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Versnelde aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging RKAV

SWOA en jeugd ontsnappen
aan bezuinigingsronde
Aalsmeer - Er wordt niet gekort op de subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer (SWOA) die gebruikt wordt voor welzijnsactiviteiten. Voorgesteld was om een halve ton euro minder te geven aan de
stichting. Dit bezuinigingsvoorstel wordt nu teruggedraaid, zo besliste een meerderheid van de gemeenteraad. Ook wordt er niet ‘gesneden’ in het budget voor opgroeiende jeugd. Bezuinigingen op het gebied
van jeugdvoorzieningen (opvang) worden nu herzien en in het eerste kwartaal van 2008 komt het college
met een aangepast voorstel. Goed nieuws was er verder tijdens de begrotingsvergadering donderdag jl.
voor voetbalvereniging RKAV, die nu versneld een kunstgrasveld krijgt (aanleg voor 1 augustus 2008).
Geen bezuiniging, wel een aanpassing op de begroting is verder de
wens om voldoende geld ter beschikkig te hebben om adequaat
(juridisch) te handelen bij ontwikkelingen in het dossier Schiphol.
Voor het nieuwe jaar wordt zelfs
25.000 euro meer uitgetrokken zodat Aalsmeer zich ‘kan wapenen’
in de discussies over bijvoorbeeld
overschrijdingen van milieugrenzen
of het aantal vluchten. Dit was een
amendement dat PACT indiende.
AB schoof de wens van een fulltime
jongerenwerker in de N201 naar
voren en diende daar een amendement voor in. De partij vindt een
aangestelde kracht in het jongerencentrum belangrijk omdat het aantal
jongeren in de gemeente sterk zal
groeien. Niet alleen in Oost, maar
ook in andere delen van Aalsmeer
en Kudelstaart wordt immers flink
gebouwd. Het idee is tijdens de
begrotingsvergadering (nog) niet
goedgekeurd maar wordt nog bezien want dit zou goed meegenomen kunnen worden in het aan te
passen jeugdbeleid, waar wethouder Overbeek zich voor in gaat zetten.
Toch 50.000 euro subsidie
SWOA en diverse voorzieningen op
het gebied van onderwijs en peuteropvang ontsnappen dus aan het
‘bezuinigingsmes’. Een meerderheid
van de politiek keurde het voorstel
van het college om 50.000 euro te
korten op de uitvoer van SWOA-activiteiten niet goed. Ze zien in dat
veel ouderen de dupe worden als
de stichting met 50.000 euro minder moet rondkomen en dienden
daarom een motie in. Daarin stelden
zij wel dat de SWOA de organisatie van al die activiteiten (computerhulp, cursussen, sport etc.) voor de
ouderen organiseert, deze zo effectief mogelijk moet inrichten met het
budget, om aan de groeiende vraag
naar ouderenactiviteiten te blijven
kunnen voldoen. Met de SWOA of

diens opvolger (er zijn namelijk fusiebesprekingen met VITA, die onder meer in Uithoorn activiteiten organiseert) moet de gemeente hierover dan goede afspraken maken.
Dubbele geldstromen checken
Voor het beleidsprogramma ‘opgroeien in Aalsmeer’ had het college een aantal bezuinigingsvoorstellen in petto. Maar het leeuwendeel
van de Aalsmeerse partijen zag die
niet zitten. Zo vinden ze dat kinderen met een leerachterstand goed
onderwijs moeten krijgen. Op onderwijs moet sowieso niet bezuinigd worden. Geld dat extra nodig
is, kan wel betaald worden uit de
door het Rijk verhoogde uitkering
voor de Wet Maatschappelijke Voorzieningen. Bovendien kan geld uitgespaard worden door eens goed te
kijken of er niet ‘dubbele geldstromen’ naar basisscholen gaan. Zowel
het Rijk als de gemeente verstrekt
namelijk subsidie om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Als er
budgetten vrijkomen door van dubbele geldstromen één geldstroom te
maken, kan dat overgebleven geld
gespendeerd worden aan voorzieningen op peuterspeelzalen. Wethouder Overbeek ging accoord en
deelde mee in het voorjaar van 2008
met een aangepast programma ‘Opgroeien in Aalsmeer’ te komen.
Kunstveld RKAV
Kinderen moeten zich goed kunnen
ontwikkelen dus, vinden de partijen. Op gebied van onderwijs, maar
ook van sport. In die lijn past ook
de aanbeveling om bij RKAV het
door de club gewenste kunstgrasveld versneld aan te leggen. Het
kunstgrasveld bij de voetbalclub in
de Hornmeer is nodig om de nieuwe ledenaanwas te kunnen opvangen. Ook worden de bestaande velden nu overbelast. Als het extra veld
voor de zomer van 2008 wordt aangelegd, is renovatie van het eerste
veld (ruim 32.000 euro) niet nodig
en dat spaart ook weer kosten uit.

Anders had het kunstveld in 2009
aan de orde gekomen. Het geld dat
gemoeid is met de aanleg van het
kunstgrasveld op de plaats van het
eerste veld, is nagenoeg 500.000 euro. Het college ontraadde het amedement van het CDA en AB want
zij wilde eerst nagaan wat de consequenties zijn, maar een meerderheid van de raad is toch accoord gegaan.

Steen door ruit
juwelierszaak

Aalsmeer - Rond drie uur in de
nacht van woensdag 24 oktober is
geprobeerd een snelkraak te plegen bij een juwelierszaak in de Zijdstraat. Een steen is tegen het raam
gegooid. De snelkraak is mislukt, er
zijn geen goederen gestolen.

Nieuw: Via de Grundelweg
het centrum in en uit
Aalsmeer - Een nieuwe in- en uitweg heeft hartje centrum. De Punterweg bij het Praamplein met een
in- en uitgang op de Uiterweg is een
prima verbinding om verkeer gespreid het dorp te laten betreden en
weer te laten vertrekken. De werkzaamheden in de Seringenstraat
brengen regelmatig met zich mee
dat alleen de Dorpsstraat als uitweg
dient en veelvuldig brengt dit een
lange rij in de Dorpsstraat teweeg.
Buiten dat het misschien eens nodig
is om bij de stoplichten in de Dorpsstraat strepen te zetten voor de twee

groepen afslaand verkeer (links en
rechts) is al meerdere malen gebleken dat de Dorpsstraat alleen als
uitweg niet genoeg is met een rij tot
soms wel de Schoolstraat.
Het centrum in kan via de Marktstraat en de Gedempte Sloot. Vanwege de verkeersdruk wordt ook
nog wel eens ‘stiekum’ de Gedempte Sloot in verkeerde richting, dus
het dorp uit, gebruikt. Maar dat is
dus niet meer nodig. De Punterstraat is dé oplossing om doorstroming te garanderen. Zeker gaan
‘ontdekken’!

