slechts 640 plaatsen.
Met zo’n migrantenhotel plus al de
voorgenomen faciliteiten, waaronder misschien wel een paadje langs
de Legmeerdijk, wordt het voor ons
echt onleefbaar en onacceptabel.
De gemeente zegt zich aan de wet te
houden, maar als die wet zo nadelig
uitpakt voor steeds dezelfde groep
burgers, wordt het dan niet eens tijd
dat de gemeente zich gaat afvragen
of het allemaal nog wel acceptabel
is waar zij mee bezig is?”
Verwacht uitnodiging
Hennie besluit haar schrijven met:
“Terwijl Ted van Haaster, VVD raadslid van de gemeente Hillegom, jubelt over de daadkracht van de gemeente Aalsmeer vraag ik me af op
de gemeente nog het lef heeft, ook
na de stellige uitspraken van een afgevaardigde, die op 14 oktober nog
mededeelde dat er nog niets beslist
is, om met ons dorpsbewoners rond
de tafel te gaan zitten om door middel van een eerlijk en open gesprek
tot een betere oplossing te komen
voor deze onacceptabele situatie? Ik
verwacht nee, ik reken op een uitnodiging voordat er over onze hoofden
heen wordt besloten.”

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

scooters

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

KOOPZONDAG

ZONDAG 30 OKTOBER

12.00 - 17.00 UUR

HALLOWEENFESTIVAL
GRATIS WORKSHOP POmPOENLAmPIONS
TE GEKKE HEKSENTEAm VLIEGT ROND
HALLOWEENOPTOcHT mET SNOEPGOED

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Denk mee over een mooi
en leefbaar Seringenpark
Aalsmeer - In 1951 is het Seringenpark tussen de Ophelialaan en de
Molenvliet aangelegd met als bestemming: Tot verpozing tussen flora’s kinderen. Het park is 3 hectare
groot en bood ooit een wetenschappelijke verzameling van meer dan
50 soorten seringen. Hansje Havinga en Greet Vaneman willen dit erfgoed beschermen en het park weer
aantrekkelijk maken. De initiatiefnemers hopen dit samen met andere
inwoners te kunnen doen en nodigen belangstellenden uit zitting te

1911 - 2011

100-jarig bestaan
De laatste dagen van de
Villeroy en Boch actie
t/m 1 november ‘11

Bij aankoop van 20 serviesdelen
ontvangt u 20% korting.
Uitgesloten zijn: al lopende acties en noviteiten ‘11

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Aalsmeer - Op vrijdag 21 oktober
rond half vier in de middag heeft
op de A4 ter hoogte van de Prins
Clauslaan een ongeluk plaatsgevonden waarbij een eenjarig jongetje uit Aalsmeer om het leven is gekomen. In totaal zijn bij het ongeval vier gewonden gevallen, waarvan twee personen zwaargewond.
De veroorzaker van de aanrijding is
een 31-jarige automobilist uit Rotterdam, die te laat zag dat er een file
stond. Hij was bezig met zijn mobiele telefoon en reed vol op de achterste auto. In deze auto zat een moeder met twee kinderen uit Aalsmeer.

Aanpassingen verkeersinstallatie

Gele wijzigingsborden
voor ‘groene golf’ N201
Aalsmeer - Langs alle zijwegen
van de N201 zijn door de provincie in de avond en nacht van dinsdag 25 oktober gele borden geplaatst met de tekst ‘Verkeersregelingen gewijzigd’. Een belletje naar
de gemeente wat hier de bedoeling van is, leverde in eerste instantie niets op. De gemeente was niet
op de hoogte gebracht van deze actie rond de provinciale weg. In principe hoeft dit natuurlijk niet per se,
de N201 wordt tot slot beheerd door
de provincie, maar een verandering
in een gemeente doorgeven aan de
betreffende gemeente is wel zo netjes. De gemeente is zelf maar aan
de bel gaan trekken. Na enkele telefoontjes kwam dan eindelijk antwoord. De tekst op de gele borden
is verkeerd. Er had moeten staan
‘Verkeersregelinstallatie gewijzigd’.

Op de N201 wordt voor het verkeer
een groene golf gecreëerd en hiervoor zijn aanpassingen aan alle verkeerslichten nodig. De groene golf
werkt nog niet helemaal naar behoren, er zijn problemen met de software. Zo dient onder andere bij de
Van Cleeffkade het stoplicht nog
anders ingesteld te worden. Aan
de aanpassingen wordt de komende periode gewerkt. Vooralsnog lijkt
de nieuwe situatie meer files op de
N201 en lange rijen op de zijwegen
te geven, maar werkzaamheden aan
andere wegen (Lijnbaan en Bosrandbrug) zijn hier waarschijnlijk
ook debet aan.
Er wordt overigens nog steeds door
het oranje en ook rode stoplicht gereden op de N201, vooral bij de Ophelialaan, dus blijf alert bij het oversteken van de provinciale weg!

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

jeans actie
vrijdaG 28 en ZaterdaG 29 OktOBer

Geen krant
OntVanGen?

G-star/ltB/cars
pall mall / Only

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433

en andere merken

en deze wordt
dan nabezorgd.

Volg ons op Twitter
voor de meest
actuele vacatures!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

twitter.com/Antennagroep

www.antennagroep.nl

Aalsmeerder botst op bus
Rozenburg – Op de Kruisweg ontstond maandagmiddag 24 oktober een aanrijding waarbij een bus
en een snorfiets waren betrokken. De 16-jarige snorfietsbestuurder uit Aalsmeer reed op het brom/
fietspad, maar verliet dit om op de
Kruisweg te gaan rijden. Door een
geparkeerd staande vrachtwagen
met oplegger was er waarschijnlijk

geen zicht, waardoor de snorfietser
frontaal op de tegemoetkomende
bus botste. De 16-jarige snorfietser
is met hoofdletsel naar het VU medisch centrum vervoerd. Een inzittende van de bus is eveneens naar
het VU medisch centrum vervoerd,
ter controle. De politie doet nader
onderzoek naar de exacte toedracht
van de aanrijding.

De brandweer heeft de slachtoffers uit het voertuig geknipt, waarna de drie inzittenden zwaargewond
met ambulances naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Het jongste
kind is later in het ziekenhuis overleden. Twee personen uit twee andere voertuigen zijn met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht.
Bij de kop-staartaanrijding waren in
totaal vijf voertuigen betrokken. De
veroorzaker van het ongeval is door
de politie aangehouden en na verhoor vrijgelaten. Door het ongeval is
de A4 tot laat in de avond afgesloten geweest.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• iso 9001
EUrO
gArANT

nemen in een werkgroep. De gemeente is van het initiatief op de
hoogte gesteld en ondersteunt de
plannen. Op dinsdag 1 november
worden belangstellenden uitgenodigd bij Cardanus aan de Parklaan
27 om mee te denken over een mooi
en leefbaar Seringenpark. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De
initiatiefnemers hopen op veel belangstelling en inbreng om gezamenlijk tot een inspirerende werkgroep en een aantrekkelijk plan te
komen.

Bellende automobilist veroorzaakt
aanrijding met dodelijke afloop

Inbrekers betrapt
Rijsenhout – De politie heeft
woensdagavond 19 oktober omstreeks 22.00 uur een 23-jarige Hagenaar en een 42-jarige man uit
Rijswijk voor inbraak aangehouden.
Het tweetal brak in bij een woning
aan de Aalsmeerderdijk en zijn op
heterdaad betrapt door een getuige
die de politie waarschuwde. Agenten konden de twee mannen op de
Aalsmeerderdijk in de kraag vatten.
Vooralsnog lijkt er niets te zijn gestolen uit de woning. De mannen
zijn ingesloten voor nader onderzoek.
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Op dames- en herenjeans

diverse kinderjeans

UITNODIGING
Gemeente Aalsmeer organiseert voor alle geïnteresseerden op
maandag 31 oktober een inloop/informatieavond over de
realisatie van een café/restaurant in Kudelstaart.
Tijd: 20.00-21.30 uur, Dorpshuis Kudelstaart.
Meer informatie via tel: 0297 - 38 75 75 of www.aalsmeer.nl.
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Tel: 0297-341900

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177
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AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

Aalsmeer - Dit jaar wordt in Nederland voor de dertigste keer de
collecte gehouden voor het Diabetes Fonds. In Rijsenhout, Aalsmeer
en Kudelstaart komen ruim 200 collectanten aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte, is een sluipmoordenaar. Het
kan verwoestende gevolgen hebben, zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade. In Nederland overlijden jaarlijks evenveel
mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000. Collecteleidster en Regiocoördinator Nancy van Oorde: “Wij vinden het heel
belangrijk dat er iets aan diabetes
wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het is een nare
ziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat
minder mensen diabetes krijgen en
het in de toekomst te voorkomen en
te genezen is.” Het Diabetes Fonds
zet alles op alles om diabetes en
de verwoestende gevolgen ervan te

voorkomen. Dat doet het fonds door
fundamenteel onderzoek te betalen.
Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan er maar een kwart
gehonoreerd worden. Het Diabetes
Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is afhankelijk van donaties
en de collecte. Help het Diabetes
Fonds in de strijd tegen diabetes en
geef aan de collectant. De afdeling
Aalsmeer en regio is verder naarstig
op zoek naar collectanten. In zowel
Aalsmeer en Kudelstaart als in Rijsenhout zijn meer vrijwilligers nodig. Aanmelden kan door te bellen
naar 0653442022 of stuur een email
naar nanskees@caiway.nl. Mensen
kunnen overigens ook op een andere manier helpen, door vrijwilliger of
donateur te worden.
Of om een actie te organiseren met
bijvoorbeeld de sportvereniging of
muziekclub. Voor meer informatie:
www.diabetesfonds.nl. De diabetescollecte is van 30 oktober tot en
met 5 november.

Foto: Deze collectebussen zijn nog niet bemenst.

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

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes,
witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.
Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Koolwitjesstraat: Japanse hangoorkonijn,voedster, lichtbruin met 2
zwarte strepen dwars over de rug en wat zwarte plukjes, wit staartje.
- Amperestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse
boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

16. 330,18 Euro voor KWF
Aalsmeer - De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Aalsmeer heeft
16.330,18 euro opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter
niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Door de vergrijzing van de bevolking en omdat
kanker eerder ontdekt wordt, zal het
aantal kankerpatiënten de komende
jaren sterk toenemen.
De strijd tegen kanker is dan ook
nog niet gestreden. Ondanks de
goede resultaten is nog een lange weg te gaan, want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog steeds

Diabetes Fonds zoekt
dringend collectanten

heel hard nodig. De KWF-afdeling
Aalsmeer dankt daarom iedereen
voor zijn of haar bijdrage aan deze
collecte.

Bijeenkomst bij
wijkraad Oost
Aalsmeer - Op maandag 31 oktober houdt wijkraad Aalsmeer-Oost de
maandelijkse wijkraadvergadering.
Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden
welkom in brede school De Mikado
aan de Catharina Amalialaan. Na de
vergadering volgt een thema-bijeenkomst over de jeugd en de overlast
van en door deze jongeren. De heer F.
Huijbregts van Cardanus is voor deze
bijeenkomst, die is van 20.00 tot 21.30
uur, uitgenodigd. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kan
de website geraadpleegd worden.

Ontmoet de Vervolgde Kerk
Aalsmeer - De Hervormde Gemeente Aalsmeer Oost houdt zondag 30 oktober een dienst die in het
teken staat van de Vervolgde Kerk.
Dominee R. van der Spoel, in dienst
van Open Doors, gaat in de dienst
voor en vertelt over landen waar
christenen worden gediscrimineerd,
bedreigd of zelfs gedood om hun
geloof. Een bijbel in de kast hebben
staan, openlijk over geloof kunnen
praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen.
Maar in Noord-Korea kan alleen
het bezit van een bijbel er al toe leiden dat het hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In
Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in
kleine groepen samenkomen in het
geheim. De spreker vertelt tijdens

de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en
naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen
geeft de spreker weer wat christenen in de ‘vrije wereld’ kunnen leren van de Vervolgde Kerk. Open
Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt
bijbels, geeft training en praktische
hulp aan christenen in zo’n vijftig
landen. Meer informatie is te vinden
op www.opendoors.nl. De themadienst over de Vervolgde Kerk wordt
gehouden in de Oosterkerk aan de
Oosteinderweg 273 en begint om
10.00 uur. Iedere geïnteresseerde is
van harte welkom.

Kortingsactie Dierenbescherming
voor castratie/sterilisatie katten
Aalsmeer - De Dierenbescherming
organiseert in de hele maand november, een castratie- en sterilisatieactie voor katten. Dit houdt in dat
er een korting wordt verleend op het
‘laten helpen’ van uw kater of poes.
Deze korting wordt mogelijk gemaakt door de Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken en door de
betrokken dierenartsen. Deze actie loopt alleen in de aangeven pe-

riode en geldt uitsluitend bij dierenartspraktijken in Aalsmeer, Uithoorn
en de Ronde Venen. Informeer van
tevoren of uw dierenarts deelneemt
aan deze actie. De korting verleent
door de Dierenbescherming bedraagt in geval van sterilisatie 20
euro en in geval van castratie 10 euro. Daar bovenop verlenen de deelnemende dierenartsen ook nog
eens korting.

Dorus bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Op 22 oktober verzorgde Derk te Riet uit Groenlo een gezellige middag voor de gasten van
de Zonnebloem afdeling Aalsmeer
met zijn parodie op Dorus. Alsof hij
het echt was.
Hij bespeelde zijn publiek geweldig
met de bekende liedjes uit de jaren zestig, met poesie mauw, zorg
dat je er bij komt en het borstel-

lied. Steeds weer liet hij weer enkele
gasten meespelen in z’n acts. Zo als
gewoonlijk was er weer een grote
opkomst in het Parochiehuis. Na de
nodige versnaperingen gingen de
gasten weer tevreden huiswaarts.
Meer weten over het werk van de
Zonnebloem of vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met mevrouw
Zelen via 341739 of zonnebloemaalsmeer@hotmailcom.

KERKDIENSTEN

Zondag om 16u. dienst. Gedenking
Allerzielen. Vg. J. Spaans. Orgel: Michael vd/ Bergh.

Zondag
30 oktober

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof, Jeugddienst Plug & Pray.
Woensd 2/11 19.30u. ds. J. Vrijhof.
Dankuur voor Gewas en Arbeid.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Dave Wijker. Tevens crèche, peuterdienst en
metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Arjen Ravensloot. Tevens speciale dienst
voor kinderen. Om 19u. In His Presence avond.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u.
ds. M. Hogenbirk.
Woensd. 2/11: 19.30u. Dankdag.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Henriette van Dunné. Oppas voor de allerkleinsten. Extra collecte: Nederlands Bijbelgenootschap.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. J. Eveleens,
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag gezinsdienst 10u. ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Oogstdienst.
Organist: H. van Noort. Oost: 10u.
ds. R. v.d. Spoel, Amersfoort (Open
Doors). Organist: dhr Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van
Vuuren. 18.30u. ds. J.L.W. Koppenol,
Huizen. Woensd. 2/11: Dankdag met
om 14u. en 19.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u.
dienst met spreker Gor Khatchikyan.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Muller. Woens. 2/11: 19.30u. ds. K. Muller, dankdag.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. euch. viering in Kloosterhof met past. L. Seeboldt. Zondag 10.30u. Karmelkerk
euch.viering. Karmelviering. Om
14.30u. Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. A.A. v.d. Berge-Geudeke, Wilnis. Woensd 2/11
19.30u. Dankdag voor gewas en arbeid.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv gelegenheidskoor en combo. Koffiedrinken. Ma 31/10 dienst.
Dinsd 1/11 19u. Allerheiligen.
Woens 2/11: woordcomm. viering
A. Blonk. Dames+herenkoor. Allerzielen.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 31 oktober 20u. met ds.
Ab Agtereek.
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.

Film in Klooster
Aalsmeer - Samen naar een goede film kijken en na afloop hierover
in gesprek. Op vrijdag 28 oktober
om 17.30 uur draait de film ‘Departures’ in het klooster aan de Stommeerweg 15. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences viel
als een blok voor deze film en kende haar de Oscar voor de beste buitenlandse film toe. Deze film laat een
diepe indruk achter. Confronterend,
maar zeer liefdevol. ‘God, de dood
en de liefde, drie woorden voor een
en hetzelfde. Opgave gewenst via
karmelaalsmeer@planet.nl of: 0297381470. Toegang 15 euro inclusief
maaltijd. Eindtijd: 21.00 uur.

Waar is kater Duo?
Aalsmeer - Sinds enige tijd wordt
de cypers/grijze kater Duo vermist. Het dier heeft een witte buik
en woont in de Koolwitjesstraat
in Nieuw-Oosteinde. Wie het dier
heeft gezien wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297-343618.
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Aanstaande vrijdag in Club Liberty

Feestweek afterparty met
Gijs Staverman en Lasgo
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 28
oktober wordt de eerste officiële
feestweek afterparty georganiseerd.
In Club Literty in de Crown Business
Studio’s worden de gasten getrakteerd op muziek van DJ Gijs Staverman en optredens van T-Spoon,
Lasgo en 90’s & Nu. Gijs Staverman
is DJ geweest bij Veronica, is momenteel zaterdag en zondag te beluisteren in Stavermans Classics en
presenteert op televisie en op festivals. T-Spoon komt optreden in de
vertrouwde hitbezetting met zangeres Linda en rapper Shamrock.
Wie kent niet hun hits ‘No Time 2
Waste’, ‘Mercedes Benz’ en de megahit ‘Sex on the Beach’. De Belgische danceformatie Lasgo is ook
weer helemaal terug. Een producer
minder, maar met een nieuwe zangeres: Jelle van Dael. Kom meezingen met ‘Something’, ‘All night long’
en andere hits. De band 90 & Nu tot
slot neemt de bezoekers mee terug in de tijd van Boyzone en Linda,
Roos en Jessica. Gegarandeerd een
avond lang los op de grootste hits

uit de jaren negentig en nu. De opbrengst van de afterparty komt geheel ten goede aan de kas van de
feestweek. De afterparty moet het
mogelijk maken om de toegangsprijzen voor de feestweek volgend
jaar aantrekkelijk(er) te maken. Er
kunnen maximaal 1.400 bezoekers
in Club Liberty, dus wie dit feestje wil meemaken, doet er goed aan
snel kaarten te gaan kopen. Op is
op. De minimumleeftijd is 18 jaar.
De toegang tot de afterparty bedraagt 17,50 euro in de voorverkoop
en, indien nog voorradig, 20 euro
aan de zaal op de avond zelf. Voorverkoopadressen zijn Marskramer
Berg in winkelcentrum Kudelstaart,
Bruna in de Zijdstraat, Ridder & Co
in de Ophelialaan, Primera op het
Poldermeesterplein en tenniscentrum Herman Demper in de Sportlaan. Alleen contante betaling, pinnen is niet mogelijk! Club Liberty
gaat 28 oktober om 20.30 uur open
(ingang draaideur, N201-zijde), het
feest begint om 21.00 uur en duurt
tot 02.00 uur.

Internationale bingo met
de Dippers zaterdag
Aalsmeer - Vanwege het succes
van vorig jaar wordt ook aanstaande zaterdag 29 oktober weer een
bingoavond georganiseerd door de
Dippers, in nauwe samenwerking
met de Oude Veiling. Het is de bedoeling om een gezellige, leuke,
sportieve avond te beleven waar
ook leuke, gekke en nuttige prijzen te winnen zijn. De bingo zal af
en toe onderbroken worden door
zang en dans van de Dippers en tevens zal een passende achtergrond
worden geprojecteerd door de befaamde bingo-beamer. Ook Miss
Aalsmeer en haar zus, Miss Bingo,
zullen aanwezig zijn. Zij zullen de
bingoboekjes verkopen en de Dippers assisteren bij het bingo apparaat. De ballen zullen flink rollen!
Het thema is internationaal en dit
betekent dat de getallen in diverse
talen zullen worden omgeroepen.
Verder is er een prijs voor diegene
die in de meest passende kleding
aan de bingo meedoet. In ieder geval zal er een Schotse en een Duitse ronde gehouden worden, maar
ook andere internationale klederdracht maakt zeker kans om deze
leuke en lekkere prijs in de wacht

te slepen. Ook beeld en geluid zullen worden aangepast aan het thema. Cor trekt zijn zak in de Schotse
ronde geheel scheef en tijdens de
Duitse ronde zal op de achtergrond
passend beeldmateriaal getoond
worden. De opbrengst van de avond
zal wederom geschonken worden
aan een goed doel. De Dippers zijn
op zoek naar een Aalsmeerse vereniging, club of organisatie, die een
financiële injectie goed zou kunnen
gebruiken. Tijdens de bingo-avond
mogen de spelers hun ideeën naar
voren brengen en wordt het goede
doel bepaald. Na afloop van de bingo volgt ook nog een grootse tombola. Het doel hiervan is tweeledig.
Iedereen gaat met een prijs naar
huis en de Dippers hoeven al die
rotzooi niet zelf meer af te voeren.

A tribute to Eric Clapton
vrijdag in Crown Theater
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert vrijdag 28 oktober A Tribute to Eric Clapton door
de Joe Brozio Band. Met Riding
with Eric brengt de zevenkoppige
Joe Brozio Band een hommage aan
Eric Clapton. Geen slaafse imitaties, maar virtuoze eigen interpretaties, zowel akoestisch als versterkt.
Via een email van zijn keyboarder en
organist Tim Carmon gaf Clapton de
band toestemming voor het coveren
van zijn werk en noemde hun uitvoeringen ‘very good’.

cd’s en singles. Zij wonnen meerdere keren een TMF Award, een Edison én een Gouden Harp voor hun
gehele oeuvre en vielen op door hun
speciale concerten. Sinds hun reünieconcert in november 2006 kwam
de band af en toe samen om te spelen op speciale gelegenheden. Tijdens hun ‘Welkom Thuis’ theaterconcert kan het publiek zowel van
het oude als het nieuwe repertoire genieten. Met Syb van der Ploeg,
Kees Bode, Peter van der Ploeg, Sytse Broersma en Nico Outhuijse

Flairck & Basily zaterdag
Zaterdag 29 oktober trakteert het
Crown Theater op Flairck & Basily met het Global Orchestra. In
2008 ontstond op initiatief van gipsy
violist Tucsi Basily en Flairck voorman Erik Visser een uniek samenwerkingsproject: een orkest bestaande uit een groot aantal virtuoze zigeunermusici en akoestische instrumentalisten uit binnenen buitenland. Dit symfonisch zigeunerorkest is een verbond tussen
musici van Flairck en het Basily Gipsy Orchestra, in samenwerking met
de Indonesische violiste Luluk Purwanto, de Hongaarse percussionist
Antal Steixner en de Roemeense
cymbalon speler Marius Preda. Bovendien worden regelmatig internationale gastmusici uitgenodigd bij
het Global Orchestra.

Eric Koller met ‘Bull’
Vrijdag 18 november komt cabaretier Eric Koller terug naar Crown
Theater Aalsmeer met de reprise show ‘Bull’. Koller maakt al een
tijd met succes woordenloos cabaret. Zijn vorige show ‘Hippopotomonstrosesquipedaliofobie’ met onder andere de tennisbal, de Michael
Jackson marionet en het enorme
pijltjesorgel is daar het sprekende voorbeeld van. Eric Koller maakt
energiek en absurdistisch theater met uitstapjes naar mime, cabaret, variété en slapstick – vaardig door elkaar gemixt en origineel
op smaak gebracht door de slungelige en stuntelige bedenker. Hij giet
de onvolkomenheid van de mens in
prachtige humorvolle miniatuurtjes
met even eenvoudige als effectieve
vondsten. Wát hij doet is nauwelijks
in woorden te vatten, maar wie hem
eenmaal bezig ziet is fan. En daarom
speelt Eric Koller dit najaar de reprise van zijn (wederom) woordenloze
voorstelling ‘Bull’.
Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor het boeken van
kaarten en voor het volledige programma. Tickets kunnen ook besteld worden via 0900-1353. Alle
avondvoorstellingen beginnen om
20.00 uur.

De Kast ‘Welkom Thuis’
Vrijdag 11 november brengt De Kast
het programma ‘Welkom Thuis’ in
het Crown theater. De Kast verkreeg
grote populariteit door krakers als:
In Nije Dei, Hart van mijn Gevoel,
Eltse Grins Foarby, Woorden Zonder
Woorden, In de Wolken en Raak. Ze
waren in de jaren ‘90 één van de populairste popbands van Nederland
en verkochten meer dan 1.000.000

Vrijdag opening 30+ pub
in danscafé de Praam
weekend begint aanstaande vrijdag
28 oktober met de drive in show van
DJ Henkie.
Zaterdag is het weer estafettemiddag als dit keer Niels de Rooij als
gast DJ. Niels hoopt natuurlijk dat
veel van zijn vrienden naar hem komen kijken en luisteren. Ook is zaterdagmiddag 29 oktober de kidsboetclub geopend. Van 16.00 tot
19.00 uur zijn ouders met hun kinderen welkom in danscafé de Praam
in de Zijdstraat.

Exposities
3, 4 en 5 november:
* Tentoonstelling Pluimvee Vrienden bij Ranzijn, Aalsmeerderweg.
Open: donderdag 19.30-21u., vrijdag 9-21u. en zaterdag 9-16.30u.
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Zaterdag 29 oktober:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Citroen en Juul van den Heuvel in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag tot en met zondag 1417u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Te-

Diversen
Donderdag 27 oktober:
* Klaverjassen buurtvereniging De
Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a v/a 19.30u.
Vrijdag 28 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Film met discussie in Karmelklooster, Stommeerweg,17.30-21u.
* Verkiezing beste onderneming en
starter in Aalsmeer in gemeentehuis
vanaf 20.30u.
Zaterdag 29 oktober:
* Eerste Dag van de Aalsmeerse geschiedenis met expositie in Historische Tuin van 10 tot 16u. en film in
korenmolen De Leeuw.
* Klaverjassen in Meander, Clematisstraat. Elke zaterdag vanaf 14u.
* Pompoenenspeurtocht voor jeugd
in Centrum van 13 tot 15.30u.
* Bingo-avond De Dippers in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
Zondag 30 oktober:
* Talk of the Town met Theodore van
Houten en Jaap Tromp v/a 15.30u. in
Oude Veiling, Marktstraat.
Maandag 31 oktober:
* Koppelkaarten BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Werkavond Film- en Videoclub in
Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
Dinsdag 1 november:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
Woensdag 2 november:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. Tevens literaire avond, 19.30-21.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 3 november:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelavond v/a 20u. Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Lezing Groei & Bloei over Azoren
en Portugal in Wellantcollege, Linnaeuslaan v/a 20u.
Zaterdag 5 november:
* Sam’s kledinginzamelingsactie bij
Ontmoetingskerk Rijsenhout, 9-11u.
en Open Hof Kerk, Ophelialaan,
9-12u.
Vergaderingen
Donderdag 27 oktober:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
* Inloop bewonerscommissie Eigen
Haard in Dorpshuis Kudelstaart van
19.30 tot 20u.
Maandag 31 oktober:
* Info-avond over café in Kudelstaart
in Dorpshuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Oost over
hangjongeren in De Mikado, Catharina Amalialaan, 20-21.30u.
* Bijeenkomst De Dorper in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 1 november:
* Bijeenkomst voor oprichting werkgroep voor Seringenpark bij Cardanus, Parklaan 27 v/a 20u.

Tentoonstelling AKPV met
konijnen en sierduiven

De eerste ballen voor de internationale bingo gaat zaterdag in de Oude Veiling in de Marktstraat rollen
om 22.00 uur. Om 21.30 uur starten Miss Praam en Miss Bingo met
de verkoop van bingokaarten. De
Dippers rekenen op een gezellige
avond. Komt u ook? Kom dan wel
op tijd, want vol is vol.

Dj’s Henk, Niels en kidsboetclub

Aalsmeer - Na een druk en gezellig oktober fest weekend gaat café de Praam zich weer opmaken
voor het laatste weekend van deze
maand met als klapper de start van
de Vriendschap. Deze pub voor 30+
gaat twee keer in de maand open
op zaterdag’s van 21.00 tot 01.00
uur. De ingang is aan de achterzijde
van de Praam, aan het Praamplein.
De bedoeling is dat oud gediende van de Praam achter de bar acte
de présence gaan geven. Maar het

Eerbetoon van internationale allure

Muziek/Toneel/Cabaret
Vrijdag 28 oktober:
* A Tribute to Eric Clapton in Crown
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Aanvang: 20u.
* Feestweek afterparty in club Liberty, Crown Studio’s met T-Spoon,
Lasgo en dj Gijs Staverman, 21-02u.
* Halloween disco in ‘t Gide, Graaf
Willemlaan. Gr. 1 t/m 5: 19-20u. en
gr. 6 t/m 8: 20-22u.
* Praamavond met dj Henk in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Bacchus da Musica met Daniel
Roos in Bacchus, Gerberastraat, 21u
* Popprijs Haarlemmer in N201,
Zwarteweg met Ravolva en The Red
Maddies vanaf 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
28 en 29 oktober:
* Toneel Rijzenspelers ‘Nu even
niet, nu even wel’ in Anna’s Hoeve,
Aalsmeerderweg 755, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Ook voorstellingen 4 en 5 november.
Zaterdag 29 oktober:
* Flairk en Basily, Global Orchestra in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Concert Aalsmeers Harmonie in
burgerzaal, gemeentehuis. Thema:
Halloween. Aanvang: 20u.
* Opening De Vriendschap 30+pub.
Ingang achterzijde de Praam, 21u.
Estafettemiddag met dj Niels en
kidsboetclub, 16-19u.
* Cabaret Lambert Jan Koops in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Band Bad Habbit in café Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zondag 30 oktober:
* Live muziek o.l.v. zanger en drummer Leo Lauffer in Blitzz, Marktstraat van 16 tot 19u.
Vrijdag 4 november:
* Cello- en orgelconcert in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.

keningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.

STAGE
MUSIC SHOP
GITAArSTATIEf
‘STAG’ E 9,75

kEyBOArdSTATIEf
(vErSTElBAAr)

E 17,00

MICrOfOOn
‘SAMSOn’ r21S

E 24,95

kIndErGITAAr 3/4

'GyPSy rOSE' MET drAAGTAS
+ STICkErS,
In zWArT Of PAArS E59,50

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag in de burgerzaal

Halloween-concert van
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
29 oktober geeft Aalsmeers Harmonie een concert geheel in het thema
Halloween. Het programma bestaat
uit mooie, spannende en bekende muziek, waarbij actrice en zangeres Marlous Tolhuisen optreedt.
De rode draad door het programma zijn de verkleedpartijen. Het

concert vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis. De zaal
is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. Kaarten
kosten in de voorverkoop 10 euro
en zijn verkrijgbaar bij Het Boekhuis
in de Zijdstraat. Aan de zaal kosten
de kaarten 12,50 euro. Kaarten voor
kinderen kosten 5 euro.

Aalsmeer - De Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee Vrienden (AKPV)
organiseert ook dit jaar weer een
grote tentoonstelling met konijnen,
hoenders, dwerghoenders, cavia’s
en sierduiven. Deze show is te zien
in Ranzijn aan de Aalsmeerderweg
436.
Voor dierenliefhebbers is dit een
unieke kans om zo’n grote verscheidenheid aan dieren te kunnen bewonderen. Donderdag 3 novem-

ber 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 3 november om 19.30 uur. De
openingstijden zijn vrijdag 4 november van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 5 november van 9.00 tot 16.30
uur. De toegang voor deze prachtige tentoonstelling is gratis.

Coverband Bad Habit live
Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober
treedt de coverband Bad Habit op
in café Sportzicht in de Sportlaan.
Bad Habit is een strak spelende coverband die op welke locatie dan
ook het publiek wakker schudt met
mooie funk, pop en rock. Bad Habit speelt onder andere nummers
van Anastacia, Kane, Simply Red,
Robbie Williams en Skunk Anan-

sie. 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. Iedereen die zin heeft in een gezellige avond, is welkom. De toegang is
gratis. Aanvang 21.00 uur.
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officiële mededelingen
Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op locatie, voor meer informatie kan u zich melden bij de
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

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

uitnoDiging
Gemeente Aalsmeer organiseert voor alle geïnteresseerden
op maandag 31 oktober een inloop/informatieavond over
de realisatie van een café/restaurant in Kudelstaart. Tijd:
20.00-21.30 uur in het Dorpshuis Kudelstaart Meer informatie via tel: 0297 - 38 75 75 of www.aalsmeer.nl.

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Aalsmeerse situatie goed in beeld te
kunnen krijgen, heeft de fractie een
vervolgafspraak gemaakt met de
heer Van Leeuwen van Ons Tweede Thuis. Philadelphia (Grieks voor
mensenliefde) is een landelijke netwerkorganisatie die in en vanuit circa 800 locaties ondersteuning biedt
aan ruim 8.000 cliënten in de gehandicaptenzorg. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. Zaterdag werd
de begroting 2012 van de gemeente Aalsmeer doorgenomen, een omvangrijke klus.
“Hoewel veel zaken al uitgediscussieerd zijn bij de behandeling van
de Lentenota, zal de fractie van
het CDA bij een aantal zaken nog
haar piketpaaltjes willen slaan’’, aldus fractievoorzitter en financieel
woordvoerder Jaap Overbeek.