TOP
YOGI
klassiek
YOGI
XS
extra strong

Communicatieweg 21, MIJDRECHT

Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

Cadeau van ‘Eigen Haard’

Onthulling kunstwerk door
wethouder Jaap Overbeek
Aalsmeer - Woningstichting Eigen
Haard heeft de gemeente Aalsmeer
een kunstwerk aangeboden en de
officiële onthulling en overhandiging vond afgelopen vrijdag 26 oktober plaats in de Gerberastraat. Eigen Haard heeft samen met Dura
Vermeer uit Haarlemmermeer een
goot aantal nieuwe woningen in de
Gerberastraat gebouwd. Leefbare en aantrekkelijke buurten staan
hoog in het vaandel bij Eigen Haard
en kunst levert hieraan een bijdrage. Dit werd nog eens onderstreept
door directeur Nico Niemann van
de woningstichting in zijn toespraak
in de partytent die naast het complex “de Rode Gerbera” was opgezet
en waar een groot aantal genodigden, onder het genot van een hapje
en een drankje, een plaats had gevonden. Onder hen ook wethouder
Jaap Overbeek, die het kunstwerk
zou onthullen
Lotusachtige bloem
Kunstenaar Leonard Frederiks gaf
tekst en uitleg over het kunstwerk
en daarbij heeft een bezoek aan
een beeldenroute in Wormer hem

inspiratie gegeven. Het kunstwerk
bestaat uit klei, gebakken bij 1235
graden in afzonderlijke keramische
elementen. Deze zijn daarna gelijmd
en volgestort met beton waardoor
het weer geen invloed heeft op het
werkstuk, dat bestaat uit gestileerde
bladeren, een lotusachtige bloem en
in sprekende kleuren.
Wethouder Jaap Overbeek gaf aan
dat kunst in de openbare ruimte lange tijd een ondergeschoven
kindje is geweest in Aalsmeer en
dat ligt elders wel wat anders. Het
eerste kunstwerk zag in 1962 het levenslicht en dat was het beeld van
Flora, de godin van de bloemen die
op een hoge zuil voor het gemeentehuis prijkt. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen er
wat regelmatiger wat kunstwerken
in de buitenruimte en inmiddels
zijn het er circa 25. Inmiddels ligt er
een raadsbesluit dat er jaarlijks een
beeld aan toegevoegd mag worden.
Onder luid applaus onthulde hij vervolgens het kunstwerk dat naast de
brug bij het complex “de Rode Gerbera” in het water staat.

Politie denkt aan professionele bende

Flinke buit na 3 woninginbraken in Kudelstaart
Kudelstaart - Tussen dinsdag 23
en donderdag 25 oktober zijn in Kudelstaart op een soortgelijke manier
drie woning-inbraken gepleegd. In
alledrie de gevallen lagen de bewoners op de bovenverdieping te slapen, terwijl beneden alle ruimtes
werden doorzocht en er goederen
zijn ingeladen in een auto of een
bestelbus. De politie denkt te maken te hebben met een professionele bende. In de nacht van 23 op
24 oktober is ingebroken in een woning in Geerland. De dieven zijn er
vandoor gegaan met de plasma te-

levisie, twee laptops, portemonnees,
een i-pod, een video- en een fotocamera en de senseo. In de nacht
van 24 op 25 oktober is ingebroken
in een woning in de Albrechtstraat
en een woning in de Gozewijnstraat.
Ook hier was de buit flink. De bewoners van de Albrechtstraat missen een computer en de auto-papieren. Uit het huis in de Gozewijnstraat zijn drie mobiele telefoons
gestolen, twee laptops, een digitale camera en auto- en identiteitspapieren. De politie heeft de inbraken
in onderzoek.

Voor al uw relatiegeschenken
en kerstpakketten

Communicatieweg 21, MIJDRECHT

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Big L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy Hilfiger Mexx Esprit XX

vrijdag 2 en zaterdag 3 november

nooit meer uw auto poetsen.nl
Sint- of kersttip!
Geef een lakbeschermingsbon cadeau.

G-STAR LEVI’S
ONLY
troy! 3.8908

Wij maken ruimte voor de nieuwe
jeans-collectie.Daarom ruimen
wij een groot deel van onze
voorraad met deze actie.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10-18.00 uur
Vrijdag koopavond 19-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag 4 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Thema-dienst, Revolutie van de liefde,
vg. Arno Post. Peuternevendienst en
kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de
kleinsten en zondagsschool voor
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
ds. A. Jansen en 16.30u, vg. ds. J.
van Dijken, Ridderkerk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst,
ds. Liesbeth Geijlvoet. Oppas voor
allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. P.
Stolk, Zwijndrecht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u. Extra: Do. 8 nov. 14.30u. dienst, Dankstond voor gewas en arbeid.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P.
Prins in Zuiderkerk en 18.30u. themadienst in Zuiderkerk, vg. P. Kuit
mmv Interk. Koor Aalsmeer.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. zangdienst, ds.
C.A.E. Groot uit Barneveld.
Oost:. Zondag dienst 10u. ds. C.G.
Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. B. Jongenee
uit Dussen.

ingezonden
Bewonertje pesten.....
Té belachelijk voor woorden. Ik had
maandag jl. mijn auto netjes in een
vak geparkeerd in de Marktstraat
om mijn zoontje van school te halen.
Helaas kon ik op dat moment mijn
parkeerschijf niet vinden en heb ik
een briefje geschreven met de tekst:
‘parkeerkaart zoek, ben even kind
halen, 15.10 uur’. En ja hoor, ik kom
om 15.20 uur terug bij mijn auto en
heb een bon van 50 euro op mijn
ruit!! Ik ben achter de parkeerwachters aangehold, ik zag ze namelijk
op het Raadhuisplein, en vroeg of ze

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

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

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

OlgA

Halloween in N201 gaaf!
Aalsmeer - “Halloween was gaaf!
De bands speelden de sterren van
de hemel. Het was volle bak, mensen waren in de meest bizarre uitdossingen gekomen en de sfeer
was geweldig”, aldus Sander Jongkind van het jongerencentrum over

het ‘griezelfeest’ jl. zaterdag in de
N201. En hij vervolgt: “Vrijwilligers
hadden de hele benedenverdieping
volgebouwd met allerlei obscure
decors en dit oogstte veel bewondering bij alle aanwezigen. Kortom,
een fantastisch feest.”

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

hulpDIENsTEN

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 vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Gevonden:
- Karekietstraat in Aalsmeer, een zwarte poes met wit streepje op de
neus, witte snorharen, witte buik en witte pootjes voor/witte sokjes
achter. Ook heeft ze een wit puntje aan haar staart, en een hapje uit
een oor.
- Berkenlaan, een kastanjebruin konijn (ram).