De Meerlanden en Prim Aviera

Green deal met minister
Rijsenhout - De Meerlanden en
Ontwikkelaar Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) van
glastuinbouwgebied Prim Aviera, hebben met Maxime Verhagen,
Minister van Economische zaken,
Landbouw en Innivatie (EL&I) een
green deal gesloten voor de levering
van groene warmte uit composte-

ontWerpBesluit Buitenplanse ontheffing en
BouWvergunning

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening
Ontheffing sluitingstijd
bouwvergunning te verlenen voor:
t/m 24 novemBer
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat • Kerkweg 7 te Aalsmeer: vernieuwen en vergroten van een
op grond van artikel 2: 29 van de APV ontheffing sluitingstijd
schutting en overkapping
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het do- is verleend aan:
cument staat ook op de website van de gemeente: www. - Dorpshuis Kudelstaart voor zaterdag 12 op zondag 13 noaalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
WelstanDscommissie
vember 2011 tot 02.00 uur;
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeen- - ’t Holland Huys voor vrijdag 18 op zaterdag 19 november
te. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, PostDe agenda van de vergadering van de welstandscommis2011 tot 02.00 uur.
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per Met dien verstande dat er na 2.00 uur geen bezoekers meer sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl
mogen worden toegelaten. Datum verzending ontheffing: 26 vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanoktober 2011.
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afBurgemeester en WethouDers van aalsmeer
gelopen 2 weken.
maken BekenD, Dat De algemene graven met
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
De volgenDe aanDuiDing na 1 oktoBer 2012
WorDen geruimD
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
Week 43
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Afdeling I vak C nummer 240 t/m 267
zijn ontvangen:
begraaf periode 28 oktober 1988 t/m 18 mei 1990
- Aalsmeerderweg tussen 376 en 378, het bouwen van een t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept beeldkwaliwoning;
Afdeling I vak C RK nummer 50 t/m 68
teitplan;
- Boomgaard 25, het plaatsen van een terrasoverkapping;
begraaf periode 18 december 1986 t/m 4 april 1997
- Hoofdweg t.h.v. 150-162, het aanleggen van kabels en t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen DorpsAfdeling II vak C nummer 1 t/m 62
straat tussen N201 en Rozenstraat van 5 oktober
leidingen;
begraaf periode 25 mei 1990 t/m 9 juli 1998
t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden;
- Koolwitjestraat 55, het plaatsen van een WMO unit;
t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 18.00
Afdeling II vak C nummer 63 t/m 101 alleen de oneven nummers - Uiterweg 36, het bouwen van een boothuis.
tot 19.30 uur;
begraaf periode 20 juli 1998 t/m 23 december 2000
t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
verleenDe
omgevingsvergunningen,
Afdeling III vak C nummer 1 t/m 85
2011;
reguliere proceDure
begraaf periode 30 augustus 1993 t/m 3 september 1997
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij het
Nabestaanden van overledenen die in bedoelde algemene
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
poldermeesterplein;
graven ter aarde werden besteld, kunnen voor 1 oktober 2012
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op vrijverzoeken de overblijfselen van de overledene te doen her11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
dag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan
begraven in een nieuw eigen graf of bijzetting in bestaand
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7: 1 Algemene
(Hornmeer);
eigen graf. Voor herbegraven bestaand eigengraf op naam
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28 en
rechthebbende c.q. nieuw aan te vragen eigengraf op naam
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown Business
rechthebbende zijn de normale grafrechten verschuldigd.
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Studio’s;
Verzoek hiervoor richten aan :
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zoneHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend
Het College van Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’;
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan
t.a.v. administratie begraafplaats
omgevingsvergunning
te
verlenen:
Antwoordnummer 28
van 17 t/m 21 oktober 2011 en het gedeeltelijk
- Julianalaan 14, het plaatsen van een dakkapel;
1420 VK Aalsmeer
stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m 28 oktober
- Legmeerdijk 318, het kappen van 2 wilgen;
t.b.v. werkzaamheden;
De op het tijdstip van ruiming aanwezige grafbedekking / - Weteringplantsoen, het kappen van 12 platanen en het t/m 1 dec Tijdelijke
Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk stremmonument wordt, behalve in geval van herbegraven, alskandelaberen van 12 platanen;
men Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober 2011
dan verwijderd en blijft daarna tot 30 september 2012 ter - div. locaties (van Aalsmeer Dorp naar Industrieterrein
t.b.v. werkzaamheden;
beschikking van de rechthebbende. Na deze datum vervalt
Hornmeer), het leggen van kabels en leidingen.
t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor zaterhet verwijderde aan de gemeente, zonder dat deze tot enige Verzenddatum omgevingsvergunningen: 27 oktober 2011.
dag 12 op zondag 13 november 2011 tot 02.00 uur;
vergoeding verplicht is. Voor nadere inlichtingen kunt u zich
t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18 op
wenden tot de afdeling Dienstverlening, maandag t/m vrijzaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur.
ontheffingen ingevolge De Wet ruimtelijke
dag van 09.00-12.00 uur tel. 0297-387652 of 387603. Voor
orDening
een vlotte behandeling is het van belang het voor u van
toepassing zijnde grafnummer en naam van de overledene,
Onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebservicepunt Beheer en uitvoering
in eventuele correspondentie te vermelden.
bende stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag geprovincie noorD-hollanD
durende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een

CDA op werkbezoek ter
voorbereiding begroting

Aalsmeer - De CDA-fractie heeft
zich in het eerste weekend van oktober teruggetrokken uit de hectiek van de lokale politiek om onder
meer de gemeentelijke begroting
door te nemen. Dat werd gecombineerd met een interessant werkbezoek aan Philadelphia in Nunspeet.
Bij Philadelphia werd de CDA-fractie ontvangen door directeur mevrouw Greet Prins. Er vond een boeiende discussie plaats over de gevolgen van de decentralisatie van de
functie begeleiding van de AWBZ
naar de WMO en de maatregelen in
het kader van de Wet Werken naar
Vermogen.
Duidelijk werd dat er nog veel geregeld moet worden, eerst in Den
Haag, maar daarna ook in Aalsmeer.
Het CDA zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat mensen met een beperking klem komen
te zitten in de bureaucratische molen die dreigt te ontstaan. Om de

belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnr. (0297) 387 698.

ring en CO2 uit biogas. De Meerlanden levert restwarmte uit compostering van digestaat aan de glastuinbouw en wil dit proces optimaliseren: in de zomer leveren bewoners
meer gft-afval aan (dan is er meer
tuinafval) en wekt De Meerlanden
dus meer warmte op. Omdat de
warmtevraag van de glastuinbouw

Bladoverlast Pasteurstraat

De CDA’ers Ad Verburg, Eppo Buskermolen, Ines van der Boon, Ton Smit, Dirk
van Willegen, twee gastheren van Philadelphia in Nunspeet en fractievoorzitter Jaap Overbeek.
juist in de winter hoog is, onderzoeken De Meerlanden en SGN of de
warmte in de zomer kan worden opgeslagen in de grond, om het in de
winter te kunnen gebruiken.
Door de green deal gaat het Rijk
helpen de procedures voor wet- en
regelgeving te versoepelen. Verder
zal het Ministerie helpen om de toepassing van groene CO2 mogelijk
te maken in de glastuinbouw. In de
vergistingsinstallatie van De Meerlanden in Rijsenhout wordt uit gftafval biogas geproduceerd. Bij de

opwerking van biogas naar groengas (aardgas maar dan van gft-afval) komt CO2 vrij. Dit willen De
Meerlanden en SGN leveren aan de
glastuinbouw. In de glastuinbouw
wordt CO2 gebruikt als groeibevorderaar. Dit is normaal een product
van de fossiele industrie.
Beide toepassingen dragen bij aan
‘de kas als energiebron’, waarin Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw
& Innovatie samen werken aan een

Kudelstaart - Bijna iedere zondagochtend neemt een bewoner uit de
Pasteurstraat de moeite het pleintje
in die straat te vegen. Dit in verband
met de overmatige bladval van de
platanen die op dat pleintje staan.
De hoeveelheid is te groot om in de
container te verwerken waardoor de
bewoner heeft gekozen het afval in
één van de hoeken van het pleintje
te verzamelen. Een dienst die in deze tijd van bezuinigingen door de
medewerkers van groenvoorziening
op prijs zou moeten worden gesteld.
Een kleine moeite om het afval op
te halen en af te voeren zodat ook
het plein er weer verzorgd uitziet.
Inmiddels zijn her en der in de gemeente, ook in Kudelstaart, bladcontainers geplaatst.
Over de platanen en den op het
pleintje zijn bewoners en gemeente vanaf deze zomer in gesprek.
De bomen zijn de afgelopen jaren
te groot geworden voor hun omgeving. Ze geven naast overmatige
bladval ook overlast in de vorm van
beperkte lichtinval en kans op scha-

de aan auto’s en schuren. De bewoners zijn met een plan gekomen om
de groenvoorziening van het plein
te veranderen. Hierover wachten de
bewoners al een tijdje op een reactie van de gemeente. De bewoners
hopen dat een en ander volgend
jaar gerealiseerd wordt, waardoor
vegen en afvoeren van de bladeren
achterwege kan blijven.

klimaatneutrale glastuinbouw. Het
ministerie van EL&I heeft de green
deals in het leven geroepen voor
duurzame projecten die wel rendabel zijn maar die door wet- en regelgeving niet of lastig van de grond
komen.

ven en verschillende organisaties.
De levering van warmte en CO2 is
een onderdeel van de nieuwe verwerkingsinstallatie voor gft-afval die
De Meerlanden bouwt op haar terrein in Rijsenhout.
Als de installatie gereed is (winter 2011/12) produceert De Meerlanden vijf producten uit gft-afval:
warmte, water, CO2, compost en
groengas.
De inzamelvoertuigen van De Meerlanden rijden straks op het gft-afval
dat ze zelf inzamelen.

59 Green deals afgesloten
Het ministerie wil de gekozen projecten ondersteunen door knelpunten weg te nemen en regels aan te
passen. In totaal zijn 59 green deals
afgesloten met overheden, bedrij-
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Feestje voor (oud)vrijwilligers

Tekeningen kinderen uit Wit-Rusland

Poppodium P60 tien jaar!

Benefietveiling voor Tsjernobyl
Aalsmeer - Een bijzondere benefietveiling gaat op zondagmiddag 20
november gehouden worden in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Een scala aan prachtige kindertekeningen uit Wit-Rusland gaan onder
de hamer van veilingmeester JanPieter Glerum. De veiling met thema ‘wintersprookjes’ wordt georganiseerd door de stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer in samenwerking
met de stichting Tsjernina en de opbrengst is bestemd voor kinderen
in Tsjernobyl. Biedprijzen van de tekeningen in verschillende formaten
zijn 80 tot 200 euro, maar meer is
natuurlijk meegenomen. De veiling
wordt om 14.00 uur geopend door
burgemeester Pieter Litjens en de
ambassadeur van Wit-Rusland, mevrouw Elena Gritsenko. De stichting

Tsjernina geeft sinds 1990 humanitaire steun aan kinderen in de gebieden rond Tsjernobyl die in april
1986 werden getroffen door de
ramp met de kerncentrale. De stichting steunt het ziekenhuis in de WitRussische stad Mogilov en elf kinderkunstscholen. Hoewel de hulp
kleinschalig is, is deze voor betrokkenen van groot belang. Het ziekenhuis en de scholen laten elk jaar
weten welke spullen ze willen aanschaffen en waarvoor de overheidssubsidie tekort schiet. Indien mogelijk verschaft stichting Tsjernina dan
de financiële middelen. Zeker alvast
de benefietveiling in de agenda noteren, het zijn echt mooie en kleurige kindertekeningen! Alvast een
kijkje ter voorbereiding nemen, kan
op www.kunstencultuuraalsmeer.nl/

Ravolva en Red Maddies
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - Vrijdag 28 oktober presenteert de N201 de winnaars van
de popprijs van de Haarlemmermeer vorig jaar: Het rocktrio Ravolva uit Hillegom.Een stortvloed aan
energie, bijtende riffs, meedogenloze baslijnen, explosieve drums en
solide vocalen zijn door de band samengesmeed tot een niet te stoppen geheel. De massieve sound die
Ravolva voortbrengt, wordt met regelmaat vergeleken met bands als
Danko Jones, the Queens Of The
Stone Age en Led Zeppelin. Voor de
echte beleving is een live show echter onmisbaar; hier komt het diverse karakter van het trio immers het
best tot z’n recht. Ravolva is verrassend, fris, strak en overdonderend,
maar bovenal vastberaden om keihard te rocken. En de Aalsmeerse band The Red Maddies verzorgt
een optreden in de N201. De band
kwam eind 2009 voor het eerst bij
elkaar in Haarlem en is in de loop
van 2010 uitgegroeid tot een zes-

koppige formatie, bestaande uit:
Madelon Jansen en Cees Kok als de
vocalen, Nick Lommerse en Kevin
Tak de gitaristen, Tobias Thuysman
als basgitarist en Kasper Zandvliet
op de drums. De drummer noemde zangeres Madelon ‘red maddie’
toen zij verbrand was door de felle lentezon. De grappige uitspraak
viel in de smaak en sinds die dag
draagt de band deze naam. Het repertoire van de band bestaat vooral uit pop/rock-covers van artiesten als Anouk, Kane, 3 Doors Down,
Beth Hart en vele anderen. Daarnaast zijn er invloeden van artiesten uit de alternatieve en punk-wereld, zoals Green Day en Snow Patrol. Vrijdag 28 oktober dus twee
pop/rock bands waar menigeen niet
genoeg van kan krijgen, de entree
is 2 euro en de zaal van het jongerencentrum aan de Zwarteweg gaat
open om 21.00 uur. Meer informatie
is te vinden op de website van N201:
www.n201.nl

Amstelveen - November is dit jaar
een bijzondere maand voor P60. Het
instituut is dan al een decennium
lang het poppodium van Amstelveen en omstreken. Dit is natuurlijk
rede voor een feestje! Daarom worden alle oud medewerkers en betrokkenen uitgenodigd voor een jubileumfeest op zondag 6 november.
Donderdag 1 november 2001 werd
Amstelveen wakker geschud. Poppodium P60 opende voor het eerst
haar deuren met de finale van de
popprijs van Amstelland en Meerlanden. Later die week gaven Ilse de
Lange en Kane een optreden en als
klap op de vuurpijl kwam de Koningin op 7 november de deuren van
het nieuwe poppodium P60 officieel
openen. Het poppodium werd vanuit de gemeente gerealiseerd om
de inwoners van gemeente Amstelveen tegemoet te komen in hun
vraag naar een extra uitgaansgelegenheid. Nu, 10 jaar later, neemt
het poppodium nog steeds een belangrijke plaats in in Amstelveen en
de omliggende gemeenten. Natuurlijk worden er concerten en danceavonden georganiseerd, maar de
P60 is meer dan dat. Met de locale band avonden wordt nieuw talent

ontdekt, er worden werkstage plekken geboden aan studenten van
verschillende opleidingen en veel
vrijwilligers en medewerkers vinden
hier hun tweede thuis.
Het poppodium wil van de gelegenheid gebruik maken om deze (ex)
medewerkers en vrijwilligers in het
zonnetje te zetten. Want naast het
huidige team zijn er in het afgelopen
decennium al veel gezichten langsgekomen die allemaal hun steentje
hebben bijgedragen. Daarom organiseert de P60 een jubileumfeest in
de grote zaal op zondag 6 november
voor iedereen die heeft meegeholpen de afgelopen 10 jaar. Hiervoor is
P60 opzoek naar oud-vrijwilligers en
medewerkers. Herkent u zich in dit
profiel? Ooit gewerkt achter de bar,
promotie of in het vaste team? Meld
u zich dan zo snel mogelijk aan voor
het jubileumfeest via 10jaar@p60.nl.
Voor meer informatie kan ook naar
dit adres een e-mail gestuurd worden. Bellen kan naar 020-3453445.
Naast de aanmeldingen is het poppodium ook opzoek naar leuke
anekdotes en foto’s. Deze kunnen
tevens gemaild worden naar bovengenoemd e-mailadres.

Try-out Daniel Roos vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 28 oktober verzorgt Daniel Roos een optreden in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Daniel Roos is geen onbekende meer bij het Bacchus publiek.
De Gorinchemmer debuteerde met
veel succes tijdens de akoestische
avonden dit jaar en trad vervolgens
3 maanden later met zijn eigen band
op in Bacchus. Dit is zo goed bevallen dat Daniel wederom Bacchus
heeft uitgekozen en dit maal voor
een try out voor een groot programma. Zanger, pianist en songwriter
Daniel Roos presenteert op zaterdag 19 november in Schouwburg de
Nieuwe Doelen in Gorinchem zijn
eerste theaterproductie. Een groot
muziekspektakel genaamd ‘Inmusication’. Een uniek concept waarin verschillende kunstvormen bij elkaar komen tot een verrassend ge-

heel. Het hele idee draait erom dat
muziek mensen met elkaar verbindt
in een juist zo verdeelde wereld. De
theaterproductie wordt in verschillende vormen uitvoerbaar, maar bestaat altijd uit een originele mix van
muziek, woord en beeld. Op vrijdagavond 28 oktober komt Daniel Roos
naar cultureel café Bacchus om
daar de inhoudelijke invulling van
zijn show in uitgeklede vorm bij een
nieuw publiek uit te proberen. Hij zal
de liedjes en teksten in het klein laten horen en een preview geven van
beeldmateriaal dat in de show wordt
gebruikt. Het belooft een intiem en
bijzonder solo optreden te worden
en een kijkje in de keuken van een
unieke en vernieuwende muziekproductie. Zaal open 21.00 uur, aanvang voorstelling 21.30 uur. Toegang: uw gift.

Cabaret ‘36’ van L.J. Koops
Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober
presenteert Bacchus cabaret: Lambert Jan Koops speelt zijn show ‘36’.
Lambert-Jan werd dit jaar 36. Dat is
dubbel volwassen, dus je zou denken dat hij inmiddels wel weet hoe
dat moet. Maar dat valt toch wat tegen. Bovendien is 36 worden ook
een stuk minder leuk dan 18 zijn, al
was het alleen maar omdat de wereld vol zit met profiteurs, saboteurs
en van die onuitstaanbare mensen
die roepen dat je alles tenminste
één keer moet hebben geprobeerd
in je leven. En dus gaat het vooral
over alle bronnen van irritatie, zoals
hoogbegaafde autisten, laagbegaafde lifters en voetbalplaatjesverzamelaars van acht, de straatterroristen van deze tijd. Kortom: humor om
te lachen. Lambert-Jan weet zijn relaas moeiteloos te voorzien van een
grote dosis intelligente humor, doldraaiende redeneringen en scherpe
observaties. In 2009 won Lambert-

Jan de persoonlijkheidsprijs op het
Belgische Humorologie Concours.
Zaal open 20.15 uur, Aanvang zaterdag 21.00 uur. Toegang 10 euro.
Cultureel café Bacchus is te vinden
in de Gerberastraat. Reserveren is
mogelijk via de Bacchus website.

Film- en Videoclub organiseert
een werkavond in ‘t Anker

Aalsmeer - Maandagavond 31 oktober organiseert de F&VA weer een
werkavond. Het is de bedoeling dat
de aanwezige leden in drie groepjes worden verdeeld. Ieder groepje moet een verhaal voor een korte film verzinnen en proberen dit via
een scenario in de komende maanden te realiseren. Alle aspecten van
het maken van een videoproductie, zoals bijvoorbeeld locatie, regie,
draaiboek, cameravoering en geluid
komen dan aan de orde. Het maken van zo’n opdracht is vaak een
uitdaging om met een paar clubleden een leuke videofilm te maken.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een

videocamera zijn van harte welkom
op één van de komende clubavonden. Vooral het monteren en toevoegen van muziek op een PC van
video-opnamen die gemaakt zijn
met de nieuwste HD camera’s geven nog wel eens wat problemen.
Op de videoclub kunnen filmers altijd te rade gaan bij één van de deskundige clubleden.
De clubavonden van de Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de
veertien dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 372a
in Oost en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA via telefoon 326344 of via de website www.
videoclubaalsmeer.nl.

Opening trekt veel bezoekers

Nieuwe tekeningen en
foto’s in Oude Raadhuis
Kunstproject voor jonge amateurs

So You Think You Can Paint
Aalsmeer - Als klein kind kwam Lida Snoek regelmatig bij Annefie van
Itterzon kijken op de Kinderkunstzolder. En ze kreeg kunstkijklessen
in het Oude Raadhuis. Nu is Lida terug bij de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA), als stagiaire.
Lida vertelt: “Ik ben geïnteresseerd
in kunst en alles wat daar bij komt
kijken. Zelf heb ik wat werken gemaakt. Schilderijen, een linosnede en wat sculpturen. Graag zou ik
mijn werken aan iemand willen laten zien, en dat kan. Mensen zoals
ik, mensen met een verborgen talent en leuke werken, die hun dingen ooit zouden willen exposeren,
kunnen dat! Op verzoek van velen

heeft stichting KCA een idee bedacht: een expositie oprichten met
werken van jonge beginnende kunstenaars.”
De expositie zal plaats vinden in het
Oude Raadhuis van donderdag 21
juni tot en met zondag 29 juli 2012.
Opgeven is vrij simpel: Vul het deelnameformulier van de expositie So
You Think You Can Paint in vóór mei
2012. Deze formulieren verkrijgbaar zijn in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat.
Lijkt het je leuk om je werken van
zolder eens aan iemand te laten
zien? Schrijf je dan in en exposeer
net als Lida Snoek in juni 2012 bij So
You Think You Can Paint.

Aalsmeer - De stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer presenteert een
nieuwe expositie in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Bezoekers kunnen kennis maken
met foto’s en tekeningen van Paul
Citroen en tekeningen van Juul van
den Heuvel. De officiële opening

was afgelopen zaterdag 22 oktober
door Heleen van Haaften. Er mochten veel belangstellenden verwelkomt worden. De tentoonstelling
bekijken kan tot en met 4 december
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Crown Theater Aalsmeer

Nomads, Niet Schieten en
koffertje van Hans Kazan
Aalsmeer - In het nieuwe jaar, op
zaterdag 7 januari, presenteert het
Crown Theater Aalsmeer de Nomads. Izaline Calister, Julya Lo’ko en
Lilian Vieira in theaterconcert. Drie
vrouwen, drie stemmen en drie landen. De drie fantastische zangeressen komen uit Curaçao, Indonesië
en Brazilië. Hun omzwervingen waren persoonlijke keuzes, een manier
van leven en een keuze voor het leven, zo bleek. Vrouwen van de wereld. Levenslang op muzikale reis.
Waar voelen ze zich thuis? Waar zijn
ze nu? Waar willen ze nog naartoe?
Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Wat
hebben ze met elkaar gemeen? Lilian: “En dan, na vele jaren zoeken
naar je eindstation, ontdek je dat
dàt juist het punt is waar je bent begonnen en dan? Terug? Om met al
je bagage, je rimpels, je glimlach en
je stem aan iedereen te vertellen wie
je bent.” “De mooiste zin ooit”, reageert Izaline. Julya herkent het ook.
Zij zoekt elke dag opnieuw naar de
pure toon: de klank van haar ziel.
Diep? Ja. Maar de vrouwen weten
hoe ze hun muzikale trektocht moeten vieren! Er valt ook veel te lachen.
Ze vermaken en inspireren u en elkaar met prachtige liedjes uit hun
jeugd, grappige verhalen over hun
rijke carrière en spannende muziek .
Niet Schieten!
Niet schieten - Mannen zijn Zeikwijven is op vrijdag 13 januari te zie n in
Crown Theater Aalsmeer. Een voorstelling met ballen! De concentratie
testosteron in de man-van-nu is tot
een bedenkelijk niveau gedaald. Hij
staat met een schort om kant-enklare vleesvervangers te braden. Hij
is klassenmoeder op de school van
zijn kind. Hij gaat gewillig op koopzondag ‘sierkussens voelen’ bij de
Ikea. Hij gebruikt dagcrème met natuurlijke bestanddelen. Plassen doet

hij zittend. En hij wacht met klaarkomen totdat zij zegt dat het mag.
Mannen zijn zeikwijven geworden.
Vertwijfeld en verloren schiet de
moderne man naar de metro-man,
de macho, de wacho, de oerman,
de emo-man, de no-nonsense man
maar kan de onbevredigbare moderne totaalvrouw niet meer aan
zich binden. Arend, Erik en Maarten
gaan met de onbevreesdheid van
Jeanne D’Arc, de onverzettelijkheid
van Aletta Jacobs en de charme van
Eva Perron voorop in de zoektocht
naar nieuwe mannelijkheid.
Hans Kazan
Op zaterdag 14 januari verzorgt
Hans Kazan de voorstelling ‘Het
Koffertje’. Anderhalf uur non-stop
lachen en verbazing. Dát is standup-magic. Met humor vertelt Hans
Kazan authentieke verhalen over
gebeurtenissen uit zijn leven terwijl hij achteloos en in hoog tempo verbijsterende acts uit zijn mouw
schudt. ‘Het Koffertje’ is zonder twijfel het meest originele en verrassende cabaretprogramma van dit
seizoen! Als kind had Hans Kazàn
één wens: goochelaar worden. Met
slechts een koffertje vol illusies realiseerde hij zijn droom. In deze intieme one-man-show opent Hans zijn
koffertje en gunt je een blik in zijn
leven. Daarbij omhelst hij het verleden, leeft in het nu, houdt zijn blik
gericht op de toekomst en gaat onstuitbaar voorwaarts. Goochelen op
de vierkante meter, het publiek in
opperste verbazing en verbijstering
brengen, dat is de kunst van de illusie die Hans Kazan als geen ander beheerst. Een theateravond vol
humor, verhalen en magie van internationale topklasse! Kijk voor het
volledige programma en het bestellen van kaarten op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 27 oktober 2011

Paarden zijn haar lust en haar leven

Talitha Kriebel scoort hoog
met dressuur op ParaGames
Kudelstaart - Het leven van Talitha
Kriebel uit Kudelstaart bestaat voor
het grootste deel uit paarden. Ze
heeft zelf twee paarden en een pony en rijdt fanatiek dressuurwedstrijden op nationaal niveau. Sinds
kort telt ze ook in het internationale circuit mee, want begin oktober
heeft ze hoge punten behaald bij de
Internationale ParaGames in Breda.
Dit is een groot Europees evenement voor sporters met een functionele beperking en Talitha was hier
voor het eerst voor gekwalificeerd.
Ze deed met beide paarden aan de
dressuur mee en eindigde met haar
negentienjarige paard Kansas op
de derde plaats bij de kür op muziek op de laatste dag. Ook met de

zevenjarige merrie, die de mooie
naam Sandro’s Serendipity draagt,
behaalde ze goede resultaten. Talitha heeft de rugaandoening scoliose, een verkromming van de wervelkolom (ruggengraat) in een progressieve vorm. Vele pogingen,
waaronder operaties, om het kromgroeien tegen te gaan zijn ondernomen, maar helaas is er niets aan
te doen. De enige mogelijkheid zou
een zeer risicovolle operatie kunnen zijn, maar zonder garanties. Talitha probeert nog zoveel mogelijk
kleine stukjes zelf te lopen, maar
voor langere afstanden moet ze
toch haar rolstoel pakken. Ondanks
de zeer grote kans op verlamming,
de vermoeidheid, bewegingsvrij-

Foto: Dorli Welp

heid en pijn, blijft Talitha een optimistische 22-jarige, die van het
leven en vooral van haar paarden
geniet. Het is omdat het niet kan,
maar het liefst zou ze heel de dag
paard willen rijden en ze zelf verzorgen. Gelukkig heeft ze een goede plek gevonden bij Stal Zeinstra
in Ouderkerk aan de Amstel, waar
veel mogelijkheden zijn. Daar traint
ze met haar paarden onder leiding
van Denise Zeinstra.
Bijzonder dier
‘Opa Kansas’, zoals ze haar eerste paard noemt, is een bijzonder
dier. Hij heeft last van artrose in zijn
achterbenen en in maart was besloten om hem in te laten slapen,
omdat het niet meer ging. Maar op
‘de dag des oordeels’ knapte hij op
en doet het tot op de dag van vandaag prima.
Door de artrose moet er veel mee
gelopen worden en Talitha kan
goed inschatten of hij sterk genoeg
is om wedstrijden te lopen. “De zogenaamde Vet Check op de eerste
dag van een concours is altijd spannend”, vertelt Talitha. “Hier worden
de paarden altijd gekeurd of ze medisch sterk genoeg zijn om de wedstrijd te lopen.” Sinds haar elfde is
Talitha verknocht aan de paardensport en rijdt ook vaak wedstrijden
in het reguliere circuit, met vermelding van haar beperking. En hier
doet ze het ook erg goed, want ze
is in een paar maanden tijd naar
een hogere klasse gegaan en zolang het kan wil ze ook hier goede
resultaten blijven behalen.

Sponsors gezocht
Om deze dure sport voor Talitha
mogelijk te maken is er een stichting opgericht ‘Help gehandicapten
in het zadel’ met als nevenstichting ‘Help Talitha in het zadel’. Dit
zijn mensen en bedrijven, die Talitha dit plezier in het leven gunnen. “Ze hebben zeer veel vertrouwen in me en ik ben ze dan ook
meer dan dankbaar dat ze mij deze kans geven.” Om nog meer gehandicapten in het zadel te helpen, heeft hoofdsponsor Beds &
Bedding een sponsorloterij uitgeschreven. Loten kosten 25 euro en
er kan zelfs een bed van 20.000 euro mee gewonnen worden. De totale opbrengst gaat naar de stich-

Verzetsstrijdster Jos Gemmeke voor voetlicht

Deze bijzonder moedige vrouw was
Ridder in de Militaire Willemsorde.
Daarom werd de heer H. Goemans,
die nauw betrokken is bij de Riddervereniging en die als secretaris
nauw met voormalig voorzitster mevrouw Mulder-Gemmeke heeft samengewerkt, geïnterviewd. Janny
Herfst van het Crash Museum vertelde tijdens de opnamen over haar
bewondering voor het werk van de
markante verzetsstrijdster die zo’n
belangrijke plaats inneemt in de
Nederlandse geschiedenis en de
verhalencollectie van Crash. Zij vertelde tevens over de unieke spionage attributen van Jos Gemmeke die
Crash onlangs heeft verworven uit
haar nalatenschap en die sinds september ook in het museum te zien
zijn. Crash was zeer vereerd toen
bleek dat de nabestaanden van Jos
Gemmeke een deel uit haar nalatenschap aan het museum wilden
schenken. Voorwerpen, persoonlijke
zaken, documentatie en foto’s, alles betrekking hebbend op gebeurtenissen uit de Nederlandse spionage geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Want de familie schonk
niet alleen persoonlijke voorwerpen van geheim agente Jos Gemmeke, maar ook vijf dozen vol met
documenten en voorwerpen uit de
nalatenschap van de schrijver Eddy de Roever. Documentatiemateriaal dat ten grondslag lag aan diverse boeken van deze schrijver, zoals
‘Zij sprongen bij maanlicht‘, ‘Londen
roept Amsterdam’, ‘Operatie Pierre-

Aalsmeer - Met Henny van de Wild
de Azoren ontdekken kan op donderdag 3 november bij Groei&Bloei. De
Azoren is een eilandengroep van 17
eilanden, waarvan 9 bewoond. De archipel ligt 1600 kilometer uit het vaste land van Portugal en 4000 kilometer
van het Noord Amerikaanse continent.
Het grootste eiland Sao Miquel met
Ponta Delgada als hoofdstad wordt
nader belicht. De tocht gaat langs kratermeren, soms wel met 2 kilometer in
doorsnede, (grotten) gaten in de aardkorst, die de basis vormen voor de vele

Jacques’ en ‘Sphinx’, het boek dat hij
schreef over Jos Gemmeke.
Eregalerij
De schenking omvat een schat aan
documentatie, informatie, voorwerpen en archiefmateriaal over het
BBO (Bureau Bijzondere Opdrachten) dat verantwoordelijk was voor
de uitzending van geheim agenten
naar Nederland ten behoeve van
verzet en sabotage activiteiten. Enkele BBO agenten zijn bijvoorbeeld;
Tobias Biallosterski, Henk Veeneklaas, Richard Barmé, Pieter de Vos,
Paul Peters, Frans Dekker maar ook
Jos Gemmeke. Crash heeft hiermee een zeer waardevolle aanwinst
voor haar archief en collectie gekregen, en het is zeker ook de bedoeling om binnenkort in een tentoonstelling meer aandacht te besteden
aan de BBO agenten en hun werk.
Inmiddels heeft een eerste inventarisatie plaats gevonden. Het betreft
hier zeker een nationale schat aan
historisch materiaal. Voor meer informatie over de collectie van het
museum en het werk van de Stichting Crash ’40-’45 kan gekeken worden op de website www.crash40-45.
nl. Het museum is gevestigd in Fort
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug en is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot
16.00 uur.

Koffieochtend
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 november houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, de toegang is gratis en voor iedereen staan de koffie
en thee staan klaar. Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven
voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot mens te hebben.
Kom ook en neem eens iemand
mee.

Paralympics in Londen
Talitha heeft nog grootste plannen
en zolang ze zich goed voelt, stort
ze zich hier met volle overgave in.
Ze wil graag gehandicapte kinderen leren paardrijden en gaat hier-

voor met een opleiding tot instructeur starten, gevolgd door een specifieke opleiding voor gehandicapten. En ook in het aangepast sporten heeft ze een groot doel voor
ogen, want ze hoopt in augustus
2012 mee te mogen doen met de
Paralympics in Londen. Ze moet
nog een lange weg gaan om hiervoor gekwalificeerd te worden,
maar de ambitie is er zeker.
Van 5 tot en met 12 november
wordt de week van de chronisch
zieken en gehandicapten gehouden met speciale aandacht voor
het aangepast sporten. Meer informatie: www.aangepastsporten.info.
Door Ilse Zethof

Wandelen in de Azoren en
Portugal met Groei & Bloei

Opnamen KRO ‘Ode aan
de doden’ bij Crash
Aalsmeerderbrug - De KRO heeft
op 15 september opnamen gemaakt
in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 voor het programma ‘Ode aan de doden’ waarin verzetsstrijdster en geheim agente Jos Mulder-Gemmeke wordt
herdacht. Het programma, dat op
woensdag 2 november wordt uitgezonden, portretteert mensen die
het afgelopen jaar zijn overleden,
bekende maar ook onbekende Nederlanders. Jos Gemmeke, onderscheiden met de Militaire Willemorde, overleed vorig jaar op 20 december. Crash kreeg onlangs uit de nalatenschap van de geheim agente enkele bijzondere, persoonlijke
voorwerpen en een groot belangwekkend archief over Nederlandse
agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten. Ook deze voorwerpen spelen een rol in de uitzending.
Het KRO programma wordt uitgezonden op Nederland 2 en begint
om 20.25 uur. Door de uitzending
op 4 mei van het programma Goudmijn, waaraan Crash ook meewerkte, werden de redacteuren van het
programma ‘Ode aan de doden’ geattendeerd op het verhaal en overlijden van verzetsvrouw en geheim
agente Jos Gemmeke.

ting en de openbare trekking is op
1 december 2011. Loten kunnen
gekocht worden door een mail te
sturen naar loterij@beds-bedding.
nl. Helaas kan niet alles geregeld
worden voor Talitha, dus ze is nog
op zoek naar een bedrijf, die voor
wedstrijden een paardentrailer en
een zware auto of bus beschikbaar
wil stellen. En een grote sponsor,
die veel naamsbekendheid krijgt, is
ook meer dan welkom.

Solexfeest in de volle zon
Kudelstaart - Zaterdag 22 oktober reden de Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel hun laatste tocht van 2011. Mede vanwege het mooie weer was er een grote
opkomst van. Er werd een gezellige
en mooie rit door de regio gemaakt.
Eén van de stops was aan de Molenvliet in Aalsmeer. Dat leverde natuurlijk mooie plaatsjes op voor de

fotograaf. De deelnemers reden een
tocht van zo’n 60 kilometer, waarbij niemand pech kreeg. Het Solexfeest werd afgesloten met een stevige borrel en een kop snert in het
Dorpshuis Kudelstaart. De meeste solexen gaan nu voorlopig in het
vet en worden goed verzorgd gestald. In 2012 worden weer vier ritten gepland.

Cursus abstract schilderen
Aalsmeer - Op dinsdag 8 november start de Werkschuit een cursus
abstract schilderen. Abstract schilderen is een spannend en interessant proces. Kunstschilder Stephan
Konings heeft een bijzondere visie op de abstracte kunst. Hij noemt
zijn cursus dan ook ‘schilderen naar
de innerlijke waarneming’. Hiermee wordt bedoeld de beeldvorming van een niet-rationele waarneming. Het ‘hardop dromen’. Niet
het onderwerp, de eigen vaardigheden of de aanleiding staan centraal,
maar de manier waarop met onver-

wachte gebeurtenissen wordt omgegaan. Stephan wil de cursist leren zelfstandig te komen tot een bepaalde beeldenstroom. Deze zal uiteindelijk de basis vormen voor een
zeer verrassend en individueel eindresultaat. Gedurende de hele cursus
gebeurt steeds iets nieuws. Deelnemers willen gegarandeerd geen les
missen. In totaal bestaat de cursus
uit zes lessen van tweeënhalf uur en
kost 75 euro. Inlichtingen en of inschrijvingen via www.gklein.org of
telefonisch bij Margot Tepas 0297340150.

Donatie Schipholfonds
voor Vrienden van Sint Jan
Schiphol – Op woensdag 2 november is weer een feestelijke donatieuitreiking van Het Schipholfonds. Tijdens deze bijeenkomst
worden de donaties van 2.500 euro en hoger van Het Schipholfonds
van het derde kwartaal van 2011
uitgereikt aan instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol. In totaal zijn in de
bestuursvergadering van 10 oktober 54 aanvragen met een totaalbedrag van 170.670 euro met een donatie gehonoreerd. De donaties tot

2.500 euro zijn reeds bekend gemaakt. Onder andere is de aanvraag
van de stichting Vrienden van het
monument Sint Jan uit Kudelstaart
gehonoreerd en krijgt de Uithoornse
hockeyvereniging Qui Vive een donatie. In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol
Het Schipholfonds opgericht met
als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met
de omgeving tot uiting te brengen.
Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks
een schenking van de luchthaven.

zwavel- en warmwaterbronnen en geisers. Een Ananas plantage wordt bezocht, evenals de theefabriek in Gorreana. Ook wordt tijdens de presentatie
de schitterende streek Alentelo voorgesteld. Deze schitterende streek ligt
rondom de hoofdstad Lissabon. Een
onbekend gebied met een rijkdom aan
bijzondere oude olijfgaarden. Ook zijn
diverse tuinen in Lissabon bezocht.
De dia-lezing op 3 november is in het
Wellantcollege in de Linnaeuslaan en
begint om 20.00 uur. Zowel leden als
niet-leden zijn welkom.

Collecte van de Brandwonden
Stichting in Aalsmeer succesvol
Aalsmeer - In de week van 9 tot en
met 15 oktober collecteerden in heel
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart gingen de collectanten langs
de deuren. En met succes! In Aalsmeer
is 7.269,98 euro opgehaald en in Kudelstaart 3.209,50 euro. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar
werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Iedereen heeft wel
eens een brandwondje. Na goed koelen met lauw water, geneest het wondje meestal snel. Maar ernstige brandwonden kunnen een heel leven op zijn
kop zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms jaren.
Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische on-

Fietscampagne
‘Ik val op’
Aalsmeer - Het wordt steeds vroeger
donker, de fietsverlichting moet weer
aan. Gemeenten in de stadsregio Amsterdam organiseren daarom samen
met politie vanaf 20 oktober de campagne ‘Ik val op’. Dat is hard nodig,
want er vallen nog steeds relatief veel
slachtoffers onder fietsers die in het
donker op pad zijn. Vooral jongeren
lopen risico bij een ongeval betrokken
te raken. Ook blijkt dat fietsers onvoldoende aandacht besteden aan de
werking van fietsverlichting, zodat ze
vaak zonder licht in het donker fietsen.
Wedstrijd voor jongeren
De fietsersbond organiseert de hele
campagne dit jaar. Zij hebben een leuke wedstrijd voor jongeren bedacht:
de mooiste ‘lightpainting’ verdient een
smartphone. Meer informatie over de
campagne is te vinden op www.ikvalop.nl. De komende donkere maanden
besteedt ook de politie in deze regio
extra aandacht aan de verlichting van
(brom)fietsen.

geluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien. Daar
moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen hierbij. Al
meer dan 30 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie
fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en
begeleiding. Dankzij de collecte kan
de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisatoren dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in
Aalsmeer en Kudelstaart voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
Collectanten gezocht
Voor volgend jaar kan de stichting nog
nieuwe collectanten gebruiken. Voor
de wijken dorp en zuid worden tevens assistenten gezocht, onder andere voor het uitdelen van de bussen.
Aanmelden kan bij bij L.S. van Dam,
tel. 0297-323080.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer – Op donderdag 3 november organiseert buurtvereniging
Oostend weer een speelmiddag voor
55 plussers in Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Om 14.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal gaat
open om 13.30 uur, zodat er eerst een
lekker bakkie koffie of thee genuttigd
kan worden. Het klaverjassen op 20
oktober is gewonnen door de heer J.
Alderden met 5352 punten, gevolgd
door de heer Doeve met 5281 en mevrouw van der Stroom met 5046 punten. Bij het rummicuppen behaalde
mevrouw Kuin de hoogste eer.
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Van 7 tot en met 12 november

Uitslag loterij Zonnebloem

Collectanten gezocht
voor collecte Alzheimer
Aalsmeer - Alzheimer Nederland
strijdt al ruim 25 jaar tegen dementie. Er is al veel over dementie bekend, maar deze vreselijke ziekte is
nog steeds ongeneeslijk. Daarom
blijft de stichting vechten voor een
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. De ziekte van Alzheimer is de epidemie van de toekomst. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie.
De teller staat nu al op ruim 235.000
en dit aantal zal de komende decennia explosief stijgen. In 2050 zullen ruim een half miljoen Nederlanders lijden aan de ziekte. Dat is een
zorgwekkend vooruitzicht. De ziekte heeft immers een enorme impact
op zowel de patiënt als op zijn/haar
naaste omgeving. Dementie is nog
niet te stoppen. Nóg niet. Want onderzoekers werken hard aan een
oplossing om dementie onder con-

Aalsmeer - De vrijwilligers van de
Zonnebloem hebben dit jaar ruim
1,3 miljoen loten verkocht. In totaal is
daarmee 2.639.442 euro opgehaald.
Deze opbrengst komt ten goede aan
de 312.500 dagactiviteiten en vele
aangepaste vakanties die de Zonnebloem organiseert voor duizenden zieken en gehandicapten. Bij de
trekking zijn 5.020 geldprijzen uitgeloofd, waaronder de hoofdprijs
van 15.000 euro. De trekkingsuitslag

trole te krijgen. Daarom steunt Alzheimer Nederland wetenschappelijk
onderzoek naar (de oorzaken van)
dementie. Maar Alzheimer Nederland staat ook nu klaar voor mensen met dementie en hun naasten.
Onder andere door voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Met 52 regionale afdelingen
en 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Om haar werk te kunnen doen,
is Alzheimer Nederland voor een
groot deel afhankelijk van de collecte. Jaarlijks collecteren zo’n 25.000
mensen voor Alzheimer Nederland. Helpt u ook mee? Het hoeft u
niet meer dan twee uur tijd te kosten in de collecteweek van 7 tot en
met 12 november. U kunt zich opgeven bij: mevrouw J.A. Broersma, tel.
0297-320775 of via www.alzheimernederiand.nl/collecte.

Flora behaalt eerste prijs
in Schoonhoven

Feest met Swiebertje bij
ANBO feliciteert bibliotheek 25-jarige Zonnebloem
Aalsmeer - Dinsdag 25 oktober
was het 25 jaar geleden dat de bibliotheek in de Marktstraat geopend
werd. Iedereen werd uitgenodigd
om ‘s middags een kopje thee of
koffie te komen drinken.
Natuurlijk was ANBO Aalsmeer ook
aanwezig. Omdat de ANBO samen

met de bibliotheek diverse leesgroepen heeft opgezet, was het
vanzelfsprekend dat veel leden naar
de bibliotheek kwamen. Janny Oosterloo overhandigde een mooi boeket bloemen aan de directeur van
de bibliotheek en sprak de hoop uit
dat de vestiging nog heel lang in de
Marktstraat mag blijven bestaan.

staat op www.zonnebloem.nl en Teletekstpagina 552 (Nederland 1, 2,
3). Ook kunnen mensen via het servicenummer 0900-0633 achterhalen
of hun lot in de prijzen gevallen is.
Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus
1279, 5004 BG Tilburg met vermelding van NAW-gegevens en het giro- of banknummer om de geldprijs
te ontvangen.

Kudelstaart - Het is alweer 25 jaar
geleden dat de Zonnebloem afdeling Kudelstaart is opgericht. Het
lustrum is op 15 oktober in het
Dorpshuis gevierd met gasten en
vrijwilligers. Om 11 uur heette voorzitter Piet Donicie alle gasten welkom, met een openingsgedicht. Na
koffie en gebak begon vervolgens
het programma. Joke Dapper, de
eerste voorzitter in 1986, deed een
woordje en verontschuldigde de
pastoor die helaas niet kon komen
wegens andere afspraken. Hierna
werd een aantal vrijwilligers gehuldigd die vanaf de oprichting in Ku-

delstaart vrijwilliger zijn. Na een gezamenlijke broodmaaltijd ging het
programma verder. Het koor Feanders verzorgde een optreden met allerlei Nederlandstalige liedjes. In de
pauze kwamen Swiebertje en Malle Pietje langs. Piet Donicie en Gerda van Hoften speelden de rol van
Bromsnor en Saartje. Na de pauze
trad het koor nogmaals op. De jubileumviering werd afgesloten met
een lopend buffet met ijs en koffie
toe. Voor informatie over de Zonnebloem Kudelstaart kan contact opgenomen worden met mevrouw P.
Bakker via 0297-323829.

Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober
heeft muziekvereniging Flora uit
Aalsmeer onder leiding van Dick
Jan Veerbeek deelgenomen aan
het 26e HaFaBra muziekfestival in
Schoonhoven. Flora kwam uit in de
derde divisie en speelde drie werken, waarvan er twee beoordeeld
werden door een vakkundige jury,
bestaande uit Jan Bosveld en Leon Vliex. Het inspeelwerk, dat niet
beoordeeld werd, was Down by the
Salley Gardens, een traditoneel Iers
lied. Het eerste stuk, dat beoordeeld
werd, was ‘The Power of the Megatsunami’ van Carl Wittrock. Dit werk
verbeeldt op een levendige manier
het natuurgeweld en de catastrofale gevolgen die een megatsunami
teweeg brengt. De jury beoordeelde het werk met 83,25 punten. Als
tweede stuk werd muziek uit de tekenfilm Lilo & Stich, gearrangeerd

door Peter Kleine Schaars, ten gehore gebracht en dat werd beoordeeld met 81,50 punten. Het gemiddelde van de twee beoordeelde stukken kwam op 82,38 punten,
goed voor een mooie eerste prijs
waar dirigent en muzikanten trots
op mogen zijn. Muziekvereniging
Flora kan terugkijken op een goede prestatie.

Kerkdienst met
populaire muziek

en Pray-avonden organiseren gezamenlijk deze dienst. Bij de jeugd
is nagegaan waarom een ‘normale’ kerkdienst niet aantrekkelijk is.
Daarbij kwam onder andere naar
voren dat de liederen in de dienst
niet aanspreken. Teksten die moeilijk te volgen zijn, tempo van de liederen, noem maar op. Eigenlijk niets
nieuws onder de zon. De organisatie gaat daar in deze dienst iets aan
doen, reken maar! Zo worden bijvoorbeeld de liederen anders gezongen dan gewend. Geen psalmen en gezangen, maar nummers
van Marco Borsato, Michael Jackson, Elton John en vele andere zullen te horen zijn.

Nieuwe muzikanten, jong en oud,
zijn van harte welkom. Geïnteresseerd? Loop eens binnen tijdens
een repetitie op maandagavond in
het clubgebouw aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Kijk voor meer
informatie op de website www.muziekverenigingflora.nl. Vrijdag 25
november houdt Flora weer een gezellige bingoavond, vanaf 19.30 uur
is iedereen van harte welkom in het
clubgebouw.

Informatie over diabetes
Amstelveen - Van 30 oktober tot
en met 5 november is het folderrek
bij het Infocentrum van Ziekenhuis
Amstelland ingericht met informatie
over diabetes.
Dit in het kader van de actieweek

van het diabetesfonds. Het Infocentrum bevindt zich in de centrale
hal van het ziekenhuis en is tevens
te bereiken onder telefoonnummer
020-755 7118 of op emailadres infocentrum@zha.nl.

Kledinginzamelingsactie
Provincie wil wachtlijsten tegen droogte in Kenia!
jeugdzorg aanpakken
Kinderen niet de dupe door bezuinigingen

Aalsmeer - Noord-Holland wil
de wachtlijsten bij het Advies- en
Meldpunt
Kindermishandeling
(AMK) verder aanpakken en Stichting De Praktijk als nieuwe zorgaanbieder toelaten. De provincie wil
meer kinderen helpen en de wachtlijsten aanpakken door de efficiency in de jeugdzorg te verhogen en
de instroom te beperken. De intensieve gezinscoaching krijgt structureel een plaats in het zorgaanbod en het aantal ambulante trajecten ‘Erger voorkomen’ van stichting
De Praktijk wordt structureel uitgebreid. Ook wil de provincie onderzoek doen naar de vraag of er een
structureel tekort is aan crisisplaatsen of dat de organisatie van de crisishulp anders moet. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten afgelopen dinsdag 11 oktober besloten
met het ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg voor 2012.
Beleid en knelpunten
De nadruk in het beleid in 2012 ligt
op het beperken van de instroom
van de geïndiceerde jeugdzorg door
voldoende preventief jeugdbeleid
te realiseren. De provincie zet in op
ambulante hulp die snel en eenvoudig beschikbaar is en waarbij pleegzorg voorrang krijgt boven het verblijf in instellingen. Ook moet één
gezin hulp krijgen met één plan. Het
beleid en de maatregelen staan be-

noemd in het nieuwe ontwerp Uitvoeringsprogramma
Jeugdzorg
2012. Hierin wordt ook ingegaan
op de overdracht van de jeugdzorg
naar de gemeenten. “Wij vinden het
belangrijk dat tot de overdracht van
de jeugdzorg een feit is, er tijdige
en adequate jeugdzorg beschikbaar
blijft. Onrust in de overgang naar
de gemeenten mag de kwaliteit van
de jeugdzorg niet aantasten. Daarom is het belangrijk dat het rijk snel
duidelijkheid schept over de overgang van de jeugdzorg“, aldus Elvira Sweet, gedeputeerde Jeugdzorg.
Bovendien maakt de provincie zich
zorgen over de hoeveelheid geld die
het rijk beschikbaar wil stellen voor
de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook hier ontbreekt het
aan duidelijkheid. “Ik wil niet dat
kinderen hiervan de dupe worden
en de zorg voor deze kwetsbare
groep onder druk komt te staan. Er
is meer geld van het rijk nodig voor
deze specifieke groep om te voorkomen dat bijvoorbeeld de wachtlijsten oplopen”, vervolgt Sweet.
Reacties en overleg
De komende weken ligt het ontwerp
uitvoeringsprogramma Jeugdzorg
2012 voor reactie bij de betrokken
organisaties en gemeenten. Eind
november wordt het definitieve uitvoeringsprogramma door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Avond voor werknemers
in land- en tuinbouw
Hoofddorp - Ken jij het kunstje inmiddels wel? Of houd je van variatie in je werk en wil je jezelf blijven
ontwikkelen? CNV Vakmensen wil
over deze vraag - en heel veel andere vragen! - graag in gesprek met
werknemers in de land- en tuinbouw. Op 10 november organiseert
de bond een boeiende avond, met
presentaties, praktijkvoorbeelden
en discussie in de regio Amstelland
en Meerlanden. CNV-bestuurder
Jaap Bosma, één van de organisatoren, belooft een leuke, praktische
avond. “We hebben een werkboek
gemaakt waarin acht verschillende thema’s aan de orde komen. De
deelnemers kiezen zelf de thema’s
die ze het meest interessant vinden.

Daar gaan we dan mee aan de slag.”
Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Zit je liever gewoon de rit uit
of praat je liever actief mee? Wil je
multi-inzetbaar zijn of doe je liever
altijd hetzelfde kunstje? Is de cao eigenlijk nog wel houdbaar? Wil je jezelf blijven ontwikkelen of zit je liever achter de geraniums?
Op donderdag 10 november zijn
belangstellenden welkom in Hotel Schiphol A4 (Van der Valk) in
Hoofddorp van 19.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan via j.bosma@cnv.
cnvvakmensen.nl. Ook niet-leden
zijn welkom. Voor meer informatie:
Jaap Bosma, bestuurder CNV Vakmensen: 06-51602030.

Aalsmeer -Op zaterdag 5 november vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. Van 09.00
tot 11.00 uur kunnen goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgegeven worden op
het plein voor de Ontmoetingskerk
aan de Werf 2 in Rijsenhout en van
9.00 tot 12.00 uur bij de Open Hof
Kerk aan de Ophelialaan 247. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al 2,5 jaar steunt
Sam’s kledingactie het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit pro-

ject wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de
droogte. Sinds dit voorjaar is de situatie in de hoorn van Afrika sterk
verslechterd door het uitblijven van
regenval.
De droogte leidde ertoe dat grote groepen mensen vluchten naar
vluchtelingenkampen. Er sterven
mensen van de honger en dorst,
vooral kinderen zijn er slecht aan
toe. De noodsituatie breidt zich uit
in Kenia en Somalië. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en
de gesteunde projecten kan gekeken worden op www.samskledingactie.nl of bel naar 073-6871060.

Knotgroep gaat aan de slag
Uithoorn - Knotten doe je als de
sapstroom stil staat. De blaadjes zijn
nu inderdaad aan het vallen, dus de
Knotgroep kan weer aan de slag.
De start van dit seizoen is op zaterdag 29 oktober bij het Fort aan de
Drecht, dicht langs de Amstel, ooit
met het doel de nadering van vijandelijke troepen over Amsteldijk te
kunnen stuiten. En om de sluizen
die daar toen in de Amstel lagen,
te beschermen. De knotgroep gaat
een essenbosje aan de rand van
Fort kort afzagen en het hout gebruiken voor oeverbescherming van

kwetsbare plekken in de fortgracht.
Iedereen, die ervan houdt om op
een mooie plek in de natuur te werken, is van harte welkom. Verzamelpunt is de ingang van het Fort, bij de
Grevelingen in Uithoorn vanaf 9.00
uur. De Knotgroep zorgt voor goed
gereedschap. Rond half elf is er koffie en thee, mét koek. Om 13.00 uur
wordt afgesloten met heerlijke soep.
Neem zelf een beker met lepel mee,
en stevige schoenen of laarzen.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172 of kijk op www.knotgroepuithoorn.nl.

Rijse nhout - Een heel speciale dienst wordt zondag 30 oktober
georganiseerd in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2. Deze dienst is
anders dan andere. De leiding van
de tienerdiensten en van de Plug

Voorlichting
over hoofdpijn
Amstelveen - Op maandag 31 oktober organiseren Ziekenhuis Amstelland en de Stichting Vrienden
van Ziekenhuis Amstelland de voorlichtingsbijeenkomst
‘Kopzorgen
- voorlichting over hoofdpijn’. Tijdens de bijeenkomst houdt neuroloog dr. P. Lanting een presentatie over de oorzaken en behandeling van de verschillende vormen
van hoofdpijn. Gedurende de avond
is er uitgebreid gelegenheid vragen
te stellen. De bijeenkomst start om
19.30 uur in het personeelsrestaurant van Ziekenhuis Amstelland. De
zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via www.
ziekenhuisamstelland.nl of via 020
– 755 6313.

Feestelijke viering
Gelegenheidskoor
Kudelstaart – Iedereen wordt uitgenodigd om naar de feestelijke viering
van het Gelegenheidskoor te komen.
Deze viering is in samenwerking met
de DOP-groep van de parochie Sint
Jan en vindt dit jaar voor de tiende
keer plaats. Ook dit jaar heeft weer
een grote groep zangers en zangeressen, ongeveer 40 mensen, gereageerd op de oproep voor het Gelegenheidskoor. Door Fleur Buskermolen zijn weer mooie en gezellige liederen bijeen gezocht. Het Combo van
het Jongerenkoor is dit jaar vanzelfsprekend ook weer aanwezig. Kom
naar de viering op zondag 30 oktober
om 10.30 uur in de Parochie St. Jan
Geboorte aan de Kudelstaartseweg.
Na de viering is er natuurlijk koffie en
thee met koek. De toegang is gratis.

De nummers, die in het Engels worden gezongen, worden vertaald, zodat iedereen kan begrijpen wat er
gezongen wordt. De boodschap van
het lied, daar gaat het om. Het thema is: Spiegelen. Hoe kijk je naar alle dingen in het leven? De leiding
hoopt nieuwsgierigheid te hebben
opgewekt. Als toegangsprijs is gesteld dat iedereen die naar de kerk
komt, iemand anders meeneemt.
Aanvang is 10.00 uur.

Literaire avond
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 2 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
weer inloop en ontmoeting in OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. ’s Avonds is er
van 19.30 tot 21.30 uur een literaire avond. Het boek ‘Gebroken Licht’
van Kim Edwards gaat besproken
worden. Het verhaal begint op een
winternacht in 1964, als arts David
Henry, door een sneeuwstorm genoodzaakt wordt zelf zijn vrouw te
begeleiden bij de bevalling van hun
tweeling. Hun zoon, die als eerste
wordt geboren, is helemaal gezond,
maar hij ziet direct dat hun dochter
het syndroom van Down heeft. In
een fractie van een seconde neemt
hij een beslissing die hen allen levenslang zal achtervolgen. De impact van dit ongelooflijke familiegeheim is enorm. Het boek met gecompliceerde karakters is prachtig
en met mededogen geschreven en
geeft zeker stof voor discussie. Iedereen is van harte welkom. Voor
inlichtingen: 0297-325636 of kijk op
www.oosterkerk.info.
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Prijs Anneke met Lotto-actie

DFG nomineert 9 kwekers
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer – Dutch Flower Group
(DFG) heeft negen kwekers genomineerd voor de Dutch Flower
Awards 2011. De prestigieuze onderscheidingen worden uitgereikt in
de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse bedrijven. Het
is voor de tiende achtereenvolgende
keer dat de wereldwijd opererende
handelsbedrijvengroep met de Dutch Flower Awards kwekers in de
schijnwerpers zet. De feestelijke bekendmaking van de winnaars vindt
plaats op de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer op donderdag 3 november om 15.00 uur in de DFG-stand.
Bij de snijbloemen zijn de nominaties gegaan naar Wesselman Flowers in Roelofarendsveen (tulpen),
Sonneveld Hydrangea in Bleiswijk (hortensia’s) en Gebr. Van der
Lugt Lisianthuskwekerij in Honselersdijk (lisianthus). Bij de planten
zijn de uitverkoren bedrijven Optiflor in Monster (phalaenopsis), Ammerlaan-Sosef Potplantenkwekerij
in Honselersdijk (diverse potplanten) en Kwekerij van Son & Koot in
Kaatsheuvel (tuinplanten, met name
acer). De genomineerde leveranciers in het buitenland zijn Scimitar
Farming in Zambia (onder meer solidago, liatris, aster), McCallum Nursery in Sri Lanka (Fairtrade planten)
en Helechos de Cuero in Costa Rica
(bladgroen).
Kleurrijkheid
“De Dutch Flower Awards staan dit
jaar speciaal in het teken van de
‘verbinding’ tussen ons als bedrijvengroep en onze partners. En tegelijk ook in het teken van de ‘kleurrijkheid’ waar we met zijn allen voor

staan”, licht voorzitter Marco van
Zijverden van de raad van bestuur
van DFG toe. “Bloemen en planten maken het leven van de consument over de hele wereld kleurrijk. Het zijn onze kwekers met hun
enorm rijke, veelzijdige aanbod die
daarvoor zorgen. Ze doen wat ze als
geen ander kunnen: mooie producten telen en nieuwe producten ontwikkelen. Daarom zijn ze voor ons
van wezenlijk belang.” De DFG-bedrijven maken jaarlijks onderling
uit hoe de lijst met genomineerden
voor de Awards eruit ziet. Het is volgens Van Zijverden elk jaar opnieuw
een felle strijd om de meest waardevolle kwekers. “Want de een geeft
met gegronde redenen de voorkeur
aan de ene leverancier, terwijl de
ander met even goede argumenten
een andere prefereert. Aan de hand
van criteria en van sterke en minder sterke punten komen we tot de
definitieve nominaties.” Criteria zijn
onder meer samenwerkingsgezindheid, meedenken, duurzaamheid,
betrouwbaarheid, innovativiteit, toekomstgerichtheid, flexibiliteit en
kwaliteitsbesef. “De Dutch Flower
Awards zijn echt te beschouwen als
een blijk van waardering. Dat geldt
niet alleen voor de uiteindelijke winnaars, maar zeker ook voor alle genomineerden”, aldus Van Zijverden.
Dutch Flower Group is een wereldwijde groep van 25 gespecialiseerde bedrijven die marktleider is in de
vermarkting en sourcing van snijbloemen en planten. De gezamenlijke bedrijven, met in totaal 1.750 medewerkers, verwachten dit jaar een
jaaromzet te realiseren van 950 miljoen euro.

Van 2 tot en met 4 november

Keuringen VKC tijdens FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - Dit jaar vindt de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer plaats
van woensdag 2 tot en met vrijdag
4 november. De FloraHolland Trade
Fair Aalsmeer Is onderdeel van de
International HortiWeek. Tegelijkertijd vinden ook de IFTF in Vijfhuizen en de Horti Fair in Amsterdam
RAI plaats. Tussen de verschillende
beurzen rijden gratis pendelbussen.
Tijdens de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer beoordeelt een jury van
de VKC (Vaste Keurings Commissie) de handelskwaliteit van planten en bloemen die gepresenteerd
staan op het keuringsplein in hal 2.
Dit jaar zijn er handelskeuringen in
de categorieën grote groene planten, Gerbera, Alstroemeria en Roos
exclusief. Ook wordt een nieuwe

Aalsmeer - Logeren en dineren,
dat vindt iedereen leuk. En nog leuker is het, als je dit wint als prijswinnaar. Onlangs had de Lotto een aktie in alle Tabaktief-winkels in Nederland. Ridder & Co is de enige Tabaktief-winkel in Aalsmeer. Daarom
hadden alleen de klanten van Ridder & Co deze exclusieve en leuke
kans om deze heerlijke prijs te winnen. Het loonde voor Anneke van

Hookedon Walls lanceert
stoffencollectie bij Decorette
Aalsmeer - Liefhebbers van eigenzinnige interieurs kunnen bij Decorette Piet terecht voor hun gordijn-,
kussen en meubelstoffen. Maar
liefst 300 nieuwe ontwerpen zijn exclusief voor het creatieve Hookedon
Walls ontworpen en in een uniek
stoffenprogramma verwerkt. Enerzijds perfect te combineren met bestaande behangcollecties, anderzijds ook helemaal klaar om een eigen leven te leiden. Het is niet altijd even gemakkelijk. Net die ene
gordijnstof vinden met exact dezelfde kleur als het behang. Of het perfecte stofje voor de kussens die bij
de gordijnen en bij de plaids passen,
maar die u toch graag in een andere textuur heeft. Want zeg nu zelf.
In een harmonieus interieur moeten alle elementen kloppen, toch?
Daarom heeft Hookedon Walls onlangs een uitgebreide textielcollectie gelanceerd. In het gloednieuwe
stoffenprogramma zitten maar liefst
300 ontwerpen die naadloos aansluiten bij hedendaagse kleuren- en
textieltrends.
Ook presenteert HookedonWalls
behangcollecties. Met letterlijk een
enorm brede waaier aan kleuren en
stofkwaliteiten, tekeningen en tex-

turen, kan iedereen voortaan een
compleet interieurverhaal vertellen.
Decorette Piet aan de Oosteinderweg biedt met deze collectie een totaaloplossing voor wie met het interieur wil uitblijken in harmonie,
originaliteit en kwaliteit! Omdat iedereen zijn stoffen op een andere manier kiest, presenteert Hookedon Walls de nieuwe stoffencollectie op twee verschillende manieren.
Met de behangcollectie als leidraad
werden verschillende stoffenreeksen gecreëerd en samengevoegd
op 17 stofhangers. Wie durft, zoekt
helemaal zijn eigen favoriete tinten
en texturen in het aanbod. Wie de
inspiratie ontbreekt, kan terugvallen op de combinaties die Hookedon Walls voorstelt. Hoe dan ook, elke interieurliefhebber zal moeiteloos
zijn of haar weg vinden in de totale
collectie. Kort over de kwaliteit van
de stoffen: Die is even onberispelijk
als gebruiksvriendelijk. Bij de selectie van de verschillende textielsoorten werd steeds geselecteerd op
natuurlijke uitstraling, waarbij bewust rekening is gehouden met de
uiteenlopende eindtoepassingen,
de duurzaamheid van de stof en het
onderhoudsgemak. Nagenoeg elk
ontwerp is machinewasbaar.