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

Goed tehuis gezocht:
- Een wildkleurige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij iemand
op schoot, en past waarschijnlijk het beste bij wat oudere mensen.

Oranje ‘bollen’
verdwijnen weer

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

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.

Miranda Gommans
info@bouwservice-gommans.nl

Vermist:
- Haya van Somerenstraat in Kudelstaart, rode poes met witte pootjes
en witte bef. Ze heet Paris.
- Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, een ‘Sealpoint siamees’ (kater)
crème-kleurig met donkere snuit en staart. Hij heet Gabari.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een zwarte poes. Ze is drie jaar oud,
mist een klein stukje van haar staart, en ze heet Droppie.
- Sportlaan in Aalsmeer, een zwart-wit konijn met witte oortjes.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een zes maanden oude, zwart/witte kater. Hij heeft een witte bef, witte sokjes, witte wenkbrauwen en
snorharen Hij wordt sinds tien oktober vermist en heet Bas.
- Kornetlaantje in Rijsenhout, een kleine dertien jaar oude witte pers.
Ze heet Maupie.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, een schildpadpoes met een witte
bef en vier witte sokjes. Het rechter pootje is helemaal zwart. Ze is
vijf jaar oud, en heet Vlekkie.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een angora konijn. Hij is gecastreerd,
wit van kleur, en heeft zwarte en bruine vlekjes. Hij wordt sinds zeven en twintig oktober vermist.

Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden Aalsmeer,
tel. 0297-345332 (voicemail).
U wordt binnen 2 werkdagen
teruggebeld voor het maken
van een afspraak.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. K. Muller en 16.30u., br. P.A. van Veelen
uit Heemstede. Do. 7 nov. dankdag,
dienst 19.30u., ds. K. Muller
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Iedere zondag om 10u. en woensdag om 20u. dienst. Zondagsschool
om 10u.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel en 17u. viering
in Kloosterhof. Zondag in Karmelkerk 10.30u. woordcommunieviering, vg. diaken J. Snoek.
Rijsenhout: Zaterdag 19u. Woordcommunieviering, vg. J. Snoek mmv
dames- en herenkoor.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. Vrijhof mmv
kerkkoor Rijk-Rijsenhout. Tevens tienerdienst. Woensdag 7 nov. 19.30u.
dankdag, ds. Praamsma.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten op zaterdag,
19u., zondag, 10.30u. en woensdag
9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Vrijdag 2 nov. 19u. woordcommunieviering mmv dames- en herenkoor. Zaterdag 19u. euch.viering, vg.
H. Post mmv Fiore.
Begra Bijbelstudies
Iedere maandagavond om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Olv ds. Wim ten Voorde.

het briefje gezien hadden, waarop
ze mij met een meewarige en zeer
arrogante blik aankeken en zeiden:
“Jawel mevrouw, maar een briefje
is niet correct” Echt idioot is dit! De
gemeente Aalsmeer huurt de parkeerwachters in, maar toch niet om
bewoners, rond schooltijd, te pesten! Ik ben echt heel erg boos! Kunnen we hier nou met z’n allen niets
aan doen?

Ook de leden van de band Annatar stapten helemaal spannend uitgedost voor
Halloween het podium op.

Supportersclub haalt papier op
Kudelstaart - Vrijdagavond 2 november haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oud papier op.
Gaarne na 18.00 uur het papier aan
de weg zetten op die plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden. Met de opbrengst

van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse
sportverenigingen. Dus, verzamel
het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand en help je club
aan een ruimere clubkas!

Cursus over borstvoeding
Aalsmeer - Het geven van borstvoeding is heel natuurlijk, maar niet
van zelfsprekend, moeder en baby
moeten het leren! Daarom organiseert de Vereniging Borstvoeding
Natuurlijk op de maandagavonden
5 en 12 november weer een cursus
over borstvoeding. De cursus is bedoeld voor zwangeren en hun partners en borstvoedende moeders die
meer informatie willen. Tijdens de
cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Op de eerste avond
wordt gesproken over: hoe werkt
borstvoeding, wat zijn de voordelen
en hoe weet ik of mijn baby genoeg
krijgt? Tijdens de tweede avond komen voorkomen en oplossen van
problemen en afkolven en werken
aan de orde. Ook worden er vragen
besproken en ervaringen uitgewis-

seld. Het blijkt steeds weer dat een
goede voorbereiding, de juiste informatie en een positieve instelling
heel belangrijk zijn voor het slagen
van de borstvoedingsperiode. Twijfel
je nog en wil jij op een goede basis
je keuze maken tussen borstvoeding
en flesvoeding, kom dan naar deze
avonden. De cursus word gehouden in de Verloskundigenpraktijk
aan de Hugo de Vriesstraat (onder
voorbehoud). Iedere maand op twee
aansluitende maandagavonden van
19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn 8
euro per avond (partners betalen 2
euro) en deze bedragen zijn inclusief twee maal vijf brochures, koffie
of thee en wat lekkers. Aanmelden
kan bij Esther van Dam, telefoon
0297-323233, website: www.vbn.
borstvoeding.nl.

Interkerkelijk Koor in Zuiderkerk
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer, onder leiding van André
Keessen, zingt aanstaande zondag
4 november bekende en nieuwe liederen. Een ieder is welkom in de
Zuiderkerk in de Hortensialaan. De
kerk die, zoals Coq Scheltens in de
Meerbode van vorige week terecht
opmerkt, een heel mooi kleinschalig
cultureel centrum zou kunnen wor-

den. De leden van het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer repeteren hier al zeven jaar tot volle tevredenheid elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Is het wat voor U, kom dan eens
een repetitie bijwonen, het koor
zoekt vooral heren. De dienst zondag begint om 18.30 uur, spreker is
de heer Piet Kuite. Iedereen is van
harte welkom.

Aalsmeer - De proef met de oranje bolvormige verzamelpunten die
op een aantal plaatsen in de gemeente staan, verloopt goed. Inwoners kunnen hier hun lege petflessen en shampooflessen in deponeren. Hoewel het inzamelen van het
plastic afval wel een goede zaak
is, is niet iedereen blij met de opvallende oranje bollen. “We moeten
inderdaad goed bedenken waar we
ze neerzetten”, gaf wethouder Ronald Fransen aan tijdens het begrotingsoverleg. Hij vertelde ook dat de
inzamelpunten voor plastic mettertijd ondergronds gaan, net als nu al
het geval is met papier en glas inzamelpunten.