Aalsmeer - De jaarlijkse bazaar
stond afgelopen zaterdag 22 oktober weer op de agenda van ‘t Kloosterhof. Velen wisten de weg naar het
zorgcentrum in de Clematisstraat
te vinden. Echt weer om naar buiten te gaan om daarna binnen warm
te genieten van spelletjes, het rad
van avontuur en de prachtige zelfgemaakte spulletjes van de handwerkclub. De warme koffie, thee en

postrock en metal van twee goede bands en vette alternatieve muziek van de dj’s Pelt, Wallie en dB.
Wie zaterdagavond in de buurt van
de N201 over de Zwarteweg reed of
liep, heeft vast even achter de oren
gekrabbeld na het zien van diverse
vreemde figuren. Niets aan de hand,
hoor. Het was Halloween!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Huisartsenpost scoort hoog
Amstelveen – De Stichting Huisartsenpost Amstelland scoort hoog
op patiënttevredenheid. Patiënten
waarderen de zorg op de huisartsenpost met een ruime 8. Dit blijkt
uit het patiëntervaring-onderzoek
dat begin 2011 heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de resultaten van dezelfde enquête uit 2009.
Daarnaast is er in het onderzoeksrapport een vergelijking gemaakt
met 25 andere huisartsenposten die
hetzelfde onderzoek hebben uitgevoerd. De triagist (degene die u aan
de telefoon krijgt) werd gewaardeerd met een gemiddelde van een
8,4 en de huisarts met een gemiddelde van een 8,1. Zowel de triagist
als de huisarts was beleefd, luister-

de aandachtig, nam voldoende tijd
en nam de patiënt serieus. De patiënt had vertrouwen in de deskundigheid van beiden en voelde zich
geholpen met de ontvangen zorg.
De organisatie werd gewaardeerd
met een gemiddelde van een 8,0.
De telefonische toegankelijkheid en
bereikbaarheid van de huisartsenpost werden positief beoordeeld.
In maart 2010 is de huisartsenpost
verhuisd naar een nieuwe locatie
binnen Ziekenhuis Amstelland. Dit
heeft geleid tot een verbetering van
de ervaringen op de punten netheid
en hygiëne en de privacy aan de balie. In de meeste gevallen zouden
patiënten de huisartsenpost aan bekenden aanraden.

recensie

Niels presenteert… weer terug!

Spelletjes en rad van fortuin
tijdens op gezellige bazaar

Aalsmeer - Halloween is afgelopen
zaterdag 22 oktober op griezelige en
duistere wijze gevierd in de N201.
Het jongerencentrum was omgetoverd tot een obscure en duistere
wereld en dit bizarre decor leverde
extreem uitgedoste bezoekers op.
Bebloede monsters, spoken, beulen
en andere misvormde schepsels beleefden de avond van hun leven met

Maar dit keer werd Anneke getrakteerd op dit leuke cadeau, en zij
gaat hier zeker van genieten.

Behangontwerper doet stof opwaaien

standprijs uitgereikt: de Best Stand
Award. Een deskundige jury kijkt bij
de keuring van de stands naar styling, boodschap, product, innovatie,
standbemanning, lay out en traffic.
Uit drie genomineerde stands selecteert de jury de uiteindelijke winnaar. De winnaar van de Best Stand
Award wint gratis standmeters voor
de Trade Fair Aalsmeer in 2012, mag
als eerste de standlocatie uitkiezen
en krijgt ook nog een promotiefilmpje in een van de Trade Fair nieuwsbrieven aangeboden.
De FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
aan de Legmeerdijk is geopend op
woensdag 2 november van 9.00 tot
19.00 uur, donderdag 3 november
van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 4
november van 9.00 tot 14.00 uur.

Griezelen in de N201 op
duister Halloweenfeest

den Helder de moeite om een Lotto formulier in te vullen, want daardoor won zij een leuke cadeaubox
met als thema ‘logeren en dineren’.
Bij Tabaktief Ridder & Co zijn deze
cadeauboxen met heel veel leuke en
verschillende thema’s ook te koop.

snert smaakten prima. Er zijn vele liters geschonken. Ook de taart
en oliebollen gingen er in als koek.
Het merendeel van de bezoekers
gingen met een prijs of met artikel van de rommelmarkt tevreden
de deur weer uit. Het was gezellig
en dat vonden alle bewoners overigens ook! De opbrengst gaat besteed worden aan…
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag hing
in de bovenzaal van de Oude Veiling weer een verrukkelijke sfeer. In
samenwerking met KCA en de Oude Veiling waren Niels van de Gulik en zijn bandleden voor het tweede achtereen volgende seizoen gecontracteerd. Zij presenteerden het
Aalsmeerse publiek tijdens een lenteachtige herfstmiddag een programma dat klonk als een klok. Gedurende de natte zomermaanden
heeft Niels niet stil gezeten. Hij startte een zoektocht naar een nieuw repertoire van Nederlandse luisterliedjes. Ook werd een cd opgenomen
waarvan de presentatie vrijdag 4 november om 16.00 uur in het Amsterdamse Paradiso plaats vindt. De formule van het optreden is onveranderd gebleven. Er wordt voortreffelijk gespeeld door de bandleden Jos
Kolenberg op gitaar, Auke Haaksma
op bas, Erik Bogers op toetsen en
Richard Heijermans op drums. Het
viertal kent elkaar van haver tot gort
en dat is in hun spel terug te horen.
Ook geluidsman Emanuel van der
Ven weet weer vele harten te veroveren met zijn originele gedichten. Het
Nederlandse lied lijkt Niels op het lijf
geschreven. Met zijn stem, mimiek
en voordracht weet hij bij het publiek
de juiste snaar te raken. Ook de opbouw en timing van het programma is
knap. Het is zo goed dat het publiek,
wanneer de pauze wordt aangekondigd verzucht: “Nu al?” Verrassend
is de vondst van het vrij onbekende
werk van Cornelis Vreeswijk, evenals

de gezongen teksten van Bram Vermeulen. Zij zorgen voor nostalgische
herinneringen. Ontroering en vrolijkheid wisselen elkaar op het juiste moment af. Als gast was dit keer
Joost Botman uitgenodigd. Geen onbekende voor Niels. Het duo heeft
jaren in de zelfde band gespeeld en
brachten voornamelijk Engelstalige
songs ten gehore met het bekende
trio Crosby, Stills and Nash als favorieten. Dat Joost ook het Nederlandse lied niet schuwt liet hij met overgave horen bij een song van Johnny
Cash, voortreffelijk vertaald door Jan
Rot. Ook de andere vertaalde songs
waren mooi en zijn performance is
heel geestig. Laat Joost nog maar
eens terugkomen! De Aalsmeerder
Bram Landzaat droeg als tweede
gast voor uit eigen werk. Zijn teksten
pasten goed bij het thema van deze
week: Geschiedenis. In vogelvlucht
kwam de Oude Veiling en andere
persoonlijke ervaringen voorbij. Niels
zou Niels niet zijn als er na het einde
van de geslaagde middag geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek:
“Nog een liedje, nog een liedje.” Het
blije publiek stond nog net niet op de
stoelen maar het scheelde maar weinig. Volgende optredens van Niels en
zijn band zijn tot en met maart 2012
iedere derde zondag van de maand
in de bovenzaal van de Oude Veiling.
Telkens met een ander programma
en andere gasten, aanvang half vier.
Toegangsprijs is negen euro.
Janna van Zon

Allerlei activiteiten rond Halloween

Koopzondag in Hoofddorp
Hoofddorp - Op koopzondag 30 oktober staat Hoofddorp Centrum geheel
in het teken van Halloween. Voor groot
en klein is er een gratis workshop
pompoenlampions maken. Het Halloween-orkest zorgt voor gezellige muziek, het te gekke heksenteam doolt
rond , schminkt de kleintjes, deelt figuurballonnen uit en aan het einde
van de middag vindt een echte Halloween-optocht plaats met zelfgemaak-

te lampions, waarbij kinderen onderweg halloweensnoep uitgedeeld krijgen. Kortom, voldoende vertier voor
een griezelig gezellige winkelzondagmiddag. Het Centrum van Hoofddorp
is goed bereikbaar, heeft ruime en
voordelige parkeergelegenheden en
biedt de klant een compleet en compact winkelaanbod met circa 300 zeer
gevarieerde winkels, van locale speciaalzaken tot grote brandstores!
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20 Jaar vakmanschap bij
Keurslager Ron Steen!
Aalsmeer - Dit jaar is het alweer 20
jaar geleden dat slagerij Ron Steen
zijn deuren opende.
En niet zonder succes! Nog steeds
staat het team van Keurslagerij Ron
Steen met veel enthousiasme voor
u klaar met een deskundig advies.
Naast de topkwaliteit van de producten, is het vakmanschap erg belangrijk. Dit vakmanschap uit zich in
het assortiment ambachtelijke producten, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Uitbreiding maaltijden
Onlangs is de Keurslagerij enigszins aangepast om u nog beter
van dienst te kunnen zijn. Zo is het
maaltijdenassortiment
behoorlijk
uitgebreid en is er een nieuw zelfbedieningsmeubel geplaatst. Alle
maaltijden worden bereid in eigen
keuken met uitsluitend verse ingrediënten. Naast het ‘normale’ assortiment, biedt Ron Steen u ook een
combimaaltijd van de week. Bijzonder smakelijk en extra voordelig.

Zo treft u er elke week vers vleesspecialiteiten en ambachtelijke
vleeswaren uit eigen worstmakerij
aan, altijd vers voor u afgesneden,
helemaal naar uw wens. Ook voor
een rijkelijk gevulde, verse soep
bent u bij Keurslagerij Steen aan het
juiste adres. Stuk voor stuk uit eigen
keuken, bereid met uitsluitend verse
ingrediënten en volgens eigen recepturen

Jubileumweken!
Om het 20-jarig bestaan van de
winkel te vieren kunt u de komende vier weken profiteren van speciale jubileumaanbiedingen. Daarnaast
krijgen klanten van 27 tot en met 29
oktober bij besteding vanaf 10 euro
een gratis goodiebag. Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje te
nemen bij Keurslagerij Ron Steen in
de Zijdstraat!

Het team van Keurslagerij Ron Steen.

Van 29 oktober tot en met 5 november

Boekhuis Feestweek met
ramsj en activiteiten

Dit weekend: scoor een jeans
met hoge korting bij Big L
Aalsmeer - Big L gaat weer ruimte maken voor de nieuwste modellen jeans van de bekende merken
van onder andere G-star, Pall Mall,
LTB, Levi’s en gaat zo maar door. 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. Bespaar dit weekend
tot en met 50 procent korting op een
nieuwe jeans. Voor iedereen zit er wel
een broek bij, want Big L is bekend
geworden om zijn grote 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 exclu-

sief contract voor de verkoop van de
collectie Levi’s b-keus en de verkoop
van de Levi’s monstercollectie. Al 27
jaar jeansaanbieder dus. Tegenwoordig is Big L al jaren toonaangevend
in de nieuwste modetrends. Een afdeling voor de heren met onder andere Jack and Jones, Esprit, Gstar en
Levi’s. Op de damesafdeling ondermeer Edc, Only, Gstar en nieuw dit
seizoen Dept. Ook aan de kinderen is
gedacht, zowel jongens als meisjes.
Op dit moment helemaal hot voor de
kids het merk G-sus. En vergeet niet:
Dit weekend volop actie in de winkel
in de Zijdstraat met flinke kortingen
op jeans. Het enthousiaste team staat
voor de klanten klaar. Vrijdag is de
winkel geopend van 10.00 tot 21.00
uur. De volgende ochtend, zaterdag,
gaan de deuren weer open om 10.00
uur en sluit de winkel om 17.00 uur.

Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer introduceerde vorig jaar bij het eenjarig bestaan de ‘Boekhuis Week’,
waarin tal van activiteiten plaatsvonden. Aanstaande zaterdag gaat
de tweede Boekhuis Week van
start, met onder andere het Groot
Aalsmeers Dictee en gedurende de
hele week prachtige aanbiedingen.
De Boekhuis Week wordt gehouden
van zaterdag 29 oktober tot en met
zaterdag 5 november. De hele week
kunnen boekenliefhebbers hun hart
ophalen. Het Boekhuis heeft een
mooi aanbod ‘ramsj’ ingekocht. Dit
zijn prachtige nieuwe boeken die
door de uitgevers in prijs zijn vrijgegeven. Een goed moment om uw
slag te slaan! Er zijn onder andere
kinderboeken en titels op het gebied van kunst, muziek, fotografie
en geschiedenis te koop.
Pieter Konijn
Zijn drie zusjes zijn braaf en gehoorzaam, maar Pieter is een ondeugend
konijntje. Zijn moeder heeft nog zo
gezegd dat hij niet in de moestuin
van meneer Verhoef mocht komen,
maar hij doet het toch. Er staat ook
zulke lekkere sla in! Als dat maar
goed afloopt. ‘Het verhaal van Pieter Konijn’ (Peter Rabbit) is het beroemdste verhaal van Beatrix Potter.
Ze schreef het voor een ziek jon-

getje, in een brief, en maakte er later een echt boekje van. Zaterdag
29 oktober komt Pieter Konijn naar
het Boekhuis. Tussen 13.30 en 15.30
uur wordt er elk half uur voorgelezen. Ook is een fotograaf aanwezig die foto’s maakt van alle kinderen die met Pieter Konijn op de foto willen. De foto’s kunnen de week
erna gratis worden opgehaald in het
Boekhuis.
Groot Aalsmeers Dictee
Het tweede Groot Aalsmeers Dictee vormt zaterdag 5 november
de spectaculaire afsluiting van de
Boekhuis Week. Taalvirtuozen, liefhebbers maar ook mensen die gewoon een leuk avondje uit willen,
kunnen zich opgeven. Het dictee
begint om 18.00 uur. Vanaf 19.00 uur
is er voor de deelnemers een buffet
in eetcafé ’t Holland Huys. Tijdens
het buffet worden de dictees nagekeken en omstreeks 20.30 wordt de
uitslag bekendgemaakt.
Van de dertig beschikbare plaatsen
is inmiddels een groot deel ingevuld. Wacht dus niet te lang om u in
te schrijven. Deelname kost 25 euro inclusief buffet en een welkomstdrankje. Inschrijven kan in de winkel, via tel. 0297-324454 of via boekhuis@ctchoffscholte.nl.

Het Groot Aalsmeers Dictee wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden.

Bloemendecoratie Boerma
In nog geen drie weken 60 procent verkocht!

Succesvolle start verkoop 36
appartementen in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 17 september is officieel de verkoop gestart van nieuwbouwlocatie ’De 3
van Mijnsheerlyckheid’. Veel belangstellenden hebben zich deze dag uitgebreid laten informeren over de 36
koopappartementen in diverse prijsklassen in het centrum van Kudelstaart. De inschrijftermijn is 27
september verstreken en Mijnsheerlyckheid C.V. kon zich verheugen op
meer dan vijftig inschrijvingen. Op dit
moment zijn beide makelaarskantoren bijzonder druk met het verwerken
van de inschrijvingen door middel van
gesprekken met kandidaat kopers. En
het resultaat mag er zijn! Zestig pro-

cent van de appartementen zijn formeel verkocht met het tekenen van
koopcontracten, een voor deze tijd
unieke prestatie. Om te kunnen starten met de bouw is echter een voorverkooppercentage van zeventig procent nodig. Dit percentage zal naar
verwachting in de loop van november
worden bereikt. De planning is erop
gericht dat Mijnsheerlyckheid C.V.
begin 2012 start met het bouwrijp
maken van het terrein. Geïnteresseerden zijn uiteraard nog steeds van harte welkom bij Brockhoff Makelaars in
Amstelveen of Drieman Garantiemakelaars in Alphen a/d Rijn, zie ook
www.mijnsheerlyckheid.nl.

Aalsmeer - Van 2 tot en met 4 november zal in de entreehal van de IFTF een
volledig met bloemen gedecoreerde Renault Megane Estate staan. Deze wordt
opgemaakt door cursisten van de Vervolg Vakopleiding van het Boerma Instituut. De decoratie zal in de vorm zijn van een hart aan een ketting, in de kleuren oranje & rood. Er wordt gebruik gemaakt van Gerbera’s, anjers, rozenbottels, eikenblad, Aspidistra, Hedera, Oasis® eco garland en vele andere materialen. Het zal een levendig meesterstuk worden want de tekening is gemaakt
door Theo Boerma van het gelijknamige Boerma Instituut.

DEEN maakt kans op de titel:
‘Beste Winkelketen van Nederland’.
Hiervoor hebben wij uw stem nog 1 keer nodig.
Ga naar www.deen.nl/stemopdeen en
breng uw stem uit.

De kopers de heer Kok en mevrouw Maarsen.

Hartelijk bedankt voor uw steun!

Fe e set rs
Toppbij Dee n
Kaartverkoop culinaire avond gestart

Beaujolais Primeur
Op donderdag 17 november mag ook
de Beaujolais Nouveau weer uit de
fles. Deze frisse en fruitige wijn, ook
wel Beaujolais Primeur genaamd,
staat elke derde donderdag van november overal ter wereld in de schijnwerpers. Tijdens het Wandel Gangen Menu kan de nieuwste Beaujolais geproefd worden bij de verschillende locaties van het Wandel Gangen Menu maar ook bij café bar Joppe in de Zijdstraat en café De Praam in de Zijdstraat is iedereen van harte welkom om een glas
Beaujolais te komen nuttigen. Kaarten à 27,50 voor het Muzikaal Wandel
Gangen Menu zijn vanaf deze week
te koop bij de deelnemende horecazaken. Een leuke avond om met familie, vrienden of collega’s uit eten
te gaan. Er zijn maximaal 200 kaarten beschikbaar, dus wees er op tijd
bij! Kijk voor meer informatie ook op
www.aalsmeercentrum.nl.

50%

schaal 4 stuks

50%
korting 5.33

Mix of mini’s Mentos, Fruit-tella en
Chupa chups of Fruit-tella mixed-up

korting 2.50

1.25

Dubbelfrisss

ruim

den van rootsmuziek vertegenwoordigt. Simpel en doeltreffend overtuigt
Woody als vertegenwoordiger van de
Amerikaanse traditie van country &
western, blues en rock-’n-roll.

DEEN mini
slagroomsoesjes
doos 15 stuks

Mc Deen

Wandel Gangen Menu:
Lekker eten op vijf locaties
Aalsmeer - Op donderdag 17 november wordt alweer voor de vierde maal het Wandel Gangen Menu in Aalsmeer Centrum georganiseerd. De kaartverkoop is inmiddels
gestart. Het Muzikaal Wandel Gangen Menu is een gezamenlijk initiatief van de horeca in Aalsmeer Centrum en de winkeliersvereniging.
Door de combinatie van livemuziek
en lekker eten is deze avond ideaal
voor fijnproevers en muziekliefhebbers. Met een kaart voor het Wandel
Gangen Menu eten deelnemers op
één avond bij vijf verschillende locaties. Bij alle deelnemende restaurants
staat een gerecht klaar. De volgorde
van het menu is volledig vrij te bepalen. De deelnemende horecazaken
zijn: restaurant De Halve Maen in de
Dorpsstraat 24, SnaQ cafetaria aan de
Van Cleeffkade 5, eetcafe ’t Holland
Huys in de Zijdstraat 14, het Wapen
van Aalsmeer in de Dorpsstraat 15 en
De Oude Veiling in de Marktstraat 19.
Behalve met lekker eten worden deelnemers ook verwend met goede livemuziek. Zo speelt bij De Oude Veiling
Woody & The Sideman. Woody Bieneman speelt muziek die op een heldere en eerlijke manier de vaste waar-
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Rijzenspelers brengt eenakters:
Nu even wel en Nu even niet

Cello- en orgelconcert in
de Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Leonard en Henk Trommel (respectievelijk zoon en vader)
geven in het eerste weekend van
november
een bijzonder concert met composities voor cello en orgel. Op het programma staat muziek is vanwege
het feit dat het orgel functioneert als
kamermuziek en orkestinstrument
naast de cello, die een solistische rol
heeft. Leonard Trommel opent met
de Suite nr. 1 in G voor cello solo van
Johan Sebastian Bach. Samen spelen cello en orgel een hoog romantische sonate van Oscar Wermann en

de wat modernere sonate voor cello
en orgel van Günther Raphael. Verder speelt Henk Trommel op het orgel de Sonate nr.1 in D van Carl Philipp Emmanuel Bach. Ook een vader
en zoon relatie: JS. en CPE. Bach!
Het concert is al eerder uitgevoerd
in Bremen en is daar zeer enthousiast ontvangen door het publiek.
Kom ook luisteren op vrijdag 4 november in de Doopsgezinde kerk
in de Zijdstraat 55. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 10 euro. Dit bedrag is inclusief een consumptie in de pauze. Allen hartelijk welkom.

Vogelshow groot succes

Zondag start nieuw seizoen

Talk of the Town met Theodore
van Houten en Jaap Tromp
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen
van Talk of the Town start aanstaande zondag 30 oktober met een ontmoeting tussen twee ras-Aalsmeerders. Pierre Tuning ontvangt zondagmiddag Theodore van Houten, wiens
boek over Aalsmeer tijdens de oorlog al gauw een herdruk beleefde,
en Jaap Tromp, die als architect aan
het naoorlogse Aalsmeer mede vorm
heeft gegeven. Theodore’s boekpresentatie van nog maar enkele maanden geleden in de Oude Veiling kreeg
zo’n grote belangstelling dat velen
de zaal niet meer in konden. Intussen is het boek ‘Een vrij ernstig geval’ inderdaad bij de Aalsmeerders
het gesprek van de dag ofwel de talk
of the town geworden. Reden genoeg
voor een herkansing en om Theodore te bevragen over de vele reacties
die hij heeft gekregen. Jaap Tromp,
de jongste van vier boerenzonen uit
de Schinkelpolder, begon zijn architectenloopbaan als HTS’er, die onder
professor Berghoef praktijkervaring
opdeed bij de bouw van wat nu de

Open Hof Kerk heet. Dat was in 1953.
En nog maar kort geleden was hij
verantwoordelijk voor de ingrijpende verbouwing van diezelfde kerk. In
die tussenliggende periode van meer
dan vijfenvijftig jaar bouwde hij in
Aalsmeer tal van woonhuizen, sportaccommodaties en openbare gebouwen. Maar ook zijn veel van zijn creatieve ideeën nooit uitgevoerd. Daarnaast was Jaap Tromp een prominent
lid van de Aalsmeerse Smalfilmclub
en een geducht sportman, die in het
handbalelftal van TVA en in het nationale team grote prijzen won. Maar
ook in ander sporten stond hij zijn
mannetje: Schaatsen, atletiek, waterpolo, zeilen en zelfs nu nog is hij, op
zijn 79ste levensjaar, op de golfbaan
te vinden.
Kortom, zowel Theodore als Jaap zullen veel te vertellen hebben over het
Aalsmeer van toen en nu. Talk of the
Town zondag is in De Oude Veiling in
de Marktstraat, begint om 15.30 uur
en de toegang is gratis.

Aalsmeer - De Aalsmeerse Vogelvrienden organiseerde vorige week
hun jaarlijkse 58e nationale tentoonstelling, waar liefst 348 vogels
in vele kleuren en soorten hun zang
lieten horen. Vele bezoekers hebben
in deze dagen de aparte soorten
met de beoordelingen kunnen bekijken, die door erkende keurmeesters zijn toegekend. Tijdens de opening was de spanning onder de inzenders groot. Hoeveel punten krijgen de vogels en wie wordt algemeen kampioen. Jacqueline Valkenburg, coördinator van vrijwilligers centrale Aalsmeer, mocht aan
de eigenaren van de vogels met het
hoogst behaalde punten de prijzen
uitreiken. De algemene kampioenen
zijn de heer A. Molenman met een
kanarie van 93 punten, mevrouw D.
Nederhof-Kleefman met Banddvink
van 93 punten en de heer J. Zwart
met een Twenty eight parkiet van 92
punten. Deze drie prijs winnaars waren de beste in hun categorie. Het
Bondskruis is gewonnen door de
heer Kl. Groot voor de beste vogel
van een eigen lid van de vereniging.
Ook een drietal jeugd inzenders namen deel aan de tentoonstelling en
allen vielen in de prijzen: Robin van
Rijn-van Maanen met aan kana-

rie van 92 punten, Mick van der Jagt met een Zebravink van 91 punten
en Lisanne Nijenhuis met een kleine grasparkiet van 91 punten. Alle prijswinnaars ontvingen een tro-

fee voor de behaalde punten voor
hun topvogels. Verder zijn kampioenprijzen uitgereikt aan de heren P. Duijster met een kleurkanarie
van 92 punten, C. de Vree met een
kleurkanarie van 92 punten, V. Pieterse met een bonte kanarie van 90
punten, R. Brune met een postuurkanarie van 92 punten, W. Voogt met
een zebravink van 92 punten, A. van
der Jagt met Japanse meeuw van 92
punten, F. van Brussel met een molukken bronze man van 92 punten,
L. Koopman met een gouldamadine van 92 punten, C. SChildmeijer
met een Europese groenling van 91
punten, Fr. Nijenhuis met een grasparkiet van 91 punten, J. Zwart met
een agaporniden van 90 punten en
J. Combee met een diamantduif van
91 punten. De heer J. van Kerkwijk
is bekroond tot kampioen stammen
en de heer H. van Maanen mag zich
een jaar kampioen stellen noemen.
Voor mevrouw D. Nederhof-Kleefman stond een kampioensprijs klaar
voor haar vijf fraaiste vogels en de
heer J. Zwart is kampioen Derby geworden. Verder zijn nog vele tweede en derde prijzen toegekend. Alle prijswinnaars ontvingen hiervoor
een trofee. De Aalsmeerse Vogelvrienden kijken terug op een geslaagde en goed bezochte tentoonstelling. In 2012 gaat zeker weer
een grote vogelshow georganiseerd
worden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

De heer J. Zwart met zijn Twenty eight parkiet. De vogel leverde hem het algemene kampioenschap op.

Open podium Storm start Kaartverkoop nu gestart!
met lekker veel cabaret
Najaarsconcert Davanti met
Amstelveen - Donderdag 27 oktober is de eerste Storm van het seizoen in de kleine zaal van Schouwburg Amstelveen. Open podium
Storm biedt iedere keer weer een
zeer gevarieerd programma. Het
publiek krijgt voor 5 euro minimaal
vijf optredens te zien, van cabaret tot muziek. Johan Stevens heeft
meegedaan aan de voorronde van
Cameretten en komt try-outen bij
Storm. Het cabaret duo Cabaret
niet aan de orde komt met ‘Nu Even
Niets’ de lachspieren testen. Singer Songwriter Jyotti Verhoeff bespeelt de vleugel en zij wordt begeleidt door de Russische Maya Fridman op cello. In de pauze kunnen
de bezoekers bij de Stormbar op het
podium hun drankje bestellen en zo
ook even de zaal vanaf een andere kant bekijken en zelf op het podium staan.Een bijzonder optreden
sluit de avond.Kortom:
Een gevarieerde Storm met bijzondere artiesten. Storm bijwonen?
Kaarten reserveren kan via de website of bij de kassa van Schouwburg
Amstelveen. Storm begint om 20.30

uur. Voor meer informatie: storm@
schouwburgamstelveen.nl.

Film ‘Luther’ in
Open Hof
Aalsmeer - Maandag 31 oktober
wordt de film ‘Luther’ vertoond in
de Open Hof kerk aan de Ophelialaan 247. De film gaat over het leven
van de Augustijner monnik Luther,
die openlijk vraagtekens zet bij de
beslissingen van Paus Leo X. Als
hij op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de
Slotkerk te Wittemberg spijkert, is
er geen weg meer terug! Een heel
dynamische, mysterieuze en zeer
boeiende film. De ijzersterke cast
met Joseph Fiennes, Alfred Molina,
Jonatan Firth en Sir Peter Ustinov
maakt deze film meer dan de moeite waard. Iedereen vanaf 12 jaar van
harte welkom in de Open Hof Kerk,
ingang Sportlaan. Aanvang 20.00
uur.

Nederlands Mannenkoor

Aalsmeer - Zaterdag 26 november vindt in de flink verbouwde, vergrootte en vernieuwde Open Hof
Kerk aan de Ophelialaan 247 een
unieke muzikale ontmoeting plaats!
Het Aalsmeers vrouwenensemble
Davanti verleent haar medewerking aan het najaarsconcert van
het Nederlands Concert Mannenkoor. Twee koren met een totaal verschillende sound zullen tijdens dit
concert het beste van zichzelf laten horen. Het Nederlands Concert Mannenkoor geniet in Nederland en in het buitenland grote bekendheid. Het koor bestaat uit ruim
100 zangers die uit het gehele land
komen. Zij repeteren eens per drie
weken een hele zaterdag in Harderwijk. Het repertoire bestaat naast religieuze liederen, spirituals en klassieke werken ook uit gedeelten van
opera’s, musicals, en andere vormen
van lichte muziek. Ook het populaire genre komt ruimschoots aan bod.
Kortom het NCM heeft een breed

en interessant mannenkoor repertoire en staat onder leiding van dirigent, componist en arrangeur Jimco Zijlstra. Vaste begeleiders zijn Jan
Lenselink op vleugel en André van
Vliet aan het orgel. Het Aalsmeers
vrouwen ensemble Davanti bestaat
uit 16 enthousiaste zangeressen.

Rijsenhout - Na een intensieve repetitie periode zijn de acht spelers
van de Rijzenspelers helemaal klaar
voor de najaarsvoorstelling. Er is
dit keer gekozen voor twee eenakters van Maria Goos. In de stukken
gaat het om de klank van dat ene
woord, de blik van die ene speler, de
zucht die er niet zomaar is. Kortom,
het is voor haar en de spelers een
uitdaging om deze prachtstukken
met zijn mooie teksten op de planken te brengen. Voor het publiek is
er de uitdaging vooral goed te luisteren, te kijken en te genieten. ‘Nu
even niet’ gaat over vier mannen,
allen veertigers, die al twintig jaar
lang, sinds hun studententijd, eens
per maand naar hetzelfde restaurant komen om daar met elkaar te
eten. Melancholie is ze niet vreemd.
Ze praten over seks, over vriendschap en halen herinneringen op.
Hun vrouwen (dingesen) begrijpen
dat niet. Toch blijkt gaandeweg het
stuk dat niet alles rozengeur en ma-

neschijn is, hun levenslange onverwoestbare vriendschappen hebben
ook minder leuke kanten. ‘Nu even
wel’ is een verhaal over vriendschap
tussen vrouwen. Waar de mannen
het hebben over vroeger, zitten de
vrouwen helemaal in het nu. Vier
vrouwen eten samen in hetzelfde
restaurant. Alle vier kennen ze Michiel uit (‘Nu even niet’) en twee van
hen op een speciale manier. In hun
gesprekken gaat het onder andere
over wonderonderbroeken en konijnenpantoffels, maar ook over echte gevoelens en bijzondere relaties.
En wat betekent I.L.J.W.R. ? De eenakters worden vier keer gespeeld:
28 en 29 oktober, 4 en 5 november.
Laatstgenoemde avond is al uitverkocht. De voorstelling wordt dit
keer gespeeld in de Anna’s Hoeve
aan de Aalsmeerderweg 755. Opening zaal 19.30 uur, aanvang voorstelling 20.15 uur. Voor verdere informatie en reserveren van kaarten:
www.rijzenspelers.nl.

Bomvol DAG-programma op de Tuin

Zaterdag wordt geschiedenis
geschreven en verteld!
Aalsmeer - Zaterdag organiseert
de stichting Oud Aalsmeer de eerste DAG (Dag van de Aalsmeerse
Geschiedenis). Op de Historische
Tuin worden tussen 10.00 en 16.00
uur historische verhalen verteld,
films geprojecteerd, informatie verstrekt, bodemvondsten toegelicht,
producten geveild, foto’s vertoond
en zelfs gezongen. Dat gebeurt allemaal in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis met
als thema ‘Ik & Wij’. In Aalsmeer is
de ‘ik’ vertaald in familiegeschiedenis en de ‘wij’ in geschiedenis van
de lokale gemeenschap. Vijf stichtingen en de gemeente doen mee
aan de DAG. Het programma (tijden
bij benadering) in de veilingzaal ziet
er als volgt uit:
10.00 uur: opening door Jacco van
der Laarse, bestuurslid van de stichting Oud Aalsmeer
10.05 uur: Historische Tuin: met een
film over oude veilingen in Aalsmeer
10.30 uur: Korenmolen De Leeuw:
Jan Ran met onbekende film over de
restauratie van de molen
11.00 uur: Bovenlanden Aalsmeer:
Nico Borgman met een gefilmde kanotocht door Bovenlanden
12.00 uur: Wim Roodenburg vertoont
250 oude foto’s van de Schinkel tot
Kudelstaart
13.00 uur: Oud Aalsmeer: Jan Willem
de Wijn vertelt over de eerste eeuwen van onze woonkernen
Door jarenlange samenwerking en
training in stem en gehoor kan Davanti zich op hoogstaand niveau begeven. Het repertoire is afwisselend
maar overwegend klassiek. A-capella stukken voeren de boventoon. In
juni 2010 veroverden de dames tijdens de halve finales van het Nederlands Koren Festival de titel ‘Het
beste klassieke vrouwenkoor van
Nederland’. Onlangs was Davanti te
gast in het Concertgebouw van Amsterdam tijdens Het concertgebouw
Open. Sinds kort staat Davanti onder leiding van Oscar Mario Echeverry Bernal. De begeleiding op piano wordt verzorgd door Theo Griek-

14.00 uur: Gemeente Aalsmeer: Leo
Kiep licht plannen over erfgoed en
archeologie toe
14.30 uur: KCA: Joop Kok (architectuur), Pierre Tuning (literatuur) en Lisa Kaaijk (muziek)
15.00 uur: Historische veiling door
Historische Tuin
16.00 uur: Einde van de DAG.

Daarnaast hebben alle deelnemende stichtingen standjes in de overdekte ruimte van de Historische
Tuin. De Bovenlanden heeft een
stand waarin informatie wordt verstrekt en beelden op een televisiescherm worden getoond. KCA belicht in korte tijd een breed scala
aan activiteiten. Joop Kok zal ingaan
op monumenten en architectuur in
Aalsmeer, terwijl Pierre Tuning dat
doet over literatuur. En Lisa Kaaijk
buigt zich samen met fluitiste Judith
Glasbeek over de klassieke muziek.
Van Oud Aalsmeer zijn de hele dag
leden van de genealogische commissie aanwezig om vragen over
onderzoek naar familiegeschiedenis
te beantwoorden. Voor vragen over
archeologie kan men terecht bij de
gemeente Aalsmeer en amateurarcheologen laten bodemvondsten uit
Aalsmeer en Kudelstaart zien. In de
vaste tentoonstelling van het Historisch Centrum Aalsmeer worden
ook vondsten uit Kalslagen geëxposeerd. Toegang tot de DAG is gratis.
spoor. Het concert belooft een programma van verrassende kwaliteit
en grote variëteit met hoogstaande optredens van twee top koren
en begint 26 november om 19.30
uur. Kaarten kosten 12.50 euro en
zijn op internet te koop via davanti@
hotmail.nl of telefonisch te bestellen
via 06-30155387. Ook zijn kaarten te
koop zijn bij het Boekhuis in de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein en Gall&Gall in winkelcentrum Kudelstaart.
Voor meer informatie over Davanti: www.davanti.nl en voor het NCM:
www.ncmonline.nl.
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College akkoord met uitgangspunten
herontwikkeling gebied Zuiderkerk

Week van de Opvoeding geslaagd
Aalsmeer - In het kader van de
Week van de Opvoeding organiseerde de gemeente Aalsmeer samen met het CJG verschillende activiteiten. Het was de eerste keer dat
er in de gemeente aandacht werd
besteed aan het landelijke initiatief
Week van de Opvoeding, maar zeker niet de laatste keer. Opvoeden
is meestal leuk en gaat vaak vanzelf.
Maar niet altijd. Ouders die moeilijkheden ervaren, zoeken steun in
hun eigen omgeving of krijgen hulp
aangeboden door mensen uit eigen
kring. Andere ouders vinden het
prettig als ze informatie en ervaring
kunnen uitwisselen met ouders die
in dezelfde situatie zitten. Opvoeden
doe je immers samen. Steeds vaker
zetten ouders de stap naar professionele opvoedingsondersteuning.
“Een goede ontwikkeling”, vindt de
Aalsmeerse wethouder Ulla Eurich.
“Daarom willen wij voorlichting over
opvoedingskwesties en hulp bij het
opvoeden laagdrempelig te maken.”
Puberbrein binnenstebuiten
Ruim vijftig ouders van 12 tot 14 jarigen waren aanwezig in de bibliotheek om de interactieve presentatie van het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ bij te wonen. Jonneke Kruse ging samen met de ouders in op het inzicht dat het brein
pas volgroeid is rond het vijfentwintigste levensjaar. En wat dat bete-

Wijkraad over
Hornmeerpark

Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt vanavond donderdag 27 oktober, vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdom-

kent voor het gedrag van pubers.
Na afloop ontvingen alle ouders het
boek waarover de presentatie ging.
Uit de reacties van de ouders bleek
dat niet alleen de presentatie bijzonder werd gewaardeerd, maar
ook de ontmoeting met andere ouders werd belangrijk gevonden. Als
je kind eenmaal op het voortgezet onderwijs zit, kom je andere ouders niet makkelijk meer tegen. “En
dat is jammer, want af en toe wil je
graag weten hoe andere ouders iets
aanpakken, maar je spreek ze niet
meer”, aldus een bezoeker.
Onderzocht wordt of gebruik gemaakt kan worden van moderne
media, zodat ouders makkelijk met
elkaar in contact kunnen blijven.
Kinderen op de basisscholen ontvingen tijdens de Week van het Opvoeden een CJG-rugtasje met informatie. Op verschillende basisscholen in de gemeente worden al geregeld koffieochtenden georganiseerd
waar ouders onderling kunnen praten over zaken die hen bezighouden. Een medewerker van de Stichting Opvoeding & Training is daarbij aanwezig. Als er behoefte is kan
zij helpen bij het zoeken en vinden
van antwoorden op opvoedvragen.
Ook de kinderen op de kinderdagverblijven ontvingen deze week het
rugtasje van het CJG met daarin een
pluimenwijzer en informatie van het
CJG Amstelland.

plaan 3. Een ambtenaar van de gemeente komt een toelichting geven
over de plannen met betrekking tot
het Hornmeerpark. Zo zullen onder
andere de bruggen vervangen worden. Ook is het mogelijk om andere onderwerpen in te brengen. Alle Hornmeerbewoners zijn welkom.

Daklicht ‘kers op de taart’
voor 83-jarige watertoren
Aalsmeer - Van een gebouw met
een functie als wateropslag naar
een monument met culturele waarde: de Aalsmeerse watertoren bewijst ook na 83 jaar zijn nut. Na een
lange tijd van leegstand wordt alweer enkele jaren recreatief gebruik
gemaakt van de toren.
ethouder Gertjan van der Hoeven
bracht in dat kader afgelopen zaterdagavond het vele werk onder
de aandacht dat vrijwilligers van
‘Aalsmeer 2000’ onder leiding van
voorzitter Dirk van Leeuwen, voor de
watertoren hebben gedaan. Van der
Hoeven was in de toren om het laatste onverlichte deel van het monument officieel in het licht te zetten:
Het dak. Voorafgaand aan die handeling werd een bescheiden feestje gevierd. Shantykoor de Brulboeien kwam optreden en de winnaars
van de fotowedstrijd (publiekskeuze) werden in het zonnetje gezet.
Prijswinnaars fotowedstrijd
De foto die van watertorenbezoekers de meeste stemmen vergaarde was die van Jan Meijer (118), gevolgd door de inzending van A. van
Overveld met 32 stemmen net niet
ingehaald door de nummer drie,
mevrouw Eftrik met 31 stemmen.
Allen kregen een mooi boeket bloemen. Gedurende de zomer konden
bezoekers hun stem uitbrengen op

papier en dat afgeven bij de watertorenvrijwilligers. Uit die stapel publieksstemmen zijn drie winnaars
getrokken. Het zijn achtereenvolgens J. Heil, Patrick Laarhoven en
Wendy Duinersveld en zij ontvingen
VVV-bonnen van respectievelijk 75,
50 en 25 euro.
Energiezuinig
Na de renovatie is de ‘romp verlichting’ vervangen door energie zuinige lampen. Nu dus uitgebreid met
de kers op de taart: De verlichting
van het koperen dak. Voor financiële
realisatie van het daklicht zijn Stichting Aalsmeer 2000 en gemeente
Aalsmeer verantwoordelijk. Donateurs van de stichting zorgden voor
een mooie bijdragen en de gemeente heeft de overige kosten voor haar
rekening genomen. De vervanging
van de energiezuinige lampen betekent uiteraard een enorme besparing op de energiekosten.
Alvorens met de verlichtingswerkzaamheden kon worden gestart is
een monumentenvergunning afgegeven door de centrale monumentencommissie. Uitgangspunt hierbij was dat de armaturen het silhouet van de watertoren niet te veel
mochten aantasten.
Het eerstvolgende openingsweekend is dat van 12 en 13 november.

Feestje in de nu helemaal verlichte watertorren met de Brulboeien.

ingezonden
Gedoogt Aalsmeer extra overlast
van vliegverkeer door Schiphol?!
Als trotse bezitter van een Rozenpenning van de Gemeente Aalsmeer
die ik kreeg na mijn 10 jarig voorzitterschap van de Wijkraad Stommeer Zuid Oost en ik me in die tijd
serieus bezig heb gehouden met het
woningisolatieproject in onze buurt,
heb ik altijd de ontwikkelingen van
geluidsoverlast rondom Schiphol
op de voet gevolgd. Al vele jaren
heb ik me erover verwonderd dat
er in Aalsmeer zo weinig geageerd
wordt tegen de geluidsoverlast (en
verbrandingsstoffen) die dagelijks
over ons worden uitgestort. Schiphol moest groeien van de overheid,
ten koste van alles. Dat was de insteek jaren geleden. Er moesten
meer landingsbanen komen en de
omwonenden moesten maar geloven dat de uitbreiding van Schiphol
goed was voor de werkgelegenheid,
maar men hoefde zich geen zorgen
te maken over de milieuschade, bestaande uit geluidsoverlast en kerosineresten die we dagelijks op onze auto of tuinmeubelen aantreffen.
Stichting GEUS maakte zich jaren
geleden sterk om deze stellingen
aan te vechten maar wat is er nog
van over? In de afgelopen weken
zijn we weer eens door de luchtverkeersleiding van Schiphol bedonderd. Het was bekend dat de Kaagbaan in groot onderhoud moest en
dat daarom Aalsmeer extra overlast
zou krijgen, omdat de Aalsmeerbaan extra belast zou worden. Maar
wat schetste mijn verbazing? Ook
de Zwanenburgbaan werd plotseling en onverwacht gebruikt voor
opstijgende vliegtuigen in zuidelijke
richting, dus over de Poel en soms
recht over het Dorp. Jarenlang is er
gesproken over meer banen en als
resultaat daarvan werd de, ook al
omstreden, Polderbaan aangelegd.
Toen die er eenmaal lag hadden ze
in Den Haag alweer plannen om een
zesde landingsbaan aan te leggen,
maar volgens mij was er nooit sprake van het gebruik van de Zwanenburgbaan voor opstijgende vliegtuigen in zuidelijke richting. Wel werd
Aalsmeer een jaar of wat geleden
verrast door over de Poel komende
vliegtuigen die in noordelijke richting op de Zwanenburgbaan landden, maar persoonlijk heb ik nooit
ergens gelezen dat die baan ook
voor opstijgen gebruikt zou worden in Zuidelijke richting. En dat

is juist wat er in de afgelopen weken wel is gebeurd. Of heb ik ergens iets gemist? Ik lees doorgaans
alles over de ontwikkelingen rondom Schiphol, maar dit was nieuw
voor mij. In krantenartikelen van
vorige week stond iets over de geluidsoverlast van de Aalsmeerbaan,
die verjaardagen verpest zou hebben, maar niemand schreef iets
over de Zwanenburgbaan en het feit
dat die zelfs ook ‘s nachts gebruikt
werd en mensen heeft wakker gehouden. Mensen zeiden dat ze ‘s
nachts niet konden slapen, omdat
er zoveel vliegtuigen overkwamen.
De herrie werd gewijd aan het gebruik van de Aalsmeerbaan. Maar
dat was niet zo. Die sluiten ze netjes om 23.00 uur tot 7.00 uur de volgende morgen. De voor overlast bezorgende nachtvluchten waren wel
degelijk de opstijgende vliegtuigen
van de Zwanenburgbaan, waarbij
sommige piloten echt de weg kwijt
waren, want regelmatig bogen ze af
en vlogen ze recht over het dorp. Of
was ik de enige Aalsmeerder die dat
constateerde? Is dit gebruik in de
periode dat de Kaagbaan in onderhoud ging weer een probeersel van
Schiphol? Zo van ‘als ze toch niet
reageren dan gaan we lekker door’
of blijft het hier echt bij? Ik ben bang
voor het eerste als we als Aalsmeerders onze stem niet laten horen. Ik
zou het daarom zeer op prijs stellen als de Gemeente richting alle organisaties die betrokken zijn bij het
milieu rondom Schiphol laat weten
dat Aalsmeer niet meer gedoogt,
maar dat het afgelopen moet zijn
met het maar experimenteren met
overlast voor haar inwoners.
Tenslotte nog dit. Er wordt geschreven dat er een hotel komt voor migranten, vlakbij de nieuwe N201. Is
het de Wethouder bekend dat daar
ook vliegtuigen overkomen via de
Aalsmeerbaan, tenminste als de piloten hun voorgeschreven uitvliegroute houden? Voldoet die plek wel
aan de Ke normen en geluidscontouren waarmee ons zand in de
ogen wordt gestrooid? Ik zou maar
eens op die plek gaan staan als de
Aalsmeerbaan in gebruik is. Dan
begrijpt u wat ik bedoel.
Jan Kwak,
Sieboldlaan 52,
Aalsmeer Zuid-Oost.
Email: jankwak@jeka52.nl

Maandag 31 oktober in het Dorpshuis

Inloopavond over café in
centrum van Kudelstaart
Kudelstaart - Op maandagavond
31 oktober om 20.00 uur organiseert de gemeente samen met de
dorpsraad Kudelstaart een informatie en inloopavond in het Dorpshuis Kudelstaart. De bijeenkomst is
voor alle geïnteresseerden die iets
willen weten over de realisatie van
een café-restaurant in Kudelstaart.
De direct-omwonenden worden
per brief uitgenodigd. Deze avond
heeft het karakter van een informatieve inloopmarkt, maar begint met
een presentatie van Horeca Nederland over het onderzoek dat zij gedaan hebben naar de haalbaarheid
van een kleinschalige horecavoorziening in Kudelstaart. Bezoekers
krijgen informatie over de plannen
en worden in de gelegenheid gesteld input te leveren aan de stedenbouwkundige schets bij de informatiezuilen.
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft twee jaar
geleden een amendement aangenomen om een kleinschalige horecavoorziening in Kudelstaart te realiseren. Dit amendement komt voort

Scooter-schade
door omstoten
Aalsmeer - Afgelopen maandag
24 oktober rond half vijf in de middag heeft een jeugdige inwoner zijn
scooter geparkeerd bij de ING-bank
aan de Van Cleeffkade. Zo’n vijf tot
tien minuten heeft de bromfiets hier
gestaan. Bij terugkomst merkte de
inwoner dat zijn scooter omgestoten is door iemand. De brommer
is weliswaar opgeraapt, maar heeft

uit een al jaren levende wens onder grote delen van de Kudelstaartse bevolking. De gemeente is inmiddels aan de slag gegaan met
de uitwerking van de plannen. Zo is
de locatie vastgesteld. Dit is de Kudelstaartseweg 295-297. Aan Horeca Nederland is gevraagd om te
onderzoeken welk horeca-aanbod
van toegevoegde waarde is in Kudelstaart en tevens is gevraagd om
te onderzoeken of zo’n horecagelegenheid levensvatbaar kan zijn.
Als randvoorwaarden is aan Horeca
Nederland meegegeven dat de horecagelegenheid kleinschalig moet
zijn.
Maximaal 300 vierkante meter bebouwing, een groene uitstraling en
voldoende parkeerplaatsen, zo is
gesteld.
De exploitant zal via openbare inschrijving geworven worden. In mei
is er al een bijeenkomst geweest
met direct betrokkenen rond het
café-restaurant en deze beperkte
groep heeft een aantal aanbevelingen gedaan. In de bijeenkomst van
31 oktober krijgen alle geïnteresseerden hier verder uitleg over.
een behoorlijk aantal beschadigingen. Uiteraard baalt de jeugdige inwoner geweldig.
Hij is teleurgesteld. Hij heeft lang
voor zijn scooter gespaard en is
heel zuinig op zijn vervoersmiddel.
Waarom heeft degene die de scooter omgestoten heeft niet even een
briefje achter gelaten? “Is het soms
teveel gevraagd om zo’n ongelukje te melden? Zulke akkefietjes gebeuren nu eenmaal. Maar, wees
sportief en maak je bekend”, besluit
de inwoner zijn verhaal. Melden kan
via 06-51634544.

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders van
Aalsmeer heeft vorige week besloten om de Nota van Uitgangspunten
voor de herontwikkeling van het gebied van de Zuiderkerk voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan
gaat uit van woningbouw voor starters en ouderen, waarbij het kleinschalige karakter en de structuur
van het gebied zoveel mogelijk behouden blijven. Bewoners worden
betrokken bij de verdere invulling
van de plannen. In 2008 zijn de Zuiderkerk en pastorie aan de Hortensialaan 53-55 en de gebouwen van
de Schakel aan de Cyclamenstraat
70 door de kerk verkocht aan een
ontwikkelaar. De gebouwen staan
inmiddels al enkele jaren leeg. De
ontwikkelaar heeft een voorstel voor
woningbouw ingediend bij de gemeente. Het voorstel van de ontwikkelaar gaat uit van sloop van de
kerk en herbouw van een appartementengebouw. Over de omvang
en de invulling bestaat echter op dit
moment nog geen enkele overeen-

stemming tussen de gemeente en
initiatiefnemer Tupla.
De verwachting is dat de gemeenteraad in november de Nota van Uitgangspunten zal vaststellen. Daarna
zullen de plannen voor het gebied
verder worden ingevuld, waarbij ook
bewoners zullen worden betrokken.
De gemeente wil een klankbordgroep oprichten om samen met omwonenden verder te praten over de
bouwvorm, parkeren, verkeer, groen
en speelvoorzieningen. Als vervolgens in overleg met de bewoners een ontwerp is gemaakt dat
de goedkeuring van de gemeenteraad krijgt, zal de procedure voor de
wijziging van het bestemmingsplan
van start gaan. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Loes van de Craats of Joost
Gräper. Dit kan per e-mail onder
vermelding van ‘Zuiderkerk’ naar
info@aalsmeer.nl of telefonisch via
tel. 0297-387575. Meer informatie is
te vinden op de website van de gemeente.

Beraad en Raad over Green
Park deelgebieden 9 en 10
Aalsmeer - Op donderdag 3 november komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor
weer een bijeenkomst van het Beraad en de Raad. De vergaderavond
begint om 20.00 uur, is in de raadzaal van het gemeentehuis en is
openbaar. In het Beraad wordt gesproken over de najaarsrapportage 2011, de programmabegroting
2012 komt aan de orde en voorge-

steld wordt het bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer deelgebieden
9 en 10 en visiedocument Groenzone vast te stellen. Na het Beraad
volgt een korte pauze, waarna burgemeester Pieter Litjens de voorzittershamer te hand neemt voor de
Raad. Definitieve vaststelling van de
twee bovengenoemde documenten
staat op de agenda. De sluiting staat
gepland rond kwart over elf.

Aalsmeer tegen stijging
tarief openbaar vervoer

Aalsmeer - De Aalsmeerse vertegenwoordiging in de stadsregio
heeft geprobeerd de tariefstijging
van bijna 30% in het openbaar vervoer tegen te houden. Dat is helaas
niet gelukt, op één stem na. “Gelukkig wordt het voorstel om differentiatie door te voeren in de nieuwe tarieven wel meegenomen’’, aldus CDA’er Robbert-Jan van Duijn.
Amsterdam en zestien omliggende
gemeenten werken in de stadsregio
samen en een van de taken is het
opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer. Aalsmeer wordt in dit
samenwerkingsverband vertegenwoordigd door Willem Kikkert van
PACT en Robbert-Jan van Duijn van
het CDA. In de laatste vergadering
van de regioraad stond het bezuinigingsvoorstel voor het openbaar
vervoer in de stadsregio op de agenda. Hierin werd onder meer voorgesteld het kilometertarief te verhogen
van 10,5 cent naar 13,5 cent. Te verwachten was dat met name dit voorstel een heftig politiek debat op zou
leveren. Niet alleen tussen de verschillende fracties, maar ook onderling ontstonden discussies. “Binnen
de stadsregio is dan al snel het verschil te zien tussen de stad en de
regio. Zo ook in de CDA fractie’’, aldus Van Duijn. “Als vertegenwoordiger van de gemeente Aalsmeer
kon ik onmogelijk instemmen met
een prijsverhoging van bijna 30%.
Voor een Kudelstaarter betekent dit
dat een enkeltje naar het Centraal
station in Amsterdam maar liefst

90 cent duurder gaat worden. Hier
komt nog eens bij dat alle inkomsten die hieruit voort zullen vloeien
gebruikt worden voor de concessie
Amsterdam. Zo wordt de regio mijns
inziens dubbel gestraft. Uiteraard
weet ik als CDA’er dat rentmeesterschap belangrijk is en dat er uiteindelijk, ook in het openbaar vervoer,
ongeveer evenveel binnen moet komen als er wordt uitgegeven. Maar
dit moet wel eerlijk! Een gedifferentieerde tarievenstructuur zou hier
een oplossing voor kunnen zijn. Zo
kan je bijvoorbeeld invoeren dat de
eerste kilometers duurder zijn en
naarmate je meer kilometers reist, je
minder betaalt. Zo worden de mensen in de regio niet harder geraakt
dan de mensen uit de stad en komen de inkomsten toch binnen.’’
Middels een amendement werd het
DB van de stadsregio opgeroepen
dit in te voeren. Ook werd hier gevraagd de tariefsverhoging vast te
stellen op 12 cent en de gevolgen
hiervan op te vangen, anders dan
door het schrappen in OV-lijnen en
haltes. CDA en PACT uit Aalsmeer
konden pal achter dit amendement
staan en lieten dit in de regioraad
weten middels een stemverklaring.
Helaas heeft het amendement het
op één stem na niet gehaald en zal
het DB van de stadsregio de tariefsverhogingen de komende maanden uit gaan werken. De voorstellen
voor differentiatie zullen hierin echter wel worden meegenomen, er is
dus nog hoop.

Verkeerd adres genoemd!
Aalsmeer - In de bijeenkomst van
het Beraad van donderdag 13 oktober stond Green Park Aalsmeer uitgebreid in de belangstelling. Mevrouw Anja Bruine de Bruin werd,
voorafgaande aan de behandeling
van het onderwerp in de gelegenheid gesteld in te spreken en zij nodigde B&W en raadsleden uit om
bij haar op de koffie te komen in de

spitstijd om zodoende zelf een oordeel te vormen over geluid, licht en
verlies uitzicht op het woonadres
Machineweg 137b en niet zoals
abusievelijk in de editie van afgelopen week is weergegeven aan de
Aalsmeerderweg. De redactie hoopt
dat de koffiepot de komende dagen
alsnog in gebruik kan worden genomen.

Spitsafsluiting Vuursteen
Aalsmeer - Vanaf woensdag 26 oktober wordt de Vuursteen (McDonald’s) bij Hoofddorp richting de
Kruisweg (N201) op werkdagen van
7.00 tot 9.30 uur geheel, dus voor alle
richtingen, afgesloten. Dit om filevorming op de A4, A5 en N201 tegen te
gaan. Er geldt een omleidingsroute.
De provincie Noord-Holland legt samen met de gemeente Haarlemmermeer twee nieuwe aansluitingen aan
op de A4. Ook komen er parallelbanen langs de A4. Een aantal weken
geleden is gestart met de aanpassing van het viaduct over Kruisweg
ter hoogte van de Hoeksteen (De
Hoek). Om het werk mogelijk te maken kan het verkeer niet meer via de

Hoeksteen naar de Rijkerstreek en
Schiphol Zuid rijden. De onderdoorgang bij het viaduct is tot zaterdag
26 december afgesloten. Door die
afsluiting is er kans op file. Om naar
de Kruisweg (N201) te rijden, moet
het verkeer omrijden via de Rijnlanderweg. Hierdoor wordt de capaciteit van en naar Hoofddorp vergroot
en zal de filevorming afnemen. Dit
duurt tot zaterdag 24 december. De
afzetting vindt plaats in de ochtendspits van 07.00 tot 09.30 uur en is van
toepassing op werkdagen. Op zaterdag en zondag geldt deze afsluiting
niet. De toegang vanaf de Kruisweg
(N201) naar de Vuursteen (McDonald’s) blijft ongewijzigd.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 27 oktober 2011

Vrijdag bekendmaking in burgerzaal

Gratis snoeiafval inleveren

Wie beste onderneming en
beste starter in Aalsmeer?

Snoeiboot vaart aanstaande
zaterdag weer uit!

Aalsmeer - Morgenavond 28 oktober, tijdens de feestelijke bijeenkomst in de burgerzaal van het gemeentehuis, worden twee ondernemersprijzen uitgereikt in Aalsmeer.
Het gaat om de beste onderneming
en de beste starter van het jaar
2011. Burgemeester Pieter Litjens
en wethouder Ad Verburg van Economische Zaken overhandigen deze twee fantastische prijzen aan de
winnende deelnemers.
Speciaal voor deze gelegenheid is
de burgerzaal van het gemeentehuis omgetoverd tot een sfeervolle
en feestelijke locatie met een spetterend programma. Het wordt een
echte netwerkavond. Het wordt een
belangrijke avond waar ondernemers elkaar in een feestelijke en gezellige sfeer kunnen ontmoeten en
na afloop met elkaar kunnen netwerken. Alle bedrijven in Aalsmeer
en Kudelstaart hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om
op vrijdagavond 28 oktober aanwezig te zijn. De organisatie hoopt dan
ook op een grote opkomst.
De initiatiefnemers van de onderneming en starter van het jaar zijn Cor
Zomer van Flynth en Ron Leegwater
van Rabobank Regio Schiphol. “Samen constateerden we dat overal in

Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober vaart de snoeiboot weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op
een verantwoorde manier af te voeren. Alleen snoeihout van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Van
9.00 tot 12.00 uur ligt de snoeiboot
bij schuilhaven de Winkel aan de
Grote Poelzijde en tussen 13.00 en

de regio ondernemersprijzen worden uitgereikt. Maar Aalsmeer had
er geen. De gemeente vond het ook
meteen belangrijk dat er ondernemersprijzen zouden komen om de
waardering voor ons fantastische
bedrijfsleven te laten blijken . Er zijn
zoveel bedrijven in Aalsmeer en zoveel starters. Er zijn ook veel bedrijven verbonden met de vele verenigingen hier, via sponsoring. Ze
doen zoveel met en voor elkaar, dan
is het tijd voor ondernemersprijzen.
We hopen dat de prijzen dienen als
aanmoediging voor het Aalsmeerse bedrijfsleven en dat de ondernemersverkiezingen elk jaar terugkomen.” Wethouder Ad Verburg van
Economische Zaken tot slot: “Ik ben
heel erg trots op verkiezing Onderneming en Starter van het jaar. De
gemeente wil hiermee haar waardering laten blijken voor alle ondernemingen in haar gemeente. Het leeft
enorm. We verwachten 300 ondernemers op deze netwerkavond. We
hebben alle genomineerden bezocht en hele mooie en interessante bedrijven gezien die er aan bijdragen dat Aalsmeer qua economische groei in 2010 bovenaan in Nederland stond.” Meer informatie is te
vinden op www.aalsmeer.nl/ovhj

Van zaterdag op zondag

Gemeente dooft voor ‘Nacht
van de Nacht’ verlichting
Aalsmeer - Liefhebbers van een
onverlichte nacht kunnen dit weekend meedoen aan het uitschakelen van de verlichting in de ‘Nacht
van de Nacht’ van zaterdag 29
op zondag 30 oktober. Het is de
nacht waarin de zomertijd overgaat
naar wintertijd: Zondag 30 oktober
duurt dus 25 uur. Ook de gemeente
Aalsmeer draagt in deze nacht zijn
steentje bij door op enkele plekken
de verlichting uit te schakelen. Dit
gebeurt onder andere bij korenmolen De Leeuw, bij de Watertoren, bij
de Meerlanden Groep en bij het gemeentehuis. Wethouder Ulla Eurich:
“Het is een eerste kleine stap in het
kritisch nadenken over energiegebruik. Stap-voor-stap willen we ieder jaar meer inwoners en bedrijven
warm maken voor dit initiatief. Het
zou fantastisch zijn als veel mensen
aanstaande zaterdagnacht meedoen aan de Nacht van de Nacht.”
Volgens wethouder Eurich, onder
andere belast met de portefeuille
duurzaamheid, is Nederland koploper op het gebied van lichtvervuiling. “Over lichtvervuiling en lichthinder is nog relatief weinig bekend. Daarom is de Nacht van de
Nacht een goed initiatief om dit onderwerp onder de aandacht te bren-

gen.” Tijdens de Nacht van de Nacht
worden in heel Nederland activiteiten in het donker georganiseerd zoals met de nachtwachter het bos in,
workshops nachtfotografie, theatervoorstellingen en avondexcursies
per boot. De Nacht van de Nacht is
een jaarlijks evenement geworden
en heeft lichtvervuiling op de agenda van gemeenten, bedrijven en beleidsmakers gezet. Het gaat daarbij
ook om het terugdringen van onnodige reclameverlichting en verlichting van kantoren. Zo kan in veel
gevallen de reclameverlichting vanaf middernacht worden gedoofd.
Bij een volkomen duistere nacht is
het mogelijk om in Nederland 2.500
sterren te zien. Door lichtvervuiling
zijn in de steden maximaal 100 sterren te zien. De Natuur en Milieufederaties roepen zowel bedrijven als
particulieren op om ook de lichten
tijdens deze nacht te doven.
Op de website www.nachtvandenacht.nl staat meer informatie over
de verschillende activiteiten in het
land. Voor kinderen is er educatief
materiaal te vinden op de website.
Dit zijn onder andere een kleurplaat,
een nachtdierenkaart en een spannend nachtverhaal.

Politiek en burger dichter bij elkaar

Vergaderen nieuwe stijl
vanaf januari 2012
Aalsmeer - De behandeling en besluitvorming gericht op het vaststellen van het onderwerp vergaderen nieuwe stijl waarbij de tweewekelijkse cyclus gewijzigd wordt in
een driewekelijkse cyclus per 1 januari en dat de agendapunten gekoppeld worden aan de fase in het
besluitvormingsproces kan op de
steun van alle fracties rekenen. In
het voorstel wordt artikel 17 van het
reglement van orde voor de vergaderingen van het Beraad aangepast. Burgers hebben spreekrecht.
Zij kunnen het woord voeren over
geagendeerde onderwerpen in het
Beraad. De aanpassing luidt: het
woord kan worden gevoerd bij de
behandeling van besluitvormende
onderwerpen in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd.
Duale systeem
Op uitnodiging van de Raad kunnen sprekers aanwezig zijn bij de
behandeling van informerende en
meningvormende onderwerpen. De
sprekers kunnen tijdens de behandeling van een onderwerp aan tafel meepraten over het geagendeerde onderwerp. Doelstellingen

van de vernieuwing van het raadswerk zijn het dichter bij elkaar brengen van burger en politiek en maximale uitwerking van het duale systeem waarbij Raad en College elk
hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben en ook zichtbaar
maken. De PACT-fractie ziet een
lang gekoesterde wens in vervulling
gaan en is derhalve tevreden temeer
daar sprekers aan tafel uitnodigen
verder gaat als inspreken.
Meer tijd voor lezen stukken
Ook de VVD-fractie spreekt over
een prima voorstel en ook de ABfractie liet een dergelijk geluid horen. Het lijkt eentonig maar ook bij
de CDA-fractie was er sprake van
blijheid. De rol van volksvertegenwoordiger kan beter uitgevoerd
worden en er is met een frequentie van drie weken meer tijd om de
stukken te bestuderen. Maar daar
geldt wel bij dat de verdeling van de
stukken regelmatig dient te zijn. Een
lagere frequentie mag overigens
niet beteken dat de agenda’s hierdoor voller worden.
Een half jaar na invoering van de
wijzigingen zal een (korte) evaluatie plaatsvinden.

Agent ten val door aanrijding
Aalsmeer - Op de Kruisweg in
Hoofddorp ontstond vrijdag 14 oktober omstreeks 13.30 uur een aanrijding waarbij een motoragent betrokken raakte.
De 25-jarige motoragent was met
sirenes onderweg naar een melding
toen een auto, bestuurd door een

46-jarige man uit Aalsmeer, vanaf de Julianalaan de voorrangsweg
opreed, vlak voor de motoragent.
Deze moest uitwijken maar kon niet
voorkomen dat hij met de auto in
aanraking kwam. De agent kwam
ten val, maar raakte verder niet gewond.

16.00 uur kan snoeihout ingeleverd
bij baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug.
Als de boot op de aangegeven tijd
niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar
komt weer terug. Voor meer informatie over de takkeninzameling en
de snoeiboot kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Handhaving, vaarwegbeheer via
telefoon 0297-387788.

ingezonden
Niet subsidie intrekken van unieke
en bijzondere kinderkunszolder!

Foto: Stephanie van Leeuwen.

Brand door nest in kachel

Rijsenhout - Op zaterdag 22 oktober rond tien uur in de ochtend zijn
brandweer en politie uitgerukt voor
een schoorsteenbrand in een woning aan de Bennebroekerweg.
De bewoners hadden op de bovenverdieping een gaskachel staan, die

lange tijd niet gebruikt was. Bij het
aansteken ontstond een brandje in
de schoorsteen.
Een vogelnest bleek de veroorzaker van het brandje. De brandweer
had het vuurtje snel onder controle.
Er zijn geen gewonden gevallen. De
schade aan de woning is nihil.