‘Jong broekie’
neemt afscheid
van de raad
Aalsmeer - Nienke Mur (Aalsmeerse Belangen), het jongste gemeenteraadslid, heeft afgelopen donderdag afscheid genomen van de raad.
Ze stapt op omdat haar nieuwe baan
als bedrijfsleider bij een horecagelegenheid niet meer te combineren
is met haar werk als AB-raadslid.
Vorig jaar kwam de toen 21-jarige
Nienke Mur met voorkeursstemmen
in de raad. Vooral jeugd- en jongerenzaken hadden haar speciale belangstelling maar ook zette zij zich
in voor onderwijs en kinderopvang.
Ze had het helemaal niet verwacht
om meteen in de raad te komen.
Wilde eerst gewoon als fractie-assistent aan de bak. “Als jong broekie heb ik het een aparte ervaring
gevonden, het kost wel veel tijd en
energie. In mijn nieuwe baan heb
ik tijd tekort om me als raadslid in
te zetten.” Gertjan van der Hoeven,
de huidige fractie-assistent, neemt
Nienkes plaats in. Zijn aandachtspunten binnen de fractie zijn onder
meer bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer,
Schiphol en duurzame energie. In
het dagelijks leven is Van der Hoeven als project- en procesmanager
werkzaam voor diverse gemeenten.
Het betreft veelal de ontwikkeling
van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en grootschalige infrastructuurprojecten.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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Jubileumconcert 10 november in The Beach

10-Jarige De Klught: “We
klinken nu veel geolieder”

De Rietveld Band tijdens een optreden vorig jaar in Joppe.

Cd Aalsmeerse Rietveld
Band nu te koop!
Aalsmeer - Lang gewacht, toch
gekomen: De cd van de Aalsmeerse
Rietveld Band ligt nu in de winkels.
Hard gewerkt is om het eigen geluid
op schijf te krijgen. Opnemen in zowel de studio als tijdens live optredens, mixen, nog wat inspelen, tot in
de puntjes afgewerkt, maar nu ‘gelikt’ en tot ieders tevredenheid.
De Aalsmeerse formatie is trots op
haar cd en wil graag alle fans de
mogelijkheid geven om ook thuis
te kunnen swingen op de Rietveld
Band. Overigens ook een leuk cadeau voor een vriend(in) als verjaardagscadeau of om alvast aan
te schaffen voor in de sintzak of

onder de kerstboom. Er is gedacht
aan ieders portemonnee, de cd kost
slechts 5 euro. De oplage is overigens beperkt, dus wacht niet te
lang. Op is op. De cd van de Rietveld Band is te koop bij Krijtenberg
in de Zijdstraat en bij de Stage Music Shop in de Schoolstraat.
De heren zijn voornemens om binnenkort een feestje te bouwen ter
promotie van de nu gelanceerde cd.
Vooralsnog zijn de datum en de locatie nog niet bekend. Er is beloofd
dat meer informatie zo spoedig mogelijk volgt. In de stemming komen
kan in ieder geval wel alvast, met de
nieuwe cd!

Zanger/gitarist J. Edwards
geeft concert in De Reede
Rijsenhout- Gitarist en zanger Jonathan Edwards verzorgt vanavond,
donderdag 1 november, een concert in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. In Amerika en
daar buiten is Jonathan in het singer-songwriter en performers circuit befaamd om hits als Evangeline, Sunshine (Go Away Today), Train
Of Glory, enz. Een aanzienlijk aantal

van zijn lp’s en cd’s staan op labels
als Warner Brothers en Sugar Hill en
zijn nu al klassiekers.
Het concert in De Reede begint
om 20.00 uur. Voor reservering van
kaarten: Mail naar scr@PieterGroenveld.com of bel 0297– 347101.
Eerst meer weten over de zanger/
gitarist? Kijk dan ook www.jonathanedwards.net.

Toneelvereniging Genius
speelt een moordstuk!
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius gaat de planken op met het
stuk ‘Sterfgenaam’ op 16, 23 en 24
november. Simon Starck is zeer oud,
zeer rijk, zeer ziek maar ook nog altijd zeer tiranniek. Hij laat zijn familie
naar zijn afgelegen Starck State komen. Daar onthult hij dat hij in zijn
huidig testament hen en zijn personeel zijn miljarden nalaat. Iedereen
blij. Vervolgens kondigt hij aan de
volgende dag een nieuw testament
te tekenen met daarin zijn bizar en
kostbaar plan zichzelf te laten klonen. Wat daarna overblijft van zijn
gigantisch vermogen erft hijzelf als
de nieuwe Simon Starck. Zijn advocate gaat die nacht nog deze nieuwe wil op papier zetten met behulp
van Simons secretaresse, die ook
de draagmoeder van de kloon zal

worden. U begrijpt het al: die nacht
wordt de oude Simon in zijn rolstoel
om het leven gebracht. Bijna iedereen in huis is verdacht, maar wie is
de moordenaar? Dit wordt door het
aanwezige publiek in de pauze bepaald! Wilt u mee kunnen beslissen
wie de dader(s) is/zijn of later mee
kunnen praten over de moord(en)
in Het Dorpshuis van De Kwakel?
Hou dan nu alvast een avond vrij in
uw agenda! De voorstellingen op de
vrijdagen 16 en 23 en zaterdag 24
november beginnen om 20.00 uur.
Vanaf begin november zijn de kaarten à 6 euro te bestellen bij Tonny
Voorn, Ringdijk 8, tel. 0297-560448
(de kaarten zijn alleen bij dit adres
af te halen), Trudy Rekelhof, tel.
0297-786344 of per email te bestellen via aadentrudy@tiscali.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Dertig jaar geleden
heette de band niet De Klught, maar
The Sounds en werden beatmuziek
en soulnummers ten gehore gebracht in jeugdhonken in Aalsmeer
en verre omgeving. Uit het Farregat, Aalsmeer-Oost, kwam het viertal dat in de jaren 1965 tot ongeveer 1969 concurrentie had van een
eveneens Farregats bandje, de Daytimes. Tien jaar geleden hielden de
toen vijftigers een reünie en kwam
de kriebel terug. Muziek maken en
weer met elkaar in een bandje. Drie
leden van toen kropen weer enthousiast bij elkaar. Het klikte nog steeds
(of weer) tussen bassist Jan Ratterman, solo-gitarist Dick Offerman
en slaggitarist en zanger Gerard
van den Broek. Hun drummer van
weleer, Piet Brandt, had geen oren
naar een nieuwe muziekcarrière en
woont ook niet meer in de buurt van
Aalsmeer. Destijds hadden ze het
voor onmogelijk gehouden, maar in
Wim Tol, drummer van toen concurrent de Daytimes, werd het vierde
bandlid gevonden. De formatie werd
compleet met Wil Straathof, de zoon
van de bakker vroeger en collega en
vriend van Dick. Bekend was dat hij
accordeon, mondharmonica en keyboard speelde en graag zong. Wil
zei ja en De Klught was een feit en
deze hereniging is inmiddels alweer
tien jaar geleden!
De Klught is overigens een typisch
Aalsmeers woord. “Zo werd de heuvel van de Kerkweg naar de Oosteinderweg in Oost genoemd”, legt
Gerard uit. De Klught met ‘ch’ vonden ze niet leuk staan, per ongeluk
had iemand er een ‘h’ aan toegevoegd en voilà: Een passende naam
voor de vijf muzikanten uit ‘t Farregat was geboren.