Aan de gemeenteraad: Graag wil ik
u allen er met de grootst mogelijke klem op wijzen dat de beoogde
stopzetting van de subsidie voor het
museum voor kindertekeningen op
de zolder van het Oude Raadhuis te
Aalsmeer een niet alleen ongelukkige maar ook onrechtvaardige keuze is.
Jarenlang is door Annefie van Itterzon gepassioneerd gewerkt aan de
samenstelling van een prachtige en
professionele verzameling van kindertekeningen. Vanuit alle hoeken
van de wereld is dit bijzondere initiatief ondersteund door het sturen
van schitterende en boeiende tekeningen. Zo ontstond een uniek verslag over het leven van kinderen in
allerlei landen en streken waar niet
alleen vrede bestond maar ook vaak
hevige strijd en oorlog. Voor de kinderen in Aalsmeer en daarbuiten
biedt dit museum een unieke kans
om te zien hoe kinderen uit zeer verschillende culturen leven. Bovendien zijn de tekeningen een voor-

beeld om zelf aan de slag te gaan
en verslag te doen van hun eigen
leven, de zorgen, vreugde, verdriet,
verlies en feestelijke activiteiten. Het
verbaast dan ook niet dat dit initiatief belangrijke internationale waardering en erkenning heeft verworven door plaatsing op de lijst met
twaalf leukste kindermusea ter wereld op voordracht van het International Child Art Foundation (ICAF) in
Washington.
Dat is iets om trots op en blij mee te
zijn. Intrekking van de subsidie zou
dan ook de zoveelste illustratie zijn
van de in Nederland gestaag dalende bereidheid om hoogwaardige
kunstuitingen te ondersteunen.
De gemeente Aalsmeer heeft een
unieke kans om bij haar bij besluitvorming het tegendeel te bewijzen
door trots en waardering voor een
kostbaar bezit – nog wel in het Oude Raadhuis - te laten overheersen.
Maja van Hall
Voorstraat 69, Noordwijk
majavanhall@gmail.com

Wijkraad De Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 31 oktober weer bijeen in gebouw De Binding in de
Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint

ingezonden
Bijltjesdag op Weteringplantsoen,
12 bomen moeten verdwijnen
In een brief van 11 oktober, gericht
aan de bewoners rond het Weteringplantsoen, wordt gesteld dat er
12 platanen moeten verdwijnen. Dit
zou besproken zijn op de bijeenkomst van wijkraad de Dorper van
maandag 30 mei. Er wordt gesteld
dat de wijkraad hiervoor alle betrokken bewoners uitgenodigd heeft. Bij
navraag blijkt dat niet het geval: Zo
heeft niet één bewoner van de Rozenstraatflat (36 wooneenheden)
van de wijkraad een uitnodiging
ontvangen. Wanneer we naar de
presentielijst van die avond kijken,
dan blijkt slechts een 4 tal bewoners direct aan het Weteringplantsoen te wonen. Veel bewoners kwamen voor het hoofdthema: Ontwikkelingen Studiocomplex. We kunnen dan ook stellen dat de door de
wijkraad gehouden stemming niet
representatief is voor hetgeen onder de aanwonenden van het Weteringplantsoen, de direct belanghebbenden, leeft. Indien de gemeente
de wens van de aanwonenden als
uitgangspunt wilt nemen voor haar
beleid, dan willen wij graag nogmaals de enquête onder de aandacht brengen die wij in maart van
dit jaar gehouden hebben. Daaruit
blijkt dat van de aanwonende huishoudens: 34 van de 59 respondenten tegen het kappen van bomen is,
tegen 11 voor, 14 onthoudingen. Als
argument voor het kappen van de
bomen wordt gesteld dat door het
in het verleden enkele malen snoeien van de platanen deze niet meer
geschikt zijn om te verplanten. Op
uitnodiging van de bewonerscommissie is ter plaatse de heer G. Lever van De Nationale Bomenbank
komen kijken. Hij stelt het tegenovergestelde: Juist door het in het
verleden snoeien van de platanen
zijn deze uitermate geschikt om te
verplanten. Hoe het ook zij, het wel
of niet kunnen verplanten mag geen
reden zijn om ze te kappen. Een andere reden om de bomen te kappen betreft de wenselijkheid om de
overblijvende bomen de ruimte te
geven om volwaardig uit te groeien. De stelling dat de bomen niet
volwaardig zouden zijn, werd tijdens de wijkraad-vergadering verdedigd met het tonen van de plata-

nen in wintertijd, slechts sprietjes.
Waarschijnlijk heeft de gemeentelijk
ambtenaar weinig oog voor de misleidende verschijningsvormen van
de plataan. Daarnaast zou hij zich
moeten realiseren dat mede door
het in toom houden van de groei van
de platanen de sfeer en het bijzondere karakter van het bomenplein
wordt bepaald. Het kleinschalige
dorpse sfeertje met het laantje tussen de bomen en het fijne bladerdak zal door het uitdunnen van de
bomen voor eeuwig worden vernietigd. Ook de aanwonende bewoners
hebben voordeel van de in toom gehouden bomen. Wanneer aan de
resterende bomen alle ruimte wordt
gegeven, zullen deze door hun groei
in hoogte en breedte langere schaduwen op woningen, tuinen en balkons werpen. Het na het werk nog
even op het balkon van de avondzon genieten, zal er voor een aantal bewoners niet meer bij zijn. Het
gevoel van het wonen aan een bosrand, als gevolg van het dicht aaneengesloten verfijnde bladerdak, zal
verdwijnen. Het mogelijke voordeel:
zonlicht op de plantenbakken, zal
slechts tijdelijk van aard zijn. Wanneer de bomen zijn volgroeid, zal
er opnieuw schaduw zijn. Het enige voordeel zou zijn dat de bomen
niet langer meer gesnoeid hoeven
te worden, op die ene snoeipartij na
wanneer de bomen zijn uitgedund,
maar dan zijn er nog maar twaalf.
Gezien bovenstaande stellen wij dat
met het voornemen tot het kappen
van bomen geen rekening is gehouden met de wensen van de direct
omwonenden, dat de uitvoering ervan hen zal benadelen, dat de motivatie gebaseerd is op een onjuiste voorstelling van zaken en dat er
geen oog is voor de bijzondere kwaliteiten van het groene plein. Bewonerscommissie Centrum Dorp,
waarvan een drietal woonachtig aan
het plein, ziet zich genoodzaakt een
bezwaarschrift in te dienen tegen
het kappen van bomen op het Weteringplantsoen.
Namens de bewonerscommissie,
Ir. J.W.G. Kok, Rozenstraat 77,
1431 BL Aalsmeer.

om 19.30 uur. Buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.
nl.

Stroomwapen in gestolen
handtas aangetroffen
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een
20-jarige Amsterdamse aangehouden op verdenking van heling. De
Marechaussee werd benaderd door
een vrouw, die aangifte deed van
diefstal van haar tas.
Nadat de vrouw zelf onderzoek had
gedaan op internet meende ze haar
tas te herkennen op een advertentiesite en besloot ze een bod te
doen om zo tot een afspraak te kunnen komen.
Heling
De verkoopster van de tas accepteerde het bod en stemde in met
een afspraak op de luchthaven
Schiphol, om de overdracht plaats

te laten vinden. De aangeefster nam
contact op met de Marechaussee,
die vervolgens de overdracht op
een afstand in de gaten hield. Nadat de aangeefster de tas in ontvangst had genomen waarschuwde
ze de Marechaussee. De tas werd
bekeken en de Marechaussee constateerde dat een vlek op de tas, zoals de aangeefster had beschreven,
aanwezig was. Hierop is de 20-jarige Amsterdamse als verdachte van
heling aangehouden.
Tijdens de fouillering werd in haar
handtas een stroomstootwapen
aangetroffen. Van zowel de heling
als van het aangetroffen stroomstootwapen zal de Marechaussee
proces-verbaal opmaken.

100.000 Dagen gevangenisstraf

411 Aanhoudingen door
politie Amstelland
Aalsmeer - Het ROG-team (Regionale Opsporing Gesignaleerden)
van de politie Amsterdam-Amstelland heeft 411 veroordeelden opgepakt die opgeteld nog een gevangenisstraf van 100.000 dagen moesten
uitzitten. Ze kwamen niet terug van
verlof, of werden bij verstek veroordeeld, en liepen daardoor nog vrij
rond. Een groot deel van hen moet
straffen uitzitten voor geweldsdelicten, drugshandel, en wapenbezit.
Binnen het korps Amsterdam-Amstelland is drie jaar geleden op initiatief van hoofdcommissaris Bernard Welten een speciaal team opgericht om de veroordeelden op
te pakken. “Mensen die zijn veroordeeld voor een misdrijf dienen
hun straf ook uit te zitten,” zegt de
korpschef. “Bovendien kunnen ze
geen nieuwe misdrijven plegen als
ze vastzitten.” Staatssecretaris Teeven is zeer te spreken over de wijze
waarop het korps Amsterdam-Amstelland de afgelopen jaren gezorgd
heeft dat veroordeelden alsnog in
de cel belanden. Enkele andere
korpsen sporen ook veroordeelden
op. “Door de inzet van de korpsen
staat dit thema hoog op de politieke agenda. Voor mij heeft de snelle
en juiste uitvoering van straffen absolute prioriteit.” Binnenkort zal Tee-

ven zijn aanpak voor de versterkte
uitvoering van strafrechtelijke beslissingen in een brief aan de Tweede kamer presenteren. “Gemiddeld
2 personen per week worden door
ons team aangehouden,” zegt teamleider Patrick. De actieve opsporing
van het ROG-team levert vrijwel altijd een verblijfplaats, en aanhouding op. “We hebben net nog een 43
jarige man opgepakt. Hij keerde een
maand geleden niet terug van verlof.” Op zoek naar een nieuwe woonruimte had de veroordeelde een afspraak gemaakt met een makelaar
om een luxe appartement te bezichtigen in Amsterdam-Zuid. 528 dagen gevangenisstraf voor oplichting
stonden nog op naam van de man.
De sociale omgeving van de gesignaleerde wordt vooraf goed geobserveerd, telefoons getapt, personen geschaduwd. Doordat het team
goed voorbereid te werk gaat, hoeft
bij de aanhouding vrijwel nooit geweld gebruiken te worden. “Het enige fysieke geweld dat wij de afgelopen jaren hebben toegepast, is tegen een voordeur.”
Slechts één van de opgespoorde
personen wist bij aanhouding aan
het ROG-team te ontkomen. “Maar
die persoon werd een week later
alsnog ingerekend.”
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Iedere dag activiteiten

Voor leerlingen basisscholen

Kudelstaart - Traditiegetrouw besteedt de OBS Kudelstaart veel aandacht aan de Kinderboekenweek,
die dit jaar van 5 tot en met 15 oktober gehouden is. Het thema dit jaar
was Superhelden en dapper durven
zijn. En dat de OBS veel superhelden op school heeft, werd wel duidelijk. Kinderen mochten verkleed
naar school komen en de leerkrachten liepen heel grappig een dagje
als ‘held op sokken’ rond. Als voorbereiding op deze leuke Kinderboekenweek hadden alle kinderen de
bibliotheek in Kudelstaart prachtig aangekleed. Iedere klas had iets
moois gemaakt in het teken van superhelden. De activiteiten startten met de druk bezochte boekenmarkt op school. Bij de deur heette directeur Jan van Veen alle kinderen en ouders met muziek en verkleed als superheld welkom en er
werden maskertjes uitgedeeld, die
de bovenbouw kinderen gemaakt
hadden. De school heeft een boekenspaarprogramma, dus de gezellige markt was de ideale plek om
het gespaarde geld nuttig te besteden aan een nieuw boek. De kleuters bezochten, verkleed als stoere
ridders, de bibliotheek waar ze naar
een mooi heldenverhaal konden
luisteren en een medaille mochten
maken met daarop hun eigen superheld. Leuk was dat er ook papa’s
en mama’s als held op de fraaie medailles pronkten.
Op een ochtend werden alle kinderen en ouders opgewacht met heuse
proza op het versierde schoolplein.

Kudelstaart - Vrijdag 28 oktober is
het weer tijd voor een gezellig feestje! Jeugdclub ’t Gilde organiseert
een griezelige disco avond voor de
jeugd! Natuurlijk wil je dat niet missen. De disco heeft het thema Halloween. Trek iets griezeligs aan, want
voor de diegene die het griezeligst
gekleed is, krijgt een prijs! De disco is bij ’t Gilde aan de Graaf Wil-

Halloweendisco in ‘t Gilde

Superhelden op de OBS
Een aantal kinderen hadden gedichten en verhaaltjes geschreven
over superhelden en droegen deze
voor. Een leuke ontvangst zo vroeg
in de ochtend. De laatste dag voor
de herfstvakantie en als afsluiting
van de Kinderboekenweek, werden
de gouden penselen en griffels uitgereikt. Dit werd gedaan tijdens de
talentenjacht ‘OBS got talent’ waarbij kinderen uit groep 4, 6 en 8 het
publiek vermaakten met leuke toneelstukjes, dansjes en liedjes. In de
groepen 1 tot en met 3 werden tekeningen gemaakt naar aanleiding
van het verhaal over Ridder Rikki,
die anoniem door andere kinderen
werden beoordeeld. De mooiste tekeningen werden beloond met een
gouden penseel, die dit jaar gingen
naar: Evi Kweekel, Mariem Chorkat,
Oemnia Hammouti, Youssif Sherif,
Gitta de Graaf, Neeltje Litjens, Natalie Lookman en Ewan de Groot.
In de groepen 4 tot en met 8 gingen de gouden penselen naar Willemijn Alders, Angelique Bolten, Luca
Bacchis, Boris Edeling, Noa Damen,
Sanne van Diemen en Justin Mader.
De kinderen vanaf groep 4 moesten
ook een verhaal verzinnen dat in het
teken stond van helden. Hiermee
vielen gouden griffels te winnen. Dit
jaar zijn Noah de Goede, Olaf Huijts,
Lotte Zethof, Bart Viet, Romee van
Veen, Cindy van Veen en Tim Schardijn de trotse winnaars. De Kinderboekenweek was weer een succes
op de OBS en de kinderen zijn weer
wat bewuster geworden van het feit
dat (voor)lezen erg leuk is.

lemlaan 3 (ingang Proosdijstraat) en
start om 19.00 uur voor de groepen
1 tot en met 5 en vanaf 20.00 uur zijn
de groepen 6 tot en met 8 ook van
harte welkom! Het feest duurt tot
22.00 uur. De entree voor de disco
is 1 euro. Voor meer informatie kan
gekeken worden op www.jeugdclubgilde.nl of stuur een email naar
info@jeugdclubgilde.nl.

Na aankomst 12 november in Centrum:

Spelen voor kinderrechten
op obs De Zevensprong
Rijsenhout - Afgelopen vrijdag 14
oktober was geen normale lesdag
voor de kinderen van groep 5 tot en
met 8 van de OBS De Zevensprong.
Stichting Todos kwam langs met het
project ‘Cradle2Play’. Met dit project probeert Todos spelenderwijs
kinderen bewust te maken van hoe
hun leeftijdsgenootjes in de sloppenwijken in Brazilië en Guatemala leven. Deze kinderen hebben namelijk geen geld om speelgoed te
kopen, kunnen vaak niet naar een
ziekenhuis als ze ziek zijn en leven
in kleine huisjes gemaakt van afvalmateriaal. Hierdoor worden verschillende kinderrechten, opgesteld
door de Verenigde Naties, geschonden. Zoals het recht op gezondheid
en het recht op spelen en vrije tijd.
Na een korte introductiefilm en presentatie zijn de kinderen aan de slag
gegaan om zelf te ervaren hoe het
is om met alleen afvalmateriaal te

spelen en sporten. Van oude fietsbanden, kranten, flessen en blikken
hebben ze verschillende spelletjes
gemaakt, zoals de ‘flessenvanger’
en ‘bliklopen’. Ook hebben ze onder
leiding van Todos allerlei spelletjes
gedaan om te leren hoe belangrijk
het is voor kinderen in sloppenwijken om samen te werken en samen
te spelen. Weer werd afval gebruikt
als spelmateriaal. Oude fietsbanden
waren hoepels, blikken dienden als
pionnen en ballen waren gemaakt
van sokken. Zowel voor de kinderen als voor de leraren was het een
erg leuke en leerzame dag. Stichting
Todos hoopt dat door dit project de
kinderen bewust zijn geworden dat
ze iets kunnen betekenen voor hun
leeftijdsgenootjes in de sloppenwijken. En wellicht in de toekomst in
actie komen, zodat de kinderrechten ook in de sloppenwijken tot hun
recht kunnen komen!

Het grote Sinterview voor
kinderen in Crown Theater
Aalsmeer - Sinterklaas komt naar
het Crown Theater Aalsmeer voor
een exclusief interview met alle praatjesmakers van Nederland.
Op zaterdag 12 november arriveert
de Sint met zijn pieten in Aalsmeer
Centrum. Daarna gaat hij alle kinderen in het land bezoeken, maar Sinterklaas komt wel weer terug naar
Aalsmeer. Op donderdag 1 december geeft de goedheiligman, na aandringen van opper praatjesmaker
Jochem van Gelder, antwoord op
alle prangende kindervragen in het
Crown Theater. En hij neemt zelfs
zijn eigen fotoboek en exclusieve
home video’s mee uit Spanje. Heb jij
zelf een brandende vraag voor Sinterklaas? Kom dan, na 12 november,
naar het theater en lever jouw vraag
voor de voorstelling in bij de speci-

ale Sinterklaasbalie in het theater.
Naast de onthullende antwoorden,
exclusieve foto’s en nooit eerder
vertoonde privé filmpjes van de Sint,
zal gastheer Jochem van Gelder de
grootste hits zingen van zijn gouden
Wild Geraas Cd. Kortom, Het Grote
Sinterview is de meest Sinteractieve show van het jaar! De voorstelling begint donderdag 1 december om 16.30 uur. Een half uur voor
aanvang zijn kinderen met hun ouders en begeleiders welkom in het
Crown Theater aan de Van Cleeffkade 15. Toegangsprijs voor kinderen is 17,50 euro, volwassenen betalen 19,50 euro.
Voor informatie, het volledige programma-aanbod en het bestellen
van kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl.

Gouden Eeuw, grachtenhuizen en Rembrandt

Jozefschool naar Rij ksmuseum

Kinderboekenweek op De Brug
Aalsmeer - Aalsmeer - Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek weer begonnen met dit jaar
als thema Superhelden. Basisschool
De Brug heeft hier veel aandacht
aan besteed. Er zijn enkele superleuke activiteiten georganiseerd. Op
vrijdag 7 oktober was er een boekenruilbeurs voor de groepen 3 tot
en met 8. Op woensdag 12 oktober kwam schrijver Marcel van Zon
voorlezen op school. Hij las uit zijn

boek ‘Haas en Schildpad’ voor aan
de groepen 1 tot en met 5. Ook konden de kinderen lekker meezingen
en dansen terwijl hij muziek speelde. Dat was echt super leuk. Op vrijdag 14 oktober sloot De Brug de
Kinderboekenweek af. Op deze dag
lazen de kinderen van de groepen 6
tot en met 8 voor aan de kinderen
van de groepen 1 tot en met 5.
Het was een super gezellige week
waarin veel gelezen is.

Aalsmeer - In de geschiedenislessen leren de groepen 6 van de Jozefschool over de Gouden Eeuw.
Van grachtenhuizen tot hofjes, van
de VOC tot de Grote Meesters.
Rembrandt, Johannes Vermeer en
Jan Steen worden op het digibord
getoond en besproken. Om het zo
groot te zien is al interessant, maar
nog leuker is het om het in het echt
te zien. Daarom gingen de leerlingen op excursie naar het Rijksmuseum. Vanuit de auto’s werden de
eerste grachtenhuizen herkend. De
Gouden Eeuw kwam rond het Museumplein tot leven.
De trap-, klok- en tuitgevels werden
al gauw gevonden. Vol trots werden
ze aangewezen. Het grote Rijksmuseum staat nog in de steigers en
de leerlingen zouden dus maar in
een klein gedeelte rondgeleid worden. Voor de kinderen was dat juist
prettig, want veel schilderijen hingen nu dicht bij elkaar en daardoor
zagen ze in bijna elke zaal wel iets
bekends. Bij de garderobe stonden

drie educatie medewerksters met
een mand op de arm de leerlingen
op te wachten. In kleine groepen
gingen ze uiteen en liepen ze onder
andere langs een VOC-schip (hoeveel zeilen heeft het schip?) en een
poppenhuis. Hier zagen ze de binnenkant van een grachtenhuis.
Uiteraard werd ook stilgestaan bij
diverse schilderijen en werd er verteld hoe verf in die tijd gemaakt
werd. De Nachtwacht kon natuurlijk
niet overgeslagen worden. Nu konden de Jozefschool-kids in het echt
kijken naar de ‘trucjes’ van Rembrandt, zoals de Nederlandse leeuw,
die in het schilderij verstopt zit, en
waar hij zichzelf misschien verstopt heeft. Ook een snoepje uit die
tijd mocht geproefd worden en de
meeste kinderen genoten dan ook
van het kaneelstokje.
Na een uurtje was de rondleiding,
helaas, alweer afgelopen. Met veel
indrukken gingen de leerlingen
weer naar school, terug naar de realiteit.

Musical ‘Hoe overleef ik?’
voor j eugd vanaf 9 j aar
Hoofddorp - Ruziënde ouders, verkeerde vriendjes, slechte rapporten en
alweer een pukkel zijn de puberproblemen die jonge Rosa tegen komt. Gebaseerd op de immens populaire ‘Hoe
overleef ik’-boekenserie van Francine
Oomen komt Theater Familie nu met
de tweede musical over überpuber Rosa. ‘Hoe overleef ik (zonder) liefde?’
is de meest bekroonde titel uit de serie, waarin Rosa bedolven raakt onder
een golf van emoties en weer uitzinnig verliefd wordt. Het is opnieuw een
humoristische en spetterende (pre)pubermusical vol liefde, swingende liedjes en natuurlijk survivaltips! ‘Hoe over-

leef ik (zonder) liefde?’ is op dinsdag
1 en woensdag 2 november om 19.15
uur te zien in de Meerse grote zaal (tryout). De musical is geschikt voor iedereen vanaf 9 jaar. ‘Hoe overleef ik (zonder) liefde?’ wordt gespeeld door hetzelfde team: Roos van Erkel als Rosa,
Jan Elbertse, Barbara Pouwels, Rutger Le Poole, Thijs Prein, Sophie Schut,
Susanne Büchner Presburg en Mirtele Snabilie. De regie is ook dit keer
weer in handen van Bruun Kuijt. Kaarten voor ‘Hoe overleef ik (zonder) liefde?’ zijn verkrijgbaar via de kassa van
De Meerse, telefoon 023-5563707, of
via www.demeerse.com.

Makkelij k Lezen Plein in
Amstelland Bibliotheken

Jeugdschaatsen in zonnetj e
Aalsmeer - Vorige week zaterdagochtend is het Jeugdschaatsen
Aalsmeer weer van start gegaan.
Twee bussen uit Aalsmeer reden
naar de dit jaar jubilerende 50-jarige Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De Jaap Edenbaan is de oudste
kunstijsbaan in Nederland en is gelukkig nog niet overkapt. De schaatsers hebben hier dus nog echt met
de weergoden te maken.
Deze waren de Aalsmeerse jeugdschaatsers de eerste trainingsdag zeer goed gezind, het zonnetje scheen volop en de temperatuur

was al winters te noemen. Er werd
volop geoefend op de onderbinders
door de nieuwkomertjes en de gevorderden hadden er weer duidelijk
plezier in om hun ronden te schaatsen. De trainers/sters, die toch maar
twintig maal hun zaterdagmorgen
vrijwillig opofferen, zagen al goede vorderingen tijdens deze eerste trainingsdag. Iedereen die eens
wil genieten van deze Aalsmeerse
schaatsjeugd kan komen kijken op
de zaterdagochtenden van 9.30 tot
10.30 uur op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam.

Aalsmeer - Vanaf 26 oktober kunnen kinderen met een leesprobleem
terecht op één van de Makkelijk Lezen Pleinen in de Bibliotheken in
Amstelland. Gisteren het Plein feestelijk geopend in alle Amstelland bibliotheken in Aalsmeer, Kudelstaart
en Amstelveen. Twee bekenden kinderboekenschrijvers hebben samen
met de aanwezige kinderen het
Plein onthuld. Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen
en spellen. Dit zijn meestal kinderen
met dyslexie, maar ook bij kinderen
met concentratiestoornissen, zoals
ADHD en (allochtone) kinderen met
een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan. Omdat het hen
veel moeite kost vinden kinderen
met een leesprobleem lezen meestal niet leuk. Zonder goede begeleiding neemt het zelfvertrouwen af
en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren en in een onderwijsty-

pe terecht dat geen beroep doet op
hun feitelijke vermogens. Een vroege herkenning en erkenning is belangrijk. Dan pas kan gericht worden gewerkt aan ondersteuning:
vanuit school, maar ook vanuit de
bibliotheek, met het Makkelijk Lezen Plein. Op het Plein staat een
speciale selectie van boeken, dvd’s,
cd-roms en andere media. Maar
ook ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen. De bibliotheek biedt hulp bij het kiezen
van leuke leesboeken met als doel
om het plezier in het lezen weer terug te brengen. Bovendien biedt het
Plein ook informatieve media, zodat
deze kinderen er ook terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. De bibliotheek kiest hierbij niet alleen voor geschreven media, maar ook voor media in beeld
en geluid zoals informatieve dvd’s
en cd-roms. Kijk hiervoor op www.
amstelland-bibliotheken.nl.
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FIQAS B1 start met winst
in jeugddivisie handbal

Stoere helden op Graankorrel
Aalsmeer - Vrijdag 14 oktober is de
Kinderboekenweek op basisschool
de Graankorrel centraal afgesloten
met een wedstrijd. Elke groep verzorgde een podiumact en de vraag
was: “Welke groep heeft de grootste of kleinste, liefste, sterkste,
mooiste of stoerste helden?” Er waren een heleboel prijzen om weg te
geven. De kleuters deden onder andere een toneelstukje en vertelden
in rijmvorm over het boek ‘Kikker
is een held’. De middenbouw zong
met hun zelfgemaakte supercape
een lied over Superman en er was
een leuk toneelstuk over het boek

‘Superjuffie’. De bovenbouw deed
een stoere rap. Als echte helden liepen de meiden en de jongens over
de catwalk.
De jury had het wel zwaar, want
om uit zoveel superhelden te moeten kiezen, was wel erg moeilijk! Na
lang overleg kregen uiteindelijk de
groepen 1/2b, 4/5 en 7 als prijs een
mooi prentenboek. Maar de grote winnaar en stoerste helden van
de hele school waren toch wel de
kinderen van groep 1/2b. Want om
voor de hele school uit je hoofd een
rijmvers op te zeggen, moet je wel
een echte superheld zijn!

Zaterdag 12 november in Aalsmeer

Veel te doen voor pieten ter
voorbereiding bezoek Sint!

Bob leert vissen van Ed en Marco

Aalsmeer - Het is weer bijna zover!
Sinterklaas en zijn pieten komen
Aalsmeer bezoeken. Op zaterdagmiddag 12 november om 14.00 uur
meert de stoomboot met de goedheiligman en zijn pieten aan bij het
Zorgcentrum in Aalsmeer Centrum.
Hierna zal de optocht eerst langs de
Pepernotenmolenfabriek in korenmolen de Leeuw gaan en vervolgens
naar het gemeentehuis, het praatjeshuis, zoals de pieten dat noemen.
Het wordt weer een doldwaze boel.
De pieten zijn volop aan het oefenen, cadeautjes aan het inpakken,
rijmpjes aan het maken en natuurlijk pepernoten bakken! Sinterklaas
rust nog wat uit op zijn luie stoel.
Door de Pieten wordt goed geoe-

fend op tellen. Er wordt in het gemeentehuis namelijk een telspel gedaan waar alle kinderen aan mee
kunnen doen. Maar de pieten snappen het nog niet helemaal. Jullie lezen volgende week meer over de inkomst op 12 november! De Sint en
zijn pieten hebben via een speciale verslaggever laten weten dat ze
heel veel zin in hebben en dat ze
zich verheugen op alle mooie tekeningen die de Aalsmeerse kinderen
maken! Als je al mooi kan schrijven is de Sint ook heel blij met een
mooie brief. Hij bewaard deze allemaal in zijn boek. Zet wel je naam,
adres en leeftijd op de tekening of
brief, dan kan de Sint een extra pepernoot in je schoen doen.

Aalsmeer - De meiden B1 van FIQAS Aalsmeer hebben een prima prestatie geleverd door bij hun
debuut in de jeugddivisie meteen
twee punten te pakken tegen Venus/Nieuwegein. Zondag 23 oktober speelden de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer tegen HAVAS uit Almere. Het krachtsverschil tussen
beide ploegen was gewoon te groot.
De eerste zaalwedstrijd van het seizoen werd dan ook met ruime cijfers gewonnen: 41-17 in het voordeel van FIQAS Aalsmeer. De B2
jongens van FIQAS Aalsmeer moesten zondag vroeg uit de veren, want
om 9 uur moest in de Bloemhof al
aangetreden worden tegen Havas
uit Almere. Al snel in de wedstrijd
bleek dat Havas niet al teveel tegenstand kon bieden. Er werd vrij gemakkelijk gewonnen net 44-17. De
jongens B3 van FIQAS Aalsmeer
kwamen zondag 23 oktober tijdens

de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie in actie tegen Celeritas.
In eerste instantie verliep de wedstrijd wat moeizaam en ging het
aardig gelijk op. Uiteindelijk werd
toch door Aalsmeer verloren met
20-23. De jongens D1 van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdag 22 oktober thuis tegen Volendam, een
team dat bestond uit allemaal meiden, grote meiden. Uiteindelijk bleken de Aalsmeerse jongens toch net
iets sterker en zo werd de eindstand
11-9 in het voordeel van FIQAS
Aalsmeer. De D1 speelt de volgende wedstrijd uit bij WeHave op zaterdag 29 oktober. Ook voor de jongens D3 stond een thuiswedstrijd
gepland en wel tegen Nieuw Vennep. Dit team kwam echter niet opdagen en dus werd er een onderlinge wedstrijd gespeeld: De volgende
‘echte’ wedstrijd van de D3 is aanstaande zaterdag uit in Volendam.

BZT Show voor kinderen
Streek - Zaterdag 29 oktober staan
de wensen in de BZT Show van de
NCRV in het teken van vissen. Inez
Geurds, Kim Paar en Teske Hendrikson uit Zevenaar willen zwemmen
als een vis in een vissenkom. Nina
Claessen uit Maria Hoop leert duiken met een zuurstoffles en Gwynne de Jong en Jennie van der Heide uit Burgum gaan de hele uitzending kibbeling eten. Daarnaast wil
Bob Titulaer uit Uithoorn leren vissen van niemand minder dan Ed en
Marco van Vis-TV.
Alles kan in de BZT Show dus voor

deze aflevering komen er een enorme duikerstank en een heuse visvijver aan te pas om de speciale ‘viswensen’ in vervulling te laten gaan.
Ook ontbreekt in deze aflevering de
palingsound uit Volendam niet. Presentatoren Jetske van den Elsen en
Pepijn Gunneweg voelen zich dan
ook als een vis in het water in de
BZT-studio.
Kinderen, tussen de tien en dertien
jaar, met een mooie, stoere, gekke
of lieve wens voor zichzelf of voor
een ander, kunnen hun wens insturen via de website bzt.ncrv.nl.

Schermtoernooi in België

Daniël wint reuzenbeker

Pompoenenspeurtocht voor
kinderen in het Centrum
Aalsmeer - Vanwege het succes
van vorig jaar organiseert de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum
aanstaande zaterdag 29 oktober
weer een pompoenenspeurtocht
voor kinderen. 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
jeugdige speurders op zoek naar de
verlichte pompoenen in de etalages
van verschillende winkels. Wie een
verlichte pompoen vindt, kan de
naam van de winkel noteren op een

kaartje. Alle pompoenen gevonden?
Dan de kaart weer inleveren bij de
kraam. Daar ligt voor alle deelnemers een zakje met halloweensnoep klaar. Uit de goede inzendingen worden meteen na afloop van
de speurtocht een aantal leuke prijzen getrokken die beschikbaar zijn
gesteld door de deelnemende winkels. De winnaars worden dezelfde
dag nog gebeld, want de prijsuitreiking is aan het einde van de middag! De hoofdprijs is een step, maar
er zijn nog veel meer leuke prijzen
te winnen. Een leuke activiteit om
Halloween te vieren!