publiek weer opgepakt wordt, heeft
het vijftal, zoals Gerard al vertelde,
uiteraard ervaren. “Snaren breken,
vals en moeilijk om de nummers gelijk te beginnen en te eindigen. We
leerden echter veel tijdens de repetities en vooral van optredens.
Zo kregen we door wat het publiek
van ons verwachtte. We klinken nu,
tien jaar later, veel geolieder, durfen
meer, zijn op elkaar ingespeeld en
hebben vertrouwen in elkaar.” Het
eerste optreden tien jaar geleden
kan het vijftal zich nog kersvers herinneren. “Het was in eetcafé ‘t Farregat. We speelden voor een etentje.”
Daarna volgden nog vele optredens,
onder andere op corso-avonden in
het dorp, op privé- en bedrijfsfeesten en nog niet zo lang geleden in
het Amsterdamse Bos en Beachpop
met vijf andere Aalsmeerse bands.
Het terugdenken aan tien jaar De
Klught brengt ook herinneringen
aan de zestiger jaren boven, de optredens van toen nog The Sounds.
“Jodi Pijper, nu een bekende zangeres, heeft nog een korte periode, een
jaar ongeveer, bij ons gezongen. Ze
komt oorspronkelijk uit Oost”, vertelt
Gerard. En Dick: “Weet je nog dat
we in Nes aan de Amstel bijna door
de vloer waren gezakt?”
“Moet hobby blijven”
Er is veel opgetreden toen, nu hebben de vijf zestigers een grens

“Ongeveer twaalf optredens per
jaar. Het moet hobby blijven en niet
op werk gaan lijken”, zegt Jan. Hoelang nog wekelijks voor de oefenenavond, met uitzondering overigens
van de zomermaanden, de instrumenten ter hand genomen worden,
weet het vijftal nog niet. Ook niet
hoeveel optredens er nog komen.
“We denken in ieder geval niet aan
stoppen. Zolang we er zin in hebben en gezond zijn, blijven we muziek maken”, vervolgt Jan en de andere vier knikken beamend.
Fans van eerste uur
Zoals vermeld gaat het 10-jarig
bestaan gevierd worden met een
groots jubileumconcert en wel op
zaterdag 10 november in de Brandingzaal van The Beach aan de Oosteinderweg. “Het wordt een spektakel, heel speciaal. We hebben diverse gastmuzikanten uitgenodigd.”
Namen willen de heren niet noemen, dit blijft een verrassing. “Gewoon komen kijken en luisteren. Het
is echt de moeite waard. Vooral onze
fans van het eerste uur willen we bij
deze uitnodigen”, zeggen Jan, Dick,
Gerard, Wil en Wim tot slot.
Noteren in de agenda: Zaterdag 10
november, jubileumconcert van De
Klught in The Beach. Aanvang 21.00
uur, toegang gratis.
Door Jacqueline Kristelijn.

Eén eigen nummer
Omdat het tien jaar geleden is dat
de heren van De Klught weer wekelijks de oefenruimte ‘ingedoken’ zijn
om met elkaar muziek te maken,
gaat een jubileumconcert gegeven
worden. Over de eerste weer muzikale stapjes tien jaar geleden zegt
Gerard: “Het viel eerst niet mee. Het
leek een eeuwigheid te duren voordat we vier nummers ingestudeerd
hadden. Nu staan zo’n 120 nummers op ons repertoire.” Een gevarieerd programma biedt De Klught,
want naast rockbeat en soul uit de
zestiger jaren, staan ook Nederlandstalige liedjes op de lijst én het
enige eigen geschreven en gecomponeerde nummer ‘Stik de Moord’
is in een nieuw, fris jasje gestoken.
Menigeen zal nummers uit het repertoire herkennen en wellicht mee
kunnen zingen. Hits die nu, dertig
jaar later, nog steeds gespeeld worden zijn onder andere ‘Gloria’ en
‘House of the rising sun’.
Snaren breken
Dat al het begin moeilijk is, ook als
na jaren de draad van optreden voor

Vrijdag dancefoundation
live vanuit Oude Veiling
Aalsmeer - Ook aanstaande vrijdag 2 november is er weer een
feestavond in grand café De Oude
Veiling. Zoals iedere eerste vrijdag
van de maand is het weer tijd voor
dance- en housemuziek, tijdens een
extra lange aflevering van het radioprogramma Dancefoundation. Het
eenjarig bestaan van de maandelijkse avonden werd afgelopen editie al
gevierd. Tijdens de gezellige avond
werd, na het officieel ontkurken van
de champagne, met alle aanwezigen geproost op alweer een jaar
lang uitzendingen vanuit het grand
café. Ook aanstaande vrijdag gaan
de stoelen weer aan de kant in de
Oude Veiling. Met een drankje kan
worden genoten van de nieuwste
dance en house muziek. De combinatie met de live radioshow maakt
het extra bijzonder, omdat de volledige uitzending na afloop ook via de
website te beluisteren is. Uiteraard
kunnen ook de foto’s online worden
bekeken.
Dancefoundation is de radioshow
van Lennart Bader. Het programma
wordt iedere vrijdagavond uitgezonden op Radio Aalsmeer vanaf 20.00
uur. Naast Lennart Bader bestaat
het vaste DJ team uit Di Liciouz
(Dennis Beunder) en Jay Matthias
(Jurriaan van Nimwegen). Samen
zorgen zij voor een ideale start van
het weekend. De aanvang is vrijdag
20.00 uur en de extra lange uitzending duurt tot 1.00 uur. De toegang
is gratis. Grandcafé De Oude Veiling is gelegen in het centrum van
Aalsmeer, aan de Marktstraat 19.
Dance Event succesvol
Tijdens het jaarlijkse Amsterdam
Dance Event heeft Dancefoundation maar liefst twee avonden live

uitgezonden vanuit Escape venue
aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Donderdagavond werden er
voor het eerst ook live videobeelden op de site uitgezonden, tijdens
de avond van Intuition Recordings
in Escape Studio. Zo waren de optredens van Wippenberg, Orkidea,
Leon Bolier, Cosmic Gate en Menno
de Jong live te volgen, hetgeen een
wereldwijd publiek trok. Op vrijdagavond werd de apparatuur een verdieping lager opgesteld, in de Escape Lounge. Hier werd het feest
van Fierce Angels eveneens live uitgezonden.
Naast Nederlandse dj’s als Mike van
Loon en Raymundo, was ook de oprichter van Fierce Angels, de Engelsman Mark Doyle, aanwezig. Mark is
degene die het beroemde label Hed
Kandi startte, hier wereldwijd meer
dan 5 miljoen cd’s mee verkocht, en
op het hoogtepunt besloot om alles
achter zich te laten om voor zichzelf
te beginnen. En met succes, tijdens
het feest in Escape Lounge werd alweer de 9e compilatie cd van het
label gepresenteerd: Digital Angel.
Dancefoundation sprak uitgebreid