Het KNVB districtselftal met staand eerste van rechts Romy Brand (KDO),
staand tweede van rechts Mandy de Boer (RKDES) en knielend tweede van
rechts Lian Vermue (JAU).

van het seizoen met twee teams gestart. Eén uit het werkgebied Zuid,
wat de regio vanaf Amsterdam en
Haarlem tot aan Utrecht, Almere en
Amersfoort beslaat en de ander uit
het werkgebied Noord wat de regio
vanaf Amsterdam en Haarlem tot en
met Texel omvat. Na de winterstop
wordt uit deze twee teams het definitieve districtselftal gekozen. De
drie meiden moeten zich dus de komende maanden in de kijker proberen te spelen om uiteindelijk kans
te maken om in januari voor dit elftal te worden geselecteerd. Voor
maandagavond 31 oktober staat
een wedstrijd tegen KDO C1 op het
programma. Deze wedstrijd begint
om 19.00 uur en wordt afgewerkt op
het complex van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. Een mooie gelegenheid om de drie plaatselijke talenten een keer dichtbij huis aan
het werk te zien.

Brussel nog de baas was. De enige
Nederlandse tegenstander op het
toernooi wist een partij in de finalepoule met 4-3 van Daniël te winnen,
maar doordat Daniël de minste tegentreffers had, werd hij de uiteindelijke winnaar van het toernooi en
keerde hij met een mega beker naar
Aalsmeer terug. Ook kennis maken met de schermsport? kijk dan
op de website van Schermcentrum
Amsterdam of kom een keer een
les volgen: www.schermcentrumamsterdam.nl.

Kartonus in Poppentheater

Drie plaatselijke voetbaltalenten
geselecteerd voor KNVB elftal
Aalsmeer - Begin oktober hebben
Lian Vermue voetballend bij Jong
Aalsmeer United, Romy Brand uitkomend voor KDO uit De Kwakel
en Mandy de Boer spelend bij RKDES uit Kudelstaart een brief van
de KNVB ontvangen waarin staat
dat zij geselecteerd zijn voor het
districtselftal. Dit betreft het elftal meisjes onder 14 interregionaal van het werkgebied Zuid uit
het District West 1. Hieraan vooraf
gaand moesten zij op woensdagavond 28 september een selectiewedstrijd spelen in Zeist. Voor deze
wedstrijd waren 36 speelsters uitgenodigd waarvan er nu 17 vast in
het team zijn gekozen en er 6 meiden op een standby lijst zijn geplaatst. Van deze lijst wordt gebruik
gemaakt bij blessures of afzeggingen van de vaste kern. Vanaf meisjes onder 14 interregionaal van het
district West 1 wordt aan het begin

Aalsmeer - Floretschermer Daniël
Giacon (10) uit Aalsmeer heeft zijn
eerste toernooizege van het seizoen
behaald in het Belgische Chaudfontaine. Na een derde plaats op
het NATO schermtoernooi in Brussel en een tweede plaats op het
Waterlandtoernooi in Purmerend,
mocht de schermer van SchermCentrum Amsterdam afgelopen
zondag het hoogste podium betreden. Daniël, die in de herfstvakantie een schermclinic in Frankrijk heeft gevolgd en een les heeft
meegedaan bij de prestigieuze club
Racing Paris, was in goede vorm
en kwam de eerste poule ongeslagen door. Daarmee stond hij eerste
op het tableau. Helaas voor Daniël
moest hij vervolgens nog een poule de niveaux spelen voor de uiteindelijke ranking. Liever elimineert hij
na een eerste pouleronde, omdat hij
dan tot 10 punten speelt en wat beter in zijn spel kan komen. Daniël
wist een aantal van de technieken
die hij bij de schermclinic had geleerd goed toe te passen en dat leverde zijn vruchten af.
Zo won hij in de finalepoule met
4-0 van de linkshandige tegenstander die hem drie weken geleden in

Amstelveen – Op zaterdag 29 en
zondag 30 oktober brengt Theater
Valentijn de voorstelling Kartonus
voor iedereen vanaf 3 jaar. Kartonus
is een poëtische voorstelling gemaakt met simpele kartonnen figuren. Alles is mogelijk. Een driehoek
kan een haai zijn en een cirkel een
zon. Kartonus weet alles van kar-

Filmavond en disco ‘t Gilde
Kudelstaart - Vrijdag 7 oktober is
in ’t Gilde een filmavond georganiseerd. Dit keer werd naar de Disney film ‘De prinses en de kikker’
gekeken. Een gezellige club kinderen was aanwezig en allen zaten zij
vol spanning te kijken. Met een korte pauze kreeg iedereen een beker
popcorn en limonade en ging de
film weer door. Na de tweede plaspauze kwamen al snel de eerste ouders binnen. De papa’s en mama’s
en opa’s en oma’s bleven het einde afkijken en daarna ging iedereen
weer mee naar huis. Het was een
geslaagde filmavond. Vrijdag 28 oktober organiseert ‘t Gilde weer een

spookachtige disco! Griezel jij mee?
De disco is bij ’t Gilde aan de Graaf
Willemlaan 3, ingang Proosdijstraat.
Vanaf 19.00 uur is het tijd voor de
groepen 1 tot en met 5 en vanaf 20.00 uur mogen de groepen 6
tot en met het voortgezet onderwijs
komen feesten! De disco duurt tot
22.00 uur. De entree bedraagt 1 euro en tijdens de disco is het mogelijk wat te drinken en een snoepje
te kopen voor een klein bedrag. Dus
trek een griezelig, eng, spookachtig
kostuum aan en griezel mee! Diegene die het beste kostuum aan heeft,
wint een heerlijke prijs.

ton, hij is er van gemaakt! Hij gaat
met de bus, de trein, de boot en het
vliegtuig.
Ga jij met Kartonus mee op reis door
vormenland? Beide dagen begint de
voorstelling om 14.30 uur. Kaarten
kosten 8,50 euro per stuk en zijn te
reserveren via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal

Biljarten

Joop van Halen wint toch
districtsfinale libre 4
Leimuiden - Op 21, 22 en 23 oktober is in biljartzaal Keijzer de districtsfinale libre 4 klasse verspeeld.
Biljartvereniging
RBV
tekende
voor de organisatie. Joop van Halen kwam in ronde twee op kop
en klopte in iedere ronde zijn tegenstanders, in volgorde John van
Klink, Rino Albers, Joop van Klink,
Isabelle Klein en Henk van de Sluis.
Na vijf ronden, 10 punten en een
moyenne van 1,92, terwijl de nummer 2, Jan Ganzevles, op 6 punten
en een moyenne van 1,52 stond. Een
niet te overbruggen barrière voor de
overige tegenstanders, althans zo
leek het op zondagmorgen. Op zondag verloor Joop echter kansloos
van Jan Ganzevles in een, voor hem,
slechte pot, waardoor zijn puntentotaal en moyenne al richting die van
Ganzevles zakte. In de laatste ronde moest Joop tegen de als zesde
geklasseerde Piet van Veen, terwijl
Ganzevles tegen de als derde geklasseerde Isabelle Klein speelde.
Als Van Halen met een slecht moyenne zou verliezen en Ganzevles
met een goed moyenne zou winnen, zou Ganzevles gewoon met
de hoofdprijs naar Aalsmeer kunnen afreizen. Piet van Veen startte zeer voortvarend tegen Van Halen en had halverwege een zeer ruime voorsprong, na 20 beurten 4326 (55 caramboles te maken). Toen
Van Veen verslapte, kwam Joop van
Halen via een serie van 13 langszij.
Van Veen hervond zicht en maakt
in de 35e beurt de partij uit, terwijl
Joop via de gelijkmakende beurt

geen gelijkspel wist te halen. Joop
verloor, maar qua moyenne had hij
de schade beperkt weten te houden. Op de naastgelegen tafel stond
Ganzevles halverwege ruim voor op
Isabelle (en op dat moment virtueel
zelfs bovenaan) en leek het onmogelijke waarheid te worden. Het leek
of de spanning bij Ganzevles toesloeg, hij raakte de kluts kwijt, terwijl Isabelle op stoom kwam. Met 15
caramboles in de laatste vier beurten maakte Isabelle een einde aan
de wedstrijd en bleef Ganzevles met
lege handen, terwijl Isabelle hierdoor zelfs opklom naar de tweede
plek. Op de achtergrond kon Joop
van Halen opgelucht adem halen,
de titel had hij op de zondag, ondanks twee verliespartijen, niet verspeeld. De eindtand na 7 speelronden: 1. Joop van Halen van BV Jacobswoude, 2. Isabelle Klein van
BV De Plas, 3. Jan Ganzevles van
BV Aalsmeer, 4. Henk van der Sluis
van BV Aalsmeer, 5. Piet van Veen
van BV de Sport, 6. Joop Klink van
BV Roelofarendsveen, 7. Rino Alders
van BV Aalsmeer en 8. John van
Klink van BV de Pepersteeg. Tijdens
de prijsuitreiking waren er worden
van dank voor toernooileiders Jan
Verdel en Ron van Haasteren van
biljartvereniging RBV, voor lokaalhouder Sjaak Keijzer, voor de arbiters van de AV V&R en vooral voor
publiek en deelnemers. Van Halen
gaat eind november in het gewestelijk kampioenschap in Den Haag
proberen een plaats voor het NK te
veroveren.

Zaterdag 29 oktober:
AALSMEER
Monnickendam 1 –Aalsmeer 1
Marken 2 –Aalsmeer
Geinoord”N.Gein 3 – Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 –Bl.Wit.A’dam 3
Aalsmeer 5 –Almere 5
Aalsmeer 6 – Swift 14
Aalsmeer Vet.1 – ABNAMRO Vet.1
RKDES DA.2 – Aalsmeer DA.1

RKDES-meiden winnen clinic
Kudelstaart - Tijdens de EK-kwalificatie wedstrijd van de Oranje leeuwinnen op 21 september tegen Servië organiseerde de KNVB
een spandoekenactie. Winnaar van
deze actie zijn de meiden van RKDES uit Kudelstaart. De prijs: Een
verzorgde clinic van het KNVB Talent Team. Op donderdag 13 oktober kwamen de talenten op bezoek
bij RKDES voor een heuse clinic. Tot
het einde van het jaar worden door
de KNVB verschillende clinics georganiseerd door het hele land. De clinics kunnen gezien worden als een
kennismakingsactiviteit voor meiden die geïnteresseerd zijn om te
gaan voetballen en staat dan ook
voor een groot deel in het teken van
spelplezier. Het KNVB Talent Team,
bestaande uit aanstormende topta-

lenten van het vrouwenelftal, gag de
meiden van RKDES een leuke training in circuitvorm. Zo’n 50 meiden,
waaronder ook veel meiden die nog
niet lid waren van een voetbalclub,
kregen verschillende oefenvormen
voorgeschoteld, vooral gericht op
de partijvormen twee tegen twee
en vier tegen vier. Tijdens de oefeningen kregen de meiden tips van
het Talent Team. Ook mengden de
talenten zich af en toe in de partijvorm. Na een kleine 1,5 uur mochten alle deelneemsters chips, limonade en een leuke goodiebag in
ontvangst nemen en nog veel belangrijker: een handtekening scoren van de speelsters van het Talent Team. Al met al een geslaagde avond die niet snel vergeten zal
worden door de meiden.

Kwakelse damclub naar de top!
Zaalvoetbalcompetitie

Schijf en De Midi’s in evenwicht
na derde speelronde ZABO
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer
werd afgelopen zaterdag 22 oktober
voortgezet met de derde speelronde.
De wedstrijden vonden plaats in hal
2 van sporthal de Bloemhof en werden gearbitreerd door de scheidsrechters Mike van Miltenburg en Natasja van Loon. De openingswedstrijd ging tussen LEMO/Piller en
Bruin Café Bonaire. Hoewel LEMO/
Piller op een 2-0 voorsprong was gekomen hield het team géen punten
over aan dit duel. Bruin Café Bonaire trok de stand eerst gelijk en liep
in de tweede helft uit naar een ruime voorsprong. LEMO/Piller creëerde voldoende kansen maar wist geen
derde treffer te produceren. Bruin
Café Bonaire sloot de zaalvoetbalpartij winnend af met 2-5 en is nu de
nieuwe koploper in de ZABO-ranglijst. De tweede wedstrijd, Amsec Beveiliging tegen HV-BV, kreeg de uitslag van 5-0 toebedeeld. Vervolgens
kon het publiek genieten van de topper van de derde ZABO-speelronde.
Sportcafé de Midi’s ging aantreden
tegen Schijf Grondboringen. Deze

twee ploegen waren vorig seizoen de
nummers 1 en 2 van de eindstand en
behoren ook dit seizoen weer tot de
kampioenskandidaten. De wedstrijd
tussen de Sportcafé Midi’s en Schijf
Grondboringen eindigde met een
3-3 gelijkspel. Hierna nam LEMOGaat-Los het op tegen nieuwkomer
FC Rijsenhout. De toeschouwers zagen leuk aanvallend voetbal met veel
doelpunten. LEMO-Gaat-Los won de
ontmoeting met de cijfers van 14-6.
Het slotduel ging tussen Accon/AVM
en Choeki’s Hairsalon. Dit werd een
wedstrijd met twee kanten. Accon/
AVM had eerst een 3-0 voorsprong
opgebouwd maar verloor tenslotte
wél de partij. Choeki’s Hairsalon wist
namelijk nog vier keer te scoren en
won de wedstrijd, na een tumultueuze slotminuut, met 3-4. Stand na ronde 3: Bruin Café Bonaire 3-9, Schijf
Grondboringen 3-7, Sportcafé de Midi’s 3-7, Choekie’s Hairsalon 3-6, Accon/AVM 3-4, LEMO-Gaat-Los 3-3,
LEMO/Piller 3-3, Amsec Beveiliging
3-3, HV-BV 3-1, FC Rijsenhout 3-0.
Speelronde vier volgt op zaterdag 5
november in sporthal de Bloemhof.

Wedstrijd, sponsordag en
afscheid bij RKDES
Kudelstaart - Aanstaande zondag 30
november heeft RKDES nog een minieme kans om de eerste periodetitel te winnen. Hiervoor heeft het wel
de hulp nodig van DCG. De ploeg uit
Amsterdam speelt namelijk zondag
tegen de grote concurrent van RKDES, AGB. Mocht AGB punten verliezen en RKDES wint het duel tegen
VVA Spartaan, dan pas is de prijs binnen. Voorafgaand aan de wedstrijd
tegen VVA Spartaan, die zondag om
14.00 uur begint aan de Wim Kandreef, wordt afscheid genomen van
twee spelers die de afgelopen jaren
veel betekend hebben voor RKDES.
Doelman Ivo Peters en verdediger
Jeffrey Stravers gaven vorig seizoen
beiden aan te zullen stoppen met
voetballen. Ivo Peters heeft sinds het
jaar 2000 onderdeel uitgemaakt van
de selectie. Hierin promoveerde hij
twee keer met RKDES en degradeerde één maal van de tweede naar de

derde klasse. De laatste jaren van zijn
carrière bleek Peters een zeer goede
sta-in-de-weg. Nadat Jeffrey Stravers
zijn jeugdjaren bij RKDES had gevoetbald, verkaste hij tijdelijk naar Argon om daar in de A-junioren zijn geluk te beproeven. In 2003 kwam Stravers terug naar Kudelstaart, waar hij
jarenlang een vaste waarde was voor
het eerste elftal. Veelal op de linksback positie pakte Stravers ook aanvallend vaak zijn doelpuntje mee. RKDES wil deze twee spelers op speciale
wijze bedanken en dat zal aanstaande zondag dus gebeuren rond 13.55
uur. Zorg dat u op tijd bent. Tevens is
aanstaande zondag de jaarlijks terugkerende sponsordag. RKDES kan niet
zonder sponsoring en om alle sponsors eens flink te bedanken worden
zij vanaf 13.00 uur uitgenodigd in de
bestuurskamer van RKDES, waar ze
worden getrakteerd op een hapje en
een drankje.

De Kwakel - Na twee bondswedstrijden in de 1e klasse van de NoordHollandse dambond heeft damclub
Kunst & Genoegen zich aan de top
gemeld. Wederom werd nipt gewonnen, nu van Kennemerland dat sterk
tegenstand bood. Maar juist Rene de Jong en Wim Keessen waren
maandagavond in ’t Fort De Kwakel
in een blakende vorm. Op het kopbord van de beide teams ontspon
zich een titanenstrijd tussen Paul
Smit en Adrie Voorn. Het bord stond

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK voor leden is op
woensdag 2 november vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 19 oktober is gewonnen door Daan Sandee
met 5682 punten. Op twee is Leny van
Klink geëindigd met 5452 punten, op
drie Tom Verlaan met 5176 punten en
op vier Gerrit Kraan met 4906 punten.

Riet wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag 20
oktober is het klaverjassen gewonnen door Riet Pothuizen met 5766
punten, gevolgd door Gemma van
As met 5639 punten, Daan Sandee
met 5628 punten en Huub Bouwmeester met 5115 punten. Het jokeren is gewonnen door Jan Bon met
132 punten.

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelavond van Sjoelclub Oostend is
donderdag 3 november. Er wordt
gesjoeld in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. Iedereen is
van harte welkom. De zaal gaat om
19.30 uur open, vanaf 20.00 uur start
de competitie. Donderdag 6 oktober
was een gezellige rumoerige avond
met veel sjoelers. De resultaten waren niet al te denderend. Groepswinnaars zijn: Jan Joore met 122.5,
Joke Schuttel met 110.9, Kees Kooyman met 109.7, Rita van Zelderen
met 106.9 en Tini van dere Merbel
met 97,4 gemiddeld.

in vuur en vlam, maar toen Paul geen
olie op het vuur durfde te gooien
ging de partij als een nachtkaarsje
uit en kwamen de kampioenen remise overeen. Op bord twee wist Wim
Keessen een prachtige damcombinatie uit zijn hoed te toveren. De
kampioen van Aalsmeer voegde zo
een tweede zege aan zijn totaal toe
en zette wederom zijn team in een
winnende positie. Maar wat zouden Rene de Jong en Piet van der
Poel doen? Rene stond in een ingewikkelde lange vleugel opsluiting en
Piet liet zich op zijn korte vleugel wat
in de nesten werken. Rene was gebrand na zijn nederlaag in de eerste
bondswedstrijd, Rene maakte het
speelveld voor zijn opponent steeds
kleiner. Uiteindelijk kwam de Kennemer helemaal in de tang en won
Rene fraai. Zo werd hij ook matchwinnaar omdat de kloof onoverbrugbaar werd. Piet van der Poel kwam
steeds meer met zijn rug tegen de
muur en kon niet meer ontsnappen,
eindstand 5-3 voor K&G! De eerst
volgende wedstrijd is in en tegen
Diemen dat ook nog in de race is.
Het tweede team van K&G gaat eerder in de ring, zij spelen hun wedstrijd volgende week tegen Den Helder in Zaandam. Naast het bondsgebeuren werd er voor de onderlinge competitie gespeeld. Hierin nam
Leo Hoogervorst de leiding door een
zege op nieuwkomer Gerrit van der
Steeg. Huib Arends wist in bijna de
langste partij van de avond Bert van
Wermeskerken te verslaan. Een lange avond voor Bert die altijd trouw
als eerste de borden klaarzet. Damliefhebbers blijven elke maandagavond vanaf half acht welkom in ’t
Fort De Kwakel.

Bridgetoernooi
op 19 november
Leimuiden - De bridgeclubs van
Kaag en Braassem organiseren op
zaterdag 19 november voor de vierde keer de Kaag en Braassemdrive
waar alle bridgeliefhebbers voor kunnen inschrijven. De organisatie wil er
graag een gezellige dag van maken,
waarbij naast bridge vooral de nadruk
ligt op de ontmoeting tussen spelers.
Dat kan tijdens het spel, maar ook
de lunch biedt hiervoor de gelegenheid. Dit evenement wordt gehouden
bij café Keijzer in de Dorpsstraat 30
te Leimuiden en duurt van 10.00 tot
17.30 uur. De zaal is vanaf 9.30 uur
geopend. De kosten voor deze dag
bedragen 25 euro per paar inclusief
lunch. Tot 12 november kunnen belangstellenden zich inschrijven bij Nico Jansen, tel. 0172 518888 of Maria
Straeter, tel. 0172 507233. Deelname
is definitief na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.

R.K.A.V.
Meisjes
Nw.Sloten MA.1 – RKDES MA.1

14.30 u.
11.30 u.
12.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
13.00 u.

14.30 u.

Jong aalsmeer united
Junioren
J.A.United A1 - United /DAVO A1
SDZ B1 – J.A.United B1
Zandvoort B1 - J.A.United B2
FC Amsterdam C1 – J.A.United C1
J.A.United C2 – DEM C4
J.A.United C3 – Hoofddorp C8
Alliance’22 C6 – J..United C4
Jong junioren
Diemen D1 – J.A.United D1
J.A.United D2 – AFC D5
J.A.United D3 – VVC D3
J.A.United D4 – DSOV D3
Overbos D9 – J.A.United D5
DSS D13M – J.A.United D6
J.A.United E1 – Zwanenburg E2
J.A.United E2 – FC Amsterdam E3
J.a.United E3 – Buitenveldert E4
RCH E2 – J.A.United E4
Abcoude E4 – J.A.United E5
VVC E8 – J.A.United E6
J.A.United E 7 – AMVJ E3
J.A.United E8 – BSM E5
J.A.United E9 – Buitenveldert E7
Alliance’22 E10 – J.A.United E10
J.A.United F1 – Zuidoost UnitedF 1
Abcoude F2 – J.A.United F3
J.A.United F4 – Pancratius F6
J.A.United F5 – ZSGO/WMS F2
J.A.United F6G – DCG F6
RKDES F6 – J.A.United F7
RKDES F7 – J.A.United F8
Amstelveen F4 – J.A.United F9
J.A.United F 10 – Abcoude F9
J.A.United F11 – Tos Actief F6

11.30 u.
16.00 u.
12.00 u.
12.30 u.
12.30 u.
14.30 u.
10.00 u.

10.45 u.
11.30 u.
11.15 u
9.00 u.
8.45 u
12.30 u.
11.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
10.00 u
11.00 u.
9.30 u.
9.30 u.
13.30 u
9.00 u.
9.30 u
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u
11.00 u.
9.00 u
11.15 u.
11.15 u.

Meisjes
Pancratius MB.2 – J.A.United MB.1 14.45 u.
Geuzen’M.meer MC.2 – J.A.UnitedMC.1 11.15 u.
J.A.United MC.2 – Gravesend Gr.U1514.30 u
Hoofddorp MD.1 – J,A,United MD.1 12.00 u
J..United ME.1 – Waterloo ME.1
9.30 u
J.A.United ME.2 – HBC ME.1
11.00 u

R.K.D.E.S.
Jong junioren
Zwanenburg D1 – RKDES D1
DIOS D3 – RKDES D2
Hoofddorp D11 – RKDES D3
RKDES E1 – Pancratius E2
RKDS E2 – Overbos E4
RKDES E3 –Buitenveldert E5
RKDES E5 – Swift E7
RKDES E6 – IJburg E8
RKDES E7 – RKVIC E5

10.30 u.
12.00 u.
13.00 u.
11.00 u
9.30 u.
11.00 u.
11.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

Ouderkerk E12 – RKDES E8
RKDES F1 – Kon.HFC F2
Legm.vogels F3 – RDES F2
Buitenveldert F3 – RKDES F3
RKDES F4 – VVA/Spartaan F4
RKDES F6 – J.A.United F7
RKDES F7 – J.A.United F8
RKDES F8 – Buitenveldert F9
Roda’23 F 13 – RKDES F9

10.00 u.
11.00 u
9.00 u.
16.30 u.
11.00 u
9.30 u.
11.00 u.
9.30 u.
10.15 u

Dames
RKDES DA.1 – NVC DA.1
RKDES DA.2 – Aalsmeer DA.1

13.00 u.
13.00 u.

Meisjes
Hillegom/Concordia MB.1 – RKDES MB.1 14.45 u.
RKDES MC.1 – BFC MC.1
9.30 u.
RKDES MD.1 – Overbos MD.1
9.30 u
SCW Voorland 1 –SCW 1
14.30 u
SCW 3 – AFC 10
14.30 u.
HBC Vet.1 – SCW Vet.1
14.45 u
AGB Vet.2 – SCW Vet.2
14.30 u
Kon.HFC Vet.3 – SCW Vet.3
14.30 u
Junioren
CSW A1 – SCW A1
Eemboys A1 – SCW A2
SCW B1 –UNO B2
CSW C2 – SCW C1
Alliance’22 C5 – SCW C2
SCW D1 – AGB D2
Onze Gazellen D7 – SCW D2
Zwanenburg E3 – SCW 1
SCW E2 – DSOV E5
SCW 3 – Swift E9
Ouderkerk E11 – SW E4
SCW F1 – Zwanenburg F3
Roda’23 F7 – SCW F2
SCW F3 – Roda ’23 F 10
SCW F4 –Badhoevedorp F2

12.00 u
10.30 u
12.30 u
14.45 u.
11.40 u.
10.00 u.
14.30 u.
10.30 u.
9.00 u
9.00 u
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

Dames
ZOB DA.1 – SCW DA.1
SCW MD.1 – Zwanenburg MD.1
Roda”23 F14 – SCW F5M

15.25 u.
10.00 u.
11.30 u

Zondag 30 oktober
R.K.A.V.

Pancratius 3 – RKAV 2
RKAV 3 – RKDES 5
RKAV 5 – RKAV 4
RKAV 6 – Pancratius 10
RKAV 7 – Nautilus 4

13.00 u.
11.30 u
14.00 u.
11.30 u
14.00 u.

Dames
Nw.Sloten DA.1 – RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – VVA/Spartaan 1
RKDES 2 – EDO 3
DCG 3 – RKDES 3
De Dijk 2 – RKDES 4
RKAV 3 – RKDES 5
KDO 7 – RKDES 6

14.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
11.15 u.
11.30 u.
14.00 u.

Junioren
RKDES A1 – Zwanenburg A1
TABA A1 – RKDES A2
Sp.Martinus B1 – RKDES B1
RKDES B2 – VSV 1
RKDES C1 – Bl.Wit A’dam C1
RKDES C2 – DSS C2
RDES C3 – Almere C6

12.00 u.
14.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.

Nieuw beachvolleybalteam
met grootse plannen
Aalsmeer - Roos van der Hoeven en Laura Bloem vormen sinds
1 oktober een nieuw professioneel
beachduo. Voordat ze besloten met
elkaar te gaan samenwerken trainden ze afgelopen jaar al geregeld
samen onder het dak van Beach
Team Aalsmeer. Roos heeft op dit
moment twee jaar ervaring als professioneel beachvolleybalster in de
World Tour. Ze heeft in 2011 onder andere deelgenomen aan het
WK en op het EK een negende plek
veroverd. Laura heeft vorig jaar met
Rebekka Kadijk al laten zien veel
potentie te hebben. Dat jaar heeft
ze verschillende finales gespeeld
en eredivisie toernooien gewonnen. Dit jaar speelde zij met Mariëlle Kloek en behaalde een vijfde plaats bij het CEV toernooi in
Liechtenstein. Laura geldt als één
van de grotere talenten van Nederland. Roos en Laura gaan werken
aan hun eigen doelstellingen op fysiek, tactisch, technisch en mentaal
gebied. Zij hebben dezelfde ambities en dromen en daar zijn ze vanaf 1 oktober mee aan de slag gegaan. Het doel is om binnen afzienbare tijd een goede positie in het
internationale beachvolleybal te
verwerven met als ultieme droom
zich uiteindelijk te plaatsen voor de
Olympische spelen. Door ‘de benen
uit hun lijf te trainen’ in een fulltime trainingsprogramma zijn Roos
en Laura er van overtuigd reuzen-

stappen te kunnen maken! Begin
november zal het duo hun eerste
toernooi spelen in Thailand, Phuket.
Dit is voor het kersverse koppel een
uitgelezen kans elkaar in het spel
beter te leren kennen en alvast de
nodige ervaring op te doen voordat
het seizoen in maart 2012 van start
zal gaan.

Koppelkaarten
BV Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oostend organiseert voor liefhebbers op
maandag 31 oktober weer een gezellige koppelspeelavond in gebouw
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur en de
zaal is open vanaf 19.30 uur, zodat er eerst koffie of thee genuttigd
kan worden. De koppelspeelavond
op 17 oktober is gewonnen door T.
Buwalda en Emmy Schuit met 5181
punten. Het duo werd op de voet
gevolgd door T. van der Maade en
Wijntje met 5096 punten. Op drie
zijn D. Tromp en J. Alderden geëindigd met 4982 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan het
koppel H. de Ruiter en R. van de
Koppel met 3459 punten. De marsenprijs mochten G. Presser en K.
Kooijman mee naar huis nemen.
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Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

FIQAS Aalsmeer geeft
voorsprong uit handen

Remco Maarse is trefzeker
Kudelstaart - Vrijdag 14 oktober was
de tweede speelavond van de Poel’s
Eye. Er werd weer volop gestreden op
maar liefst vier niveaus. Iedereen begon weliswaar op één niveau in poules, maar daarna scheidden de bovenste en de onderste plaatsen zich van
elkaar. De eerste en tweede plaatsen
uit de poule gingen naar de A ronde.
Maar ook hier volgde nogmaals een
scheiding in twee niveaus. De winnaar van de eerste wedstrijd in de A
ronde ging naar de A Winnaarronde
en de verliezer naar de A Verliezerronde. Ilona Bak, Gilbert van Eijk, Arnold
Sluijs en Marco Cornelisse wisten alle
kwalificaties te door staan en bereikten allen knap de kwartfinale van de
A Winnaarronde. Dit was helaas voor
hun tevens het eindstation. In de halve
finales stonden nu Erik Jan Geelkerken tegenover Robert Cools, en Arnaud de Graaf tegenover Peter van de
Laarse. Hoewel Robert en Peter een
uitstekende avond beleefden moesten zij in dit verre stadia van het toernooi jammerlijk afhaken. De grote finale ging nu dus tussen Arnaud van
de Graaf en Erik Jan Geelkerken. Voor
Arnaud was het zijn eerste finale ooit.
Erik Jan daarentegen kwam vorig seizoen sterk opzetten. Hij stond de laatste twee speelavonden van vorig seizoen in de finale. Opvallend genoeg
was zijn tegenstander twee keer dezelfde. Gerard van de Weijden en Erik
Jan verdeelden gebroederlijk de overwinning. In dat opzicht was Erik Jan
dus de meer ervarenere ‘finale gooier’ dan Arnaud. Zijn 3–1 voorsprong
was dan ook niet verrassend. Arnaud
kwam echter sterk terug en hij wist
gelijk te maken. De zevende leg begon Erik Jan met een 180-er, maar hij
miste vele dartspijlen voor de leg. Arnaud profiteerde optimaal door daarna ook de achtste leg, en dus de wedstrijd, te winnen. Hiermee won Ar-

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

Remco en Angelique Maarse.

Handbal Eerste Divisie

Dames blijven koploper!
Aalsmeer - Voor de dames van FIQAS Aalsmeer stond zaterdag de
thuiswedstrijd op het programma
tegen het tweede team van Quintus: een jonge ploeg met een middenblok bestaande uit sterke, lange speelsters. Toch stonden de
Aalsmeerse dames binnen twee minuten al met 2-0 voor. Daarna werd
de wedstrijd een stuk spannender.
Beide ploegen speelden in een hoog
tempo, maar in deze fase kwamen
de Quintus aanvalsters soms wel erg
makkelijk door de Aalsmeerse dekking. Dat leverde zelfs even een achterstand op: 4-5. Daarna kon eerst
Yessica v.d. Kroon drie keer op rij vrij
uithalen (7-5) en vervolgens leverden drie verwoestende schoten van
Alyssa Alings een 9-6 tussenstand
op. Toch kon FIQAS Aalsmeer, onder aanvoering van een uitblinkende Teuntje Schaefer, niet doordrukken. Quintus wist zelfs weer op gelijke hoogte komen: 10-10 en trainer/coach Zoran Jovanovic name
een time out. Die leverde in eerste
instantie nog niet het gewenste resultaat op, want Quintus pakte weer
een voorsprong: 11-12 en even later 12-13. Dat zou wel voor het laatst
zijn, want vanaf dat moment ging
het iets beter lopen aan Aalsmeerse
kant: de verdediging was attenter en
via Teuntje, Robin Kenter (break out)
en Ingrid Kuiper, die met een prachtige beweging door het midden vrij
kwam, werd het 15-13. Die marge
zou ook bij rust gehandhaafd blijven: 16-14. Ook na de rust was FI-

QAS Aalsmeer wel de beter ploeg,
maar wist toch niet echt los te komen van het taaie Quintus, dat na
tien minuten toch weer op gelijke hoogte kwam: 19-19. In het laatste deel van de wedstrijd zou echter opnieuw blijken hoe belangrijk
Teuntje Schaefer voor het team is.
Ze wist in totaal zestien keer te scoren, maar wist ook steeds op cruciale momenten haar ploeg op sleeptouw te nemen en onder meer ook
vier strafworpen te benutten. Quintus liet zich nog steeds niet afschudden, maar FIQAS Aalsmeer behield
nu wel de voorsprong. In de laatste vijf minuten werd dat toch uiteindelijk het verschil gemaakt. De
Aalsmeerse dames kwamen in overtal en profiteerden optimaal: van 2625 werd het binnen een paar minuten 29-25 via onder meer twee fraaie
doelpunten van Robin Kenter en
dankzij een stop van Michelle Attema. Quintus probeerde het nog met
een offensieve 4:2 dekking, maar
Teuntje Schaefers onderschepte de
bal en deelde zelf de genadeklap
uit: 30-26. Dat het in de slotminuut
ook nog 32-26 werd was een extra
beloning, maar de Aalsmeerse dames konden de overwinning koesteren die weliswaar verdiend, maar
niet eenvoudig tot stand was gekomen. FIQAS Aalsmeer blijft door deze zege koploper in de Eerste Divisie
en moet komende zaterdag 29 oktober op bezoek bij naaste concurrent Foreholte.
Foto Don Ran

Aalsmeer - Vorig seizoen hebben
de mannen van FIQAS Aalsmeer het
twee keer erg lastig gehad bij Quintus in Kwintsheul (beide keren werd
ook verloren). Zaterdag was dat
niet anders, al zou het een zeer bizarre wedstrijd worden, waarin de
Aalsmeerders uiteindelijk (wéér)
aan het kortste eind trokken: 2218. FIQAS Aalsmeer startte sterk,
speelde goed en stond na tien minuten op een 6-4 voorsprong. Vervolgens nam Quintus het initiatief
in de wedstrijd over en kwam terug.
Het leverde de thuisploeg een 10-8
ruststand op. In de tweede helft leek
FIQAS Aalsmeer als herboren. Waar
bij Quintus van alles mis ging en het
scoren niet meer lukte, liep het bij
de Aalsmeerders als een trein. Zo
werd, na acht treffers op rij, de achterstand omgebogen in een 10-16
tussenstand in Aalsmeers voordeel.
Pas na een kwartier kon Quintus

weer iets terugdoen: 11-16. Maar
op dat moment kantelde de wedstrijd volkomen. Nu stokte de produktie bij FIQAS Aalsmeer en zo
werd in de slotfase de winst helemaal uit handen gegeven, want nu
was het Quintus dat aan de lopende
band wist te score: 19-16. Deze klap
kwam FIQAS Aalsmeer niet meer te
boven en zo eindigde de wedstrijd
in een 22-18 zege voor Quintus, dat
daarmee goede zaken doet op de
ranglijst en het BeNeLux Liga klassement. De Aalsmeerders staan nu
zesde en hebben vanavond, donderdag 27 oktober, de zware inhaalwedstrijd in en tegen Volendam –
dat wel verrassend bij Bevo verloor
- op het programma staan. Deze
wedstrijd begint om 20.00 uur. Zaterdag 29 oktober wacht een thuiswedstrijd in De Bloemhof aan de
Hornweg tegen HA R&O. Publiek is
uiteraard van harte welkom.