met hem en dit interview staat uiteraard online.
Primeur op Rembrandtplein
De uitzending van vrijdagavond
was niet alleen via internet te volgen, maar ook rechtstreeks op het
enorme videoscherm dat aan de gevel van Escape is bevestigd. Dancefoundation had de primeur om als
eerste live uit te zenden op het
grootste (114 m2) scherm van Europa. Bezoekers die buiten in de
rij voor Escape stonden, konden
zo zien wat zich binnen afspeelde.
Daarnaast konden zij zichzelf regelmatig op groot formaat terugzien
op het scherm, doordat ook buiten
werd gefilmd. De dj sets die zijn opgenomen tijdens Amsterdam Dance
Event zijn exclusief te beluisteren op
www.dancefoundation.nl. Ook staan
hier de videoclip en foto’s online.
Ook voor de komende maanden
staan weer veel activiteiten op stapel, dus hou de website in de gaten. Radio Aalsmeer zendt uit via
99.0 FM op de kabel en 105.9 FM in
de ether. Meer informatie, foto’s en
opnames zijn beschikbaar via www.
dancefoundation.nl.

AGENDA
Muziek/Toneel
Donderdag 1 november:
* Optreden Amerikaanse zanger
en gitarist J. Edwards in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 2 november:
* Mark Foggo live in de N201, Zwarteweg. Open vanaf 21.30u.
* Dance-foundation vanuit De Oude
Veiling, Marktstraat v/a 20u.
3 november:
* Disco-party in eetcafé De Walrus,
Aalsmeerderdijk vanaf 20.30u.
3, 9 en 10 november:
* Toneel door De Rijzenspelers
‘De zevende hemel’ in De Reede,
Schouwstraat. Voorstellingen starten om 20.15u.
Zondag 4 november:
* Try-out concert fanfare Flora in De
Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Mmv
drumband. Aanvang: 15.30u.
* All Shook Up live in Oude Veiling,
Marktstraat, 17-20u.
* Danny Guinan treedt op in Joppe,
Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 7 november:
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Exposities
Tot en met 2 december:
* Foto’s van Maria Austria in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines
beelden van Ingrid Alandt. Op Kinderkunstzolder expositie Beestjes
met streepjes tot en met 18 november. Open: do.-zo. 14-17u.
1 tot en met 3 november:
* Tentoonstelling Aalsmeerse konijnen- en pluimveevrienden bij Ranzijn, Aalsmeerderweg. Open: donderdag vanaf 19.30u., vrijdag 9-21u.,
en zaterdag 9-16.30u.
Diversen
Donderdag 1 november:
* Speelavond De Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273 vanaf 19.30u.
Vrijdag 2 november:
* Kaartavond bij buurtver. Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan vanaf
20u. Open 19.30u.
* Klaverjassen bij Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 3 november:
* Klaverjassen om diner voor twee in
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
* Speelgoedbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop
van 10.30 tot 12.30u.
* Kaartmarathon bij buurtvereniging
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Maandag 5 november:
* Bijeenkomst Postzegelvereniging
Aalsmeere in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 20u.
Dinsdag 6 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 7 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat
te Kudelstaart vanaf 10u.
* Voorlezen in bibliotheek, Marktstraat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat. Start 20u., aanwezig 19.45u.
Donderdag 8 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vergaderingen.
Maandag 5 november:
* Vergadering wijkraad Oost in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
19.30u. Inloop vanaf 19u.
Donderdag 8 november:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.

Weer pianogala
in Bacchus

Aalsmeer - Op vrijdagavond 9 november staat het kleine podium van
Bacchus weer helemaal in dienst
van het bekende pianogala. Muzikaal talent laat zich deze avond horen. De muziekvormen lopen uiteen
van klassieke- tot popmuziek, van
klezmer tot jazz, van eigen composities tot bestaande composities. De
piano staat centraal, maar er zullen
ook veel andere instrumenten te horen zijn en er wordt veel gezongen.
Cultureel café Bacchus is te vinden
in de Gerberastraat. Het pianogala
begint om 20.30 uur. Meer weten?
Kijk op www.cultureelcafebacchus.

Kaartmarathon
bij Oostend

Aalsmeer - Op zaterdag 3 november organiseert buurtvereniging Oostend een kaartmarathon
in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De start is om 14.00 uur en
er wordt gekaart tot zes uur. De inwendige mens kan dan versterkt
worden, waarna om 19.00 uur de
kaarten weer ter hand genomen
worden. De kosten van deelname
zijn 12,50 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief koffie, thee, koek
en een uitgebreid koud-warm buffet. Het buurthuis is de 3e november
geopend vanaf half twee. Opgeven
voor de kaartmarathon kan bij Greet
van Andel, tel. 322588 of Ans van
der Stroom, tel. 324072 of tijdens de
speelavond vanavond.
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Publiek verrast en enthousiast

Expositie ‘Holland zonder
haast’ hartveroverend
Aalsmeer - ‘Holland zonder haast’
is een hartveroverende keuze uit de
zwart-wit foto’s van Maria Austria,
één van de meest prominente naoorlogse fotografen in Nederland.
De Amsterdamse fotografe Maria
Austria (1915-1975) was van Tsjechische afkomst en is beroemd geworden met haar vernieuwende fotografie van de podiumkunsten
in het naoorlogse Nederland. Zij
maakte echter ook vele documentaire foto’s, waarvan de mooiste in
haar archief bleven. Want hoewel
veel van haar werk is afgedrukt in
de Nederlandse media van de jaren
vijftig en zestig, kozen de krantenen tijdschriftredacties destijds veelal voor traditionele foto’s, waarin de
wederopbouw van het land zo positief mogelijk in beeld werd gebracht.
De expositie in het Oude Raadhuis
toont echter ook de andere kant van
het herrijzende Nederland: de opvang van Molukkers in het voormalige kamp Westerbork, vakantiekolonies voor magere stadskinderen,
straatkinderen in de Jordaan, en de
resocialisatie van zogenaamde ‘asociale’ gezinnen.
Maria Austria was niet geboeid door
heroïek, maar had een speciale belangstelling voor menselijke emotie
en beleving. Zij probeerde mensen
in opnamen vast te leggen op momenten dat zij zoveel mogelijk zich-