Lange baan schaatsen: Holland Cup

Myrthe Brommer schaatst
persoonlijke records!
Kudelstaart - De VZOD schaatsster Myrthe Brommer van het gewest NH-U is het afgelopen weekend in Enschede bij de Holland Cup
1, de plaatsingswedstrijd voor het
NK afstanden voor senioren, op een
dertiende en veertiende plek geëindigd op de 500 en 1000 meter. Als
eerstejaars senior had de 20 jarige
Myrthe de limiettijden geschaatst
om op de afstanden 500, 1000 en
de 1500 meter toegelaten te worden op de plaatsingswedstrijd voor
het NK dat op 4 en 5 november gaat
plaatsvinden in Heerenveen. Op vrijdag 21 oktober moest het spits afgebeten worden en stond twee keer
de 500 meter op het programma.
In de eerste 500 meter verbeterde Myrthe haar persoonlijk record
van 41.29 naar 41.23. In de tweede omloop verbeterde ze wederom
haar beste tijd naar 41.12. Met deze tijden eindigde ze in het klassement op een mooie dertiende plek.
De eerste twaalf rijdsters plaatsten zich voor het NK en voor Myr-

the zal het dus afwachten worden of
ze als reserve mee mag doen. Op de
tweede dag was de 1500 meter aan
de beurt. Dit is niet de favoriete afstand van Myrthe. De omstandigheden waren ook zwaar en Myrthe
eindigde met een tijd van 2.10.35 op
een drieëntwintigste plaats in het
klassement. Op de slotdag stond de
1000 meter op het programma. Dit
is voor de sprintster één van haar
favoriete afstanden. De concurrentie was groot en er werd weer een
mooi persoonlijk record op de klokken gezet van 1.22.05. Een verbetering van haar persoonlijke record
met 0,2 seconde. Met deze tijd eindigde Myrthe als veertiende in het
eindklassement. Met dit resultaat
werd ook een plekje op de reservelijst verdiend, omdat ook hier de
eerste twaalf naar het NK afstanden gaan. Al met al toch een succesvol weekend aan het begin van
het schaatsseizoen. Op de website
www.myrthebrommer.nl is Myrthe
het komende seizoen te volgen.

Titel beste rookie in Swift Cup
voor Jeffrey Rademaker
Aalsmeer – Bart van Os heeft 16
oktober de titel in de Formido Swift
Cup veroverd. ”Vorig jaar in mijn
rookieseizoen heb ik samen met Tim
en Tom Coronel gezaaid. Dit seizoen
hebben we prachtig geoogst’’, aldus de dolblije kampioen, nadat hij
tijdens de Formido Finaleraces op
Zandvoort de buit had binnengehaald. Met drie zeges, zes tweede
plaatsen en een derde stek, stond
Bart van Os in 2011 liefst tien keer
op het Suzuki-ereschavot. Daarmee
geeft de 19-jarige inwoner van IJs-

IJsclub De Blauwe Beugel
eindelijk weer in Inzell
Rijsenhout - In de herfstvakantieweek van 15 tot en met 22 oktober
is een groot aantal leden van IJsclub
De Blauwe Beugel afgereisd naar het
prachtige Zuid-Duitse Inzell voor een
pittige trainingsweek, die vol zat met
schaatsen en mountainbiken. Het
was inmiddels al weer 3 jaar geleden
dat er voor het laatst in de herfstvakantie een trainingsweek werd gehouden, dat had alles te maken met
de bouw van de prachtige nieuwe
Max Aicher Arena waardoor er de
voorgaande 2 jaren geen ijs beschikbaar was in Inzell. Gedurende de
trainingsweek werd iedere ochtend
(zeer) vroeg getraind op het mooie
snelle ijs van Inzell in de perfecte nieuwe ijshal. In de middag stond
vervolgens een prachtige mountainbike tocht op het programma waarbij
een ieder op zijn eigen niveau mee
kon rijden in diverse groepen van
jeugd tot en met de echte cracks van
het MTB-en. De omgeving van Inzell biedt prachtige gevarieerde routes voor de gevorderde fietsers met
veel adembenemende beklimmingen
en afdalingen. Traditioneel wordt in
Inzell altijd de Atje Keulen Deelstra
trofee en de Superspint wedstrijden
verreden, en zo ook weer dit jaar in
de nieuwe Arena. Wedstrijdsecretaris Helmi Kramer had een en ander
weer prima voorbereid en ervoor gezorgd dat alle licentiehouders konden starten in de diverse wedstrijden. Bij de Atje Keulen Deelstra trofee 2011 werden uitstekende pres-

taties neergezet op het supersnelle
ijs. Bij de Pupillen A jongens behaalde Erik Kramer een tweede podiumplaats met zowel een persoonlijk record op de 100 als op de 500 meter.
Bij de Pupillen B meisjes kwam Marjolein van der Zwaard net naast het
podium op de vierde plaats. Wel behaalde zij twee persoonlijke records.
Ook Donna Vermeulen reed een dik
record op de 100 meter. Tevens succes bij Pupillen C jongens voor Owen
Geleijn met een derde plaats en twee
persoonlijke records. Tenslotte bij de
Pupillen D jongens kwam Tristan Geleijn tot twee persoonlijke records.
In de categorie junioren geen podiumplaatsen maar ook daar wel dikke persoonlijke records voor Duuk
Vermeulen, Milan van der Vlugt en
Bas Klarenbeek. Bij de Supersprint
wedstrijden van de donderdagavond
gaat het om de kortere spint afstanden 100 en 300 meter. Er werd één
keer een 100 m en twee maal de
300 meter gereden. Hier sneuvelden maar liefst twaalf persoonlijke
records. Opmerkelijk te vermelden
is dat de Masters Dick Langhout en
Kees Kramer ook meededen aan deze afstand en daarbij uitstekende tijden neerzetten. Dick Langhout noteerde zelfs twee keer een persoonlijk record. Om alle uitslagen in detail te bekijken of om meer informatie
over de IJsclub De Blauwe Beugel te
vinden wordt verwezen naar de website van de club: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

selstein aan dat hij continu in de top
heeft meegestreden en de terechte opvolger is van uittredend titelhouder Niels Langeveld. Aalsmeers
succes was er ook tijdens deze race,
voor coureur Jeffrey Rademaker. In
de eerste race werd hij derde en in
de tweede race behaalde hij een
keurige zesde plaats. In de stand
om het kampioenschap heeft Jeffrey
het jaar netjes afgesloten met een
vijfde plaats algemeen. Dat brengt
hem de ere titel: Beste rookie in de
swift cup 2011.

Eerste handbalwedstrijd in de zaal

Volle winst meiden A1 Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
de zaalcompetitie van start gegaan
voor alle spelers van handbalvereniging Fiqas. De A1 meiden moesten
uit spelen bij de buren in Uithoorn,
Legmeervogels A1. Er wordt al een
aantal jaren tegen deze tegenstander gespeeld met een wisselend resultaat. De uitslagen liggen dicht
bij elkaar en de winstpartijen worden vaak gedeeld. Deze keer waren de meiden A1 vastbesloten om
te winnen. Er werd echter een beetje slap gestart en binnen de kortste keren keek Aalsmeer tegen een
achterstand aan van 5-2. Coach Ken
probeerde vanaf de kant de meiden
weer bij de les te krijgen en niet onverdienstelijk. De eerste helft eindigde met een stand van 12-14. In
de kleedkamer werd een goed gesprek gehouden en lekker fanatiek
gingen de meiden het veld weer in.
Het leek wel een heel ander team.
Er werd weer een verdediging neergezet waar weinig doorkomen aan
was. Er werden goede wissels ge-

lopen en Legmeervogels raakte een
beetje de weg kwijt. Langzamerhand liep Fiqas puntje voor puntje
uit. Aan de lopende band werd gescoord, zowel vanuit het midden als
vanuit de hoeken. De ruststand van
12-14 werd snel een stand van 1521. Op een gegeven moment was
het verschil zelfs tien doelpunten
in het voordeel van Fiqas Aalsmeer.
Uiteindelijk konden de meiden met
twee volle winstpunten huiswaarts
keren. De eindstand was 20-31! Een
prima begin van de competitie.
De A2 moest aantreden tegen
Vriendschap TOB A1. De meiden
van Fiqas speelden geen sterke
wedstrijd. Het tempo zat er niet in.
Coach Gaby probeerde de meiden
aan te sporen om het tempo er in te
brengen, maar of het nu kwam omdat de helft van het team er al een
wedstrijd op had zitten of door het
late moment van spelen, het lukte niet. Het bleef een beetje gelijk
op gaan. In de tweede helft ging
het beter en Aalsmeer liep direct
een paar punten uit. Over de hele wedstrijd genomen zat er te weinig pit in. Er werd te veel balverlies
geleden door onder andere slordig spel. De wedstrijd eindigde met
een gelijk spel. Vriendschap blij, Fiqas teleurgesteld, want deze wedstrijd had het team eigenlijk moeten winnen. De meiden van A1 spelen dit weekend thuis om 11.15 uur
in De Bloemhof aan de Hornweg tegen Fortuin VVW A1. De A2-meiden
wacht een uitwedstrijd tegen en bij
Venus Nieuwegein A2.

Stem mee in verkiezing club van het jaar

Voetbalclubs in Aalsmeer
genomineerd!
Aalsmeer - Alle voetbalclubs in
Aalsmeer zijn genomineerd voor de
Voetbalclub van het Jaar verkiezing
2011. Deze verkiezing draait om de
waardering van de leden en supporters. Een kleine voetbalclub heeft
daar door evenveel kans als een
grote voetbalclub. Iedereen kan via
www.voetbalclubvanhetjaar.nl een
stem uitbrengen op een voetbalclub uit Aalsmeer. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op één van de vier volledig verzorgde reizen naar een wedstrijd in de Premier League en een
iPad2. Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer, accommodatie, bestuur/organisatie en spelopvatting van de club. Er kan op alle voetbalclubs in Nederland wor-

den gestemd. Er wordt onderscheid
gemaakt in drie categorieën: Amateurclubs, Topklassers en Betaald
Voetbal Organisaties. De voetbalclubs in Aalsmeer dingen ook mee
naar de Provincie Award. Er kan tot
en met 22 december gestemd worden op de voetbalclubs in Aalsmeer.
Amateurclubs hebben minimaal 100
stemmen nodig om een Voetbalclub
Award te kunnen winnen, topklassers 200 stemmen en profclubs 500
stemmen. Voor iedere stem keren
de sponsors van deze verkiezing 5
eurocent uit aan een goed doel naar
keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit de volgende drie goede doelen; De Johan Cruyff Foundation,
Stichting Spieren voor Spieren en
De Dirk Kuyt Foundation.
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Twirlen SV Omnia 2000

Twintig overwinningen voor
jeugdzwemmers van Oceanus
Aalsmeer - In Bussum is afgelopen
weekend de eerste van drie wedstrijden uit de driekamp met De Otters
Het Gooi (Bussum), ZPCH (Hoofddorp) en Oceanus verzwommen. Veel
jeugdzwemmers onder de 48 deelnemers van Oceanus. Liefst 20 keer
een overwinning, 14 keer een tweede
plaats en 10 keer een derde. Michelle Meulenbroek zwom een clubrecord
bij de meisjes 13 jaar op de 100 wissel
(1.12.34) en Dennis Weening bracht
zijn tijd op dezelfde afstand weer naar
beneden: 1.13.76, wat niet alleen een
clubrecord, maar ook een kringrecord
betekent. Mooi was het om te zien,
dat de jeugd niet alleen qua tijd, maar
ook qua techniek goed bezig is, hulde
daarvoor aan de trainers. Dat bij deze wedstrijden ook nu weer gehandicapten meededen is een goed teken.
Er waren overwinningen voor Luca
Bacchis (2s), Jens van Bakel, Isa van
den Berg (2x), Femme Bol (2x), Dani-

Persoonlijk record Beau van Dommelen

elle Brouwer, Amber Celie (2x), Chantal Grove, Tamara Grove, Gijs Hockx
(2x), Wessel de Jong, Michelle Meulenbroek, Vincent Moolhuijsen (2x),
Thomas Weening en de mixed estafette met Giulia Corsi, Thomas Weening, Sam Eveleens en Jens van Bakel. Debutanten op deze wedstrijd
waren Suzanne Brons en Viggo Jongkind . Dubbele persoonlijke records
konden genoteerd worden voor Luca
Bacchis, Roan van Bakel, Eva van der
Born, Liam Breebaart, Daniëlle Brouwer, Beau van Dommelen (3x pr), Isaa
Ebbinge, Mitchell Gonesh, Anouk Hilgers, Viggo Jongkind, Michelle Meulenbroek, Thomas Verouden, Dennis
Weening, Thomas Weening, Cheryl
Zethof, Martijn van der Zwaard en
Olaf van der Zwaard. Komend weekeind is het de beurt aan de clubkampioenschappen met tussendoor op
zaterdag nog een wedstrijd om de
IJsselcup met heuse geldprijzen.

Overwinning Luca Bacchis

Jong Oceanus wint en verliest
van ZPCH in Heemstede
Aalsmeer - Zondagmiddag 23 oktober speelde O11 van Oceanus een
goede waterpolowedstrijd waarin veel onderling werd overgespeeld
tegen ZPCH in Heemstede. De wedstrijd ging goed van start. Na een
paar seconde kwam de eerste kans
voor Oceanus door Sem Koopmans,
maar helaas werd die door de keeper
van ZPCH gestopt. Als reactie hierop
snel achter elkaar twee doelpunten
door Cedric Bons. Daarna gaf Eveline
Verwaal twee maal een goede voorzet waardoor Wouter Schuit kon scoren. Het tweede partje werd veel gescoord door Oceanus onder andere
door Sem Koopmans en Steven Rijpma . Bij de wissel was de stand 8-0
voor Oceanus. Daarna kwam Casper
Keijzer in het spel, heel rustig en beheerst keek hij rond, gaf een voorzet naar Sem Koopmans die daardoor kon scoren. Als keeper had
Joni Yoore niet veel te doen, mede
door de goede verdediging, eenmaal
scoorde ZPCH door een mooi schot
hoog in de hoek. In het laatste partje was Sem Koopmans keeper en Joni speelde in het veld. Hij greep zijn
kans met vier schoten op het doel
die er allemaal ingingen. Uiteinde-

lijk werd de eindstand 18-1, Oceanus O11 was beduidend sterker dan
ZPCH. Ook trad zondagmiddag een
zenuwachtig O13 team van Oceanus aan in Heemstede. De tegenstander stond bekend als zeer sterk
en dat werd in deze wedstrijd maar
al te duidelijk. De tegenstander was
beduidend sneller dan het team van
Oceanus en binnen een mum van tijd
stond Oceanus met 2-0 achter. Daarna kreeg Marleen Verwaal een ptje en was Oceanus even met 1 man
minder waar ZPCH weer gebruik van
maakte. Er werd hard gezwommen en
verdedigd door iedereen met enkele
mooie reddingen onder andere door
Sam Vergeer, Nina Zwartendijk, Marleen Verwaal en invaller Cedric Bons.
Oceanus kreeg slechts drie kansen.
De eerste kans kreeg Sybe Andringa,
maar die werd tegengehouden door
de keeper. De bal van Daan Sommeling bleef net voor de lijn liggen, maar
gelukkig was het schot van Patrick
Meulenbroek wel goed.Na vier partjes was de eindstand 19-1. De sterspeler van Oceanus was deze wedstrijd keeper Kevin Peters. Ondanks
de hoge eindstand heeft hij ook zeer
veel ballen tegen gehouden.

Zes titels voor UWTC in
BMX West competitie
Uithoorn - Op zondag 23 oktober is
de negende en tevens laatste ronde in de BMX West competitie op de
fietscrossbaan van FCC Wijkeroog in
Velsen-Noord verreden. Er hadden
zich zo’n 200 rijders aangemeld, die
streden in 32 ritten in de eigen klasse voor het kampioenschap en 22 ritten in de open klasse voor de dagprijs. In een aantal klassen was de
strijd om het kampioenschap al wel
na de achtste ronde zo goed als beslist, maar dat bleek niet uit de sportieve prestaties van de rijders. Er
werd voor elk punt gestreden. En in
de klassen waarin de beslissing aankwam op deze laatste wedstrijd, werd
op het scherpst van de snede gestreden. Na de training werd om half 11
gestart met de manches in de eigen
klasse. 34 Rijders van de UWTC wisten zich te plaatsen voor een A- of
een B-finale. In de A-finale wordt gereden voor de posities 1 tot en met
8 en in de B-finale voor de posities
9 tot en met 16. Nadat de finales in
de eigen klasse geheel waren verreden, kon de jury het eindklassement
gaan opmaken. In afwachting van
de einduitslag werd ondertussen de

open klasse verreden. Zo’n laatste afdelingswedstijd heeft toch altijd wel
iets speciaals. Voor sommigen ook
het moment om afscheid te nemen
en het stokje, of in dit geval de rode
pen, door te geven aan de volgende
generatie. Tijdens deze laatste wedstrijd nam Ans Stolwijk afscheid van
het jurywerk wat ze maar liefst 18 jaar
met veel plezier had gedaan. Ze werd
door de voorzitter van het afdelingsbestuur west van de KNWU nog even
in het zonnetje en in de bloemetjes
gezet. Aan het einde van de middag
waren de einduitslagen bekend en dit
seizoen hebben maar liefst vijf rijders
van de UWTC de hoogste klassering
in het kampioenschap behaald. De
Afdelingskampioenen zijn Bart van
Bemmelen bij de boys 11 jaar, Arjan
van Bodegraven bij de boys 13 jaar,
Michael Schekkerman bij de boys
17+, Sven Wiebes in de cruiserklasse
16 jaar en Wouter Plaisant van de Wal
in de cruiserklasse 17-29 jaar. Daarnaast heeft de UWTC ook de eerste
plaats om de Piet Ende BMX Sport
bokaal 2011 behaald. Alle eindklasseringen en informatie zijn te vinden op
de website www.uwtc.nl/bmx.

Promotie Solenne en Kim
naar de advance klasse

Achter: Frans van Berkel (sponsor), Wim Snijders (trainer/coach), Eline Luijten, Franka van Bemmelen, Lisanne van Bemmelen, Laura Berghoef, Britt Versteeg, Diana van Kessel en Jaap Vieveen (sponsor).
Voor: Annelies van Berkel, Natascha Kouwenhoven, Leonie Berghoef, Jolanda
Verwoert, Kirsten Mollema en Wendy Verzeilberg.

RKDES-handbalsters starten
met verlies zaalcompetitie
Kudelstaart – Afgelopen zondag is
de zaalcompetitie gestart voor de dames van handbalvereniging RKDES.
Een lange seizoensvoorbereiding ging
hieraan vooraf. Met het aantrekken
van de zeer ervaren Wim Snijders als
nieuwe trainer/coach is deze zomer
een ambitieus plan in werking gezet,
met als doelstelling de damestak van
de vereniging naar een hoger niveau
te tillen. Het aantal trainingsuren is
opgeschroefd en de selectie is verder
uitgebreid. Daarnaast werd een aantal
sponsors bereid gevonden de ploeg
volledig in het nieuw te steken. Afgelopen zondag presenteerde de ploeg
zich dan ook vol trots aan het thuispubliek in Kudelstaart. Vervolgens
trad de ploeg aan tegen DSOV uit Vijfhuizen. Dit team is vorig seizoen gedegradeerd en zinspeelt, net als RKDES, op promotie naar de eerste klasse. Geen makkelijke eerste wedstrijd
van het seizoen derhalve. Wel een
mooie graadmeter. RKDES begon in
ieder geval prima aan de eerste helft.
Met mooie aanvallen werd de verdediging van de tegenstander een aantal keer prachtig uitgespeeld. Het
leidde dan ook als snel tot een voorsprong van een paar punten. Helaas
kon RKDES dat goede spel in de rest
van de eerste helft niet volhouden. Het
spel werd steeds rommeliger en DSOV profiteerde dankbaar. Opmerkelijk was vooral dat de snelle break-out
aan Kudelstaartse zijde totaal niet uit
de verf kwam, terwijl dat de afgelopen
jaren juist een handelsmerk was. De
rust werd bereikt met een stand van
13-14. Helaas kwam RKDES bijzonder slecht uit de kleedkamer. Binnen

Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober
hebben Solenne Köhler en Selina
Kok deelgenomen aan de majorette en twirlwedstrijd in Zaltbommel.
Wederom waren alle zes de optredens van SV Omnia 2000 goed voor
goud. Solenne behaalde maar liefst
80,4 punten voor haar rhythmic
twirl. Met dit puntentotaal promoveerde ze als allereerste twirlster
van SV Omnia 2000 naar de advance klasse. Coach Maaike de Langen kan haar voorbereiden om uit
te komen in de hoogste klasse van
de twirlsport. Zondag 23 oktober
stond de twirlwedstrijd in Leiden op
het programma. Eefke, Amber, Imca, Nikkie, Laetischa, Ebony, Julia,
Isabel, Kim, Selina en Solenne lieten
achtentwintig mooie routines zien.
Bij twintig optredens werd het podium gehaald. Julia van der Drift werd

eerste bij de basicstrut met 8,8 punten. Zij plaatste zich hiermee voor
het NK. Kim Nederstigt behaalde
bij alle vier haar onderdelen de eerste plaats. Ook zij promoveerde naar
de advance klasse bij rhythmic twirl
met 80,2 punten! Samen met coach
Valerie Leliveld gaat zij hard trainen voor de categorie: preteen advance. Volgende week staat de allerlaatste wedstrijd van het naseizoen gepland. In Zevenhoven laten
alle teams nog eens zien waar ze zo
hard op trainen.
De volledige uitslagen zijn te vinden op de website van Omnia. Voor
meer informatie over twirlen kan
contact opgenomen worden met de
Productgroep Coördinatoren Sandra Kok of Linda Nederstigt per email twirlen@svomnia.nl of sportpunt@svomnia.nl

Kim Nederstigt en Solenne Köhler.

een paar minuten nam DSOV ruimer
afstand en eigenlijk kwam RKDES die
klap niet meer te boven. Aanvallend
wist de ploeg nog wel een voldoende te scoren, verdedigend was het
zondag gewoon onvoldoende. DSOV
speelde ook op de break-out en deed
dit stukken beter dan RKDES. Het talrijk aanwezige publiek probeerde de
thuisploeg wel op te zwepen, maar het
was duidelijk dat het team haar draai
nog niet heeft gevonden. Uiteindelijk
stond er een 23-29 nederlaag op het
scorebord en daar was weinig op af
te dingen. Komend weekend mag RKDES in een uitwedstrijd tegen Monnickendam laten zien dat het beter kan en ook zeker moet, wil het de
ambitie om kampioen te worden, ook
echt gaan waarmaken.
Reüni e
Zaterdagavond 19 november viert RKDES Handbal haar 35-jarig bestaan.
In de Proosdijhal zullen diverse handbalwedstrijden worden gespeeld tussen de huidige leden en oud-leden.
Daarnaast is het op deze avond mogelijk om in de kantine onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen en foto’s uit de
spreekwoordelijke oude doos te bekijken. Een ieder die in het verleden
of heden binding heeft met RKDES
handbal is van harte welkom op deze avond, die om 19.30 uur aanvangt.
Vanaf 20 uur zullen de wedstrijden in
de sporthal worden gespeeld. Mocht
u aan één van de wedstrijden mee willen doen, dan kunt u zich telefonisch
opgeven bij Loes Versteeg, telefoonnummer 0297-322736.

Voetbalwedstrijd tegen AMVJ

Aalsmeer doet zichzelf
twee punten te kort
Aalsmeer - In een aan AMVJ kant
bikkelharde wedstrijd, waar met name de achterhoede niets schuwde om Aalsmeer uit zijn ritme te halen, was het Aalsmeer zelf dat zich
na een 0–2 voorsprong met de rust
in het eerste deel van de tweede helft
de das omdeed. Rare capriolen van
doelman Ray Smidt, een te gemakkelijk gegeven penalty en ook nog
Yahnique Pikal, net ingevallen bij
Aalsmeer, die met twee domme gele kaarten naar de kleedkamer kon
gaan en zo zijn ploeg dupeerde. Zo
eindigde de wedstrijd die zo goed
begon in een 2–2 eindstand. Zonder
doelman Sander Bakker, Calvin Koster, Vincent Krabbendam en Tim Millenaar begon Aalsmeer verrassend
met Ray Smidt op doel. Tim Bloklander stond in de basis, die overigens
een goede wedstrijd speelde. Het is
altijd lastig bij AMVJ, dat opportunistisch speelt en vanuit een gesloten verdediging de spitsen opzoekt
voor een snelle counter. De eerste
10 minuten probeerden beide elftallen met aanvallend voetbal het doel
van de tegenstander te vinden. De
eerste kans was voor Aalsmeer in
de 10e minuut. Toen uit een corner
van Salih Yildiz, Burak Sitil rakelings
over kopte. Aan de andere kant toucheerde AMVJ in de 11e minuut de
lat. Harmen Colijn stond in de 17e minuut aan de basis van de 0–1 toen
hij opkomend met zijn voorzet Peter Neuvel bereikte, die in een scrimmage de 0–1 binnenschoot. Een verdiende voorsprong op dat moment
voor Aalsmeer dat meer aan de bal
was en ook verzorgder voetbal speelde. Het was een leuke pot voetbal
om te zien en ook het weer werkte
mee. Veel Aalsmeer supporters hadden de weg naar AMVJ gevonden.
Het spel werd harder aan de AMVJ
kant na de 0–1 achterstand. In de 30e
minuut moest Jeffrey Blikslager met
een hamstringblessure naar de kant.
Dirk Jan van der Meer werd zijn vervanger. Scheidsrechter de Jong was

woordelijk zeer aanwezig, maar de
echte overtredingen ontgingen hem
enkele malen. En daar kwam AMVJ
goed mee weg. Thomas Harte maakte zich in de 39e minuut los van zijn
tegenstander, maar schoot hard over.
Een vrije trap van Burak Sitil in de 39e
minuut bereikte Peter Neuvel, die kon
de bal nog net voor de achterlijn voor
het doel krijgen, waarna Thomas Harte hard in knalde, 0–2. Aalsmeer kon
met een goed gevoel aan de thee.
Aalsmeer begon goed aan de tweede
helft. Uit een voorzet van Salih Yildiz
schoot de vrijstaande Thomas Harte in handen van de keeper. Een gemakkelijk gegeven penalty tegen Burak Sitil werd door Driest onhoudbaar achter Ray Smidt geknald, 1–2.
In de 59e minuut werd Thomas Harte
uit de wedstrijd geschopt, maar zelfs
een gele kaart kon er bij scheidsrechter de Jong niet af. Yahnique Pikal werd zijn vervanger. De show die
Ray Smidt opvoerde voor zijn doel
bracht Aalsmeer in verlegenheid en
gaf AMVJ de gelegenheid om terug
te komen. Een afstandsschot in de
60e minuut bleek voor Ray Smidt onhoudbaar en was het 2–2. Aalsmeer
kwam na 15 minuten weer terug in
de wedstrijd, maar had geen mazzel
met corners en vrije trappen die of
net naast of overgingen. Lucien Fraenk kreeg in de 80e minuut de beste
kans van de wedstrijd. Vanaf 5 meter voor doel schoot hij over. Dom optreden van Yahnique Pikal in de 81e
minuut in woord en gebaar tegen de
scheidsrechter. Hij kon dus met rood
naar de kleedkamer en dupeerde zo
zijn team. De laatste minuten gingen
over en weer. De eindstand bleef 2–2.
Het leverde voor Aalsmeer gezien de
0–2 stand met de pauze een verlies
van 2 punten op. Zaterdag 29 oktober speelt Aalsmeer uit tegen Monnickendam. Aanvang 14.30 uur, Locatie Sportpark Markgouw, Cornelis
Dirkszlaan 116 b in Monnickendam.
Jack van Muijden

Veelbelovend seizoen voor
Blauwe Beugel schaatsers
Rijsenhout - Het nieuwe schaatsseizoen is voor de schaatsers van
De Blauwe Beugel nog maar net begonnen of er dient zich al een druk
en breed wedstrijdprogramma aan,
zowel in de langebaan als in de marathoncompetities. Terwijl een groot
aantal leden in Inzell vertoefden
voor een trainingsweek en wedstrijden, zaten Menno Kramer en Nicky van Leeuwen met hun ploeg en
selectie in Erfurt. Tijdens wedstrijden kwam Nicky tot een verbetering van haar 500 meter tijd naar
43.65, tevens goed voor een nieuw
clubrecord junioren B. Menno Kramer wist een nieuw persoonlijk record te realiseren op de 1500 meter
in 2.00.88, wat ook goed is voor een
nieuw clubrecord junioren. Tijdens
de Atje Keulen Deelstra Trofee in Inzell wist De Blauwe Beugel bij de

Winst Bemmelen
bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - Weer een gezellige
speelavond heeft plaatsgevonden bij
buurtvereniging Allen Weerbaar. Het
klaverjassen is gewonnen door mevrouw B. van Bemmelen met 5126
punten. Op twee is de heer N. Bekkers geëindigd met 5092 punten en
op drie de heer T. Könst meet 5026
punten. Bij het jokeren wist de heer
A. Groenendijk de hoogste eer te behalen met 331 punten. Plaats twee
wordt bezet door mevrouw M. Groenendijk meet 425 punten. De speelavonden van Allen Weerbaar vinden
plaats in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat.

pupillen maar liefst drie keer het podium te halen: Erik Kramer tweede
(HPA), Owen Geleijn derde (HPC)
en Tristan Geleijn tweede (HPD). Bij
de landelijke marathonschaatsers
haalden in de Eerste Divisie in de
KPN Marathon Cup 2 te Thialf Heerenveen twee rijders van De Blauwe Beugel een podiumplaats. De
overwinning ging naar Jasper van
Tol van team Romex Restate en de
tweede plek was voor Mats Stoltenborg van schaatsteamhaarlem.
nl. Voor Mats was het al zijn tweede podiumplek in drie wedstrijden.
Met in totaal vijf marathonschaatsers acterend op dit één na hoogste
landelijke niveau lijkt het erop dat er
nog veel te verwachten valt van deze rijders dit seizoen. Het seizoen is
in ieder geval al uitstekend begonnen op deze manier.

Bep wint bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Het was weer een nek
aan nek race afgelopen vrijdag bij
buurtvereniging Hornmeer tijdens
de wekelijkse klaverjasavond. Bep
van Netten behaalde de hoogste eer
met 5354 punten, op de voet gevolgd
door Dirk Tromp met 5324 punten en
Marja van de Burg met 5224 punten.
Aanstaande vrijdag 28 oktober wordt
weer een koppelkaartavond georganiseerd. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. De zaal
gaat open om 19.30 uur.