zelf waren. De mensen op de foto’s
van Maria Austria zijn intens aanwezig, zonder dat het lijkt dat de fotografe inbreuk maakt op hun bezigheden. Zelfs als er geposeerd wordt,
is er sprake van een ‘pose der natuurlijkheid’. Zonder drama en met
een perfecte eenvoud. In feite de tegenpool van haar theaterfotografie.
Maria Austria volgde haar fotografische opleiding in Wenen. In 1937
vluchtte zij voor het opkomende nazisme naar Amsterdam. Tijdens de
oorlog dook zij onder en was zij actief in het verzet. Samen met de fotografen Henk Jonker, Aart Klein en
Wim Zilver Rupe richtte Austria in
1945 het bekende fotobureau Particam op.
De expositie is georganiseerd in samenwerking met het Maria Austria
Instituut in Amsterdam, dat niet alleen Austria’s archieven beheert,
maar ook die van ruim twintig andere, met name Amsterdamse fotografen. Zaterdag jl. is de expositie
geopend door Jan Willem de Wijn
onder grote belangstelling. ‘Holland
zonder haast” is ook een bezoek
meer dan waard. Dit kan tot en met
2 december in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat in het centrum. Een
gratis kijkje nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur.

Harmonie biedt concert
vol ontroering en humor

Rock ‘n roll met ‘All Shook
Up!’ in De Oude Veiling
Aalsmeer - Het is nog niet heel
lang geleden, maar de band All
Shoop Up! staat aanstaande zondag
4 november weer in het grand-café. Op deze manier wordt er voldaan
aan de grote wens van velen om deze band nogmaals te zien optreden
in De Oude Veiling. Het optreden zal
beginnen vanaf ongeveer 17.00 uur
en duren tot rond 20.00 uur.
All Shook Up! is een band die graag
live speelt, de bandleden hebben al
eerder bewezen dat ze niet alleen
maar om naar te luisteren zijn. De
mannen hullen zich graag in tailormade gekleurde pakken. In combinatie met hun glimmende ‘Gretsch’
gitaren lijken zij zo uit een tijdma-

chine te zijn gesprongen. Zanger
Frits houdt niet van moderne microfoons, maar wel van bewegingsvrijheid. Daarom verlaat hij graag
draadloos zingend zo nu en dan het
podium met zijn 50 jaar oude zangijzer om een dame toe te zingen of
om op de bar dansen. Naast het
lekkere fifties rock’n roll repertoire, waarbij Elvis - fans flink verwend
worden, maakt de band ook graag
zijstapjes naar country en jive. Een
succesvol gebleken concept voor
een bomvolle dansvloer met dorstig
publiek. De toegang zondag is gratis en het adres van grand-café De
Oude Veiling is Marktstraat 19. Informatie: 0297-364746

Postzegelverzamelaars bijeen!
Aalsmeer - Maandagavond 5 november komen de verzamelaars
weer bijeen in gebouw De Schakel
aan de Cyclamenstraat 70. De vergadering begint om 20.00 uur, maar
de zaal is al om 19.00 uur open omdat naast de veilingkavels van deze avond ook de kavels voor de
schriftelijke veiling zijn in te zien.
Nog nooit een verenigingsveiling
bezocht? Kom gerust geheel vrijblijvend eens kijken. Als u het leuk
vindt mag u een van de volgende
keren lid worden.
Wat is een schriftelijke veiling? Ja,
eigenlijk een gewone veiling, alleen
geen bieders in de zaal. De bieders
leveren hun bod voor een bepaal de
tijd in. Het bod wordt administratief

afgehandeld aan de hoogstbiedende en wel tegen een prijs die een
bieding boven de bieding daar onder lag. Met andere worden het is
mogelijk om bij schriftelijk bieden
een kavel tegen de inzetprijs te krijgen, mits er geen andere biedingen
zijn.
Bij de vereniging zijn ook nog enkele leuke stockboeken te koop. Boeken zonder opdruk met 16 witte bladen slechts 4,50 euro en met 32 bladen maar 9,00 euro. Het is bijna Sinterklaas, het is een leuk cadeau en u
steunt een plaatselijke vereniging.
Uw interesse gewekt? Maandagavond uiterlijk 20.00 uur naar De
Schakel in de Cyclamenstraat komen.

Muziek van Ennio Morricone
bij accordeonvereniging

Vrijdag ska-legende Mark
Foggo in N201!
Aalsmeer -Aanstaande vrijdag 2
november treedt Mark Foggo op in
de N201!
Veel introductie heeft deze ska-legende niet nodig, maar voor de leken: Mark Foggo’s Skasters bestaan
al vele jaren en gaan onvermoeibaar
door met elke zaal, feesttent en festival door heel Europa volledig op
zijn kop te zetten met hun aanstekelijke, uptempo party ska! De laat-

ste keer dat de band de N201 plat
speelde is alweer bijna drie jaar geleden. Iedereen verheugt zich daarom op komende vrijdag, want de
zevenkoppige superband verzorgt 2
november een optreden in de N201
aan de Zwarteweg van zo’n anderhalf uur.
De zaal is open om 21.30 uur, de entree is 7 euro. Meer info is te vinden
op internet: www.n201.nl.

Aalsmeer - Prachtige klanken van
de accordeonisten van ‘Het Oosten’
klonken zaterdagavond in ’t Anker.
De vereniging viert dit jaar haar 70jarig jubileum en voor het optreden
van afgelopen zaterdag was letterlijk elke stoel bezet.
Veel animo dus voor het gevarieerde concert dat zaterdag begon met
nummers van de wereldberoemde
Italiaanse filmmuziekcomponist En-

nio Morricone. Hij schreef onder andere nummers voor de filmklassieker ‘Once upon a time in the west’
waarvan het Aalsmeers publiek enkele stukken voorgeschoteld kreeg.
Er werd gespeeld alsof elk moment
de western kon beginnen… Naast
filmmuziek genoot het publiek van
aansprekende musicalliedjes. Het
concert werd zeer lovend ontvangen.

Aalsmeer - Zaterdag 27 oktober
vond in de Burgerzaal van het gemeentehuis het jaarlijkse donateursconcert van Aalsmeers Harmonie plaats. Het was dit jaar geen gewoon concert, maar een grote, muzikale show. De zaal zat vol en het
publiek was zeer enthousiast. Onder het thema ‘Wereldwijzer’ vormde het concert een voorproefje van
het jubileumjaar 2008, als de harmonie 95 jaar bestaat. Wereldwijzer
betekende een muzikale én theatrale reis over de wereld, door Europa,
Azië en Amerika. Speciaal voor deze
voorstelling was contact gelegd met
zangeres en actrice Marlous Tolhuisen, die onder meer in diverse grote Nederlandse musicals speelde.
Samen met dirigent Maron Teerds
schreef zij het scenario voor Wereldwijzer en speelde zelf de hoofdrol van een jonge vrouw die op reis
gaat en daarbij de wereld en tegelijk
ook zichzelf ontdekt. De combinatie
van een geschoolde zangstem en
het uitstekende spel van Aalsmeers
Harmonie betekende daarbij een
lust voor oog en oor.
Voor de pauze deed de jonge vrouw
in boeken en poëzie ideeën op voor
haar avontuur. Het programma werd
geopend met twee delen uit ‘Pictures at an exhibition’ van Moessorgski. Inspiratie voor de reislustigheid
werd ook verkregen uit ‘Nerval’s
Poems’ van Jacob de Haan. Terwijl
de hoofdrolspeelster las in een Japanse gedichtenbundel, speelde de
harmonie de dynamische Japanse
mars ‘Mars Bou Shou’. Daarna dacht
de jonge vrouw aan haar Joodse
tante en haar feesten, wat tot uiting
kwam in ‘Shirim’ (Piet Swerts). Zoveel inspirerende klanken deden de
jongedame besluiten om op reis te

gaan. Het programma voor de pauze werd afgesloten met ‘Lord of the
Rings, The Hobbits’ met een prachtig opgebouwd slot.
Op wereldreis
Na de onderbreking werd toepasselijk geopend met muziek uit de film
‘Around the World in 80 days’. Een
zwierige start van een reis door bekende en minder bekende landen en
steden. Argentinië werd aangedaan
met ‘Oblivion’ van Astor Piazolla.
Wil Hofman speelde geheel uit het
hoofd een prachtige en ontroerende solo voor sopraansaxofoon. De
reis ging door naar Puerto Rico en
Spanje. In Spanje begeleidde het orkest Monique Eigenhuis, die op piccolo solo speelde. Daarna was het
tijd voor Italië met het stuk ‘O mio
babbino caro’ van Giacomo Puccini. Hierbij zong Marlous als operazangeres met veel sterallures en de
nodige humor. In het prachtig gespeelde en gezongen ‘Ich gehör nur
mir’ uit de musical Elisabeth, kwam
de vrouw tot de conclusie dat haar
eigen identiteit belangrijker is dan
je druk te maken over wat anderen
van je vinden. Hierop werd het concert afgesloten met een krachtige
medley van bekende nummers van
Ramses Shaffy. Het publiek sprak
na afloop van een ‘fantastische
show’ met mooie muziek en zang,
goed toneelspel en humor. Mede
dankzij de prachtige aankleding en
belichting van de zaal, zag het geheel er geweldig uit. Het volgende
concert van Aalsmeers Harmonie is
het nieuwjaarsconcert op zondag 6
januari in de Doopsgezinde kerk in
Aalsmeer. Voor meer informatie over
de harmonie en haar activiteiten:
www.aalsmeersharmonie.nl.

Workshop Paverpol bij
Lions Ophelia
Aalsmeer - Lions Club Aalsmeer
Ophelia organiseert op 19 en 20 november de workshop (Tuin)beeld
van paverpol. Voor het derde jaar
organiseert Lions Club Aalsmeer
Ophelia deze succesvolle paverpol
workshop in samenwerking met De
Heksenketel. Op een tweetal avonden maken de cursisten een beeld,
bijvoorbeeld een heks, vogelverschrikker, kabouter of een elfje. Er
wordt gewerkt met een ondergrond
van draad en folie, daarover wordt
geboetseerd met een t-shirt gedrenkt in paverpol. Het cursusadres
is de familie Hooyman, aan de Oosteinderweg 301. Aanmelden kan tot
13 november bij Luus Hooyman, te-

lefoon 0297–342200. Tijdig inschrijven wordt aanbevolen! De kosten
bedragen 35 euro voor de totale
cursus, inclusief materialen, koffie
en thee. Een groot gedeelte van de
cursusopbrengst wordt besteed aan
een goed doel. Dit jaar heeft Lions
Club Aalsmeer Ophelia besloten om
zich nogmaals in te spannen voor
Heliomare Dagbesteding Aalsmeer.
Heliomare ondersteunt mensen met
een lichamelijke of meervoudige
handicap bij hun streven naar maximale zelfstandigheid. Die ondersteuning geven zij door het verlenen
van diensten op het gebeid van arbeid, dagbesteding, onderwijs, revalidatie en sport.

Folk legende Danny Guinan
zondag live in café Joppe

Lemo-feest tot in de
puntjes verzorgd
Aalsmeer - Tot in de puntjes verzorgd was het grote feest dat afgelopen zaterdag werd georganiseerd
door Leo Moolhuijsen. De samentrekking de eerste letters van deze
naam resulteerde in Lemo en onder
de naam ‘Lemo gaat los’ werd een
groot aantal bezoekers getrakteerd
op een spetterend feest. Dit alles ter
gelegenheid van het opgeleverde
bedrijfsverzamelgebouw door Moolhuijsen aan de Aalsmeerderweg op
het kleinschalige bedrijventerrein
net na de kruising met de Machineweg. Het bedrijfsgebouw was de
perfecte locatie voor een feest, dat
eenmalig van karakter was. Alles
was er aan gedaan om het de bezoekers naar de zin te maken. Met
luxe hapjes, drankjes en optredens

van onder meer Luv en Gerard Joling
werd het de feestgangers naar de
zin gemaakt. Het viel nauwelijks te
geloven dat de locatie voor bedrijfsunits ingericht wordt. Dit leek wel
een partycentrum! De aankleding
was zondermeer stijlvol en de gasten genoten volop; ze hadden daar
best 75 euro voor over. De dansvloer bleef geen moment leeg… tot
de klok van één uur, toen werden de
gasten vriendelijk verzocht de party te verlaten. Maar… voor de VIP’s
ging het nog even door. Zij konden onder het genot van een cocktail nog even gezellig doorfeesten of
napraten over het voor de organisator en de vele bezoekers geslaagde
feest. Voor meer foto’s, kijk op www.
lemogaatlos.nl.

Meezingen, luisteren en
kijken in ‘De Spil’
Kudelstaart - Klokslag acht uur
beet ‘Sound of worship’ afgelopen
zaterdagavond het spits af in kerkelijk centrum De Spil. Het muzikale optreden was het begin van een
avond meezingen, luisteren en kijken, zoals de organisatie het vooraf
aankondigde. Na genoemde groep

vulden Reflection en More than Music het podium. De zaal kreeg onder
meer dans gepresenteerd en verder bestond de avond uit sfeervolle nummers, afgewisseld met vrolijke muziek en er was ruimte voor het
overbrengen van de boodschap van
het Christelijk evangelie.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 4
november treedt de Ierse Folk Legende Danny Guinan op in Joppe.
Danny Guinan is een Ier die al geruime tijd in Nederland woonachtig
is en in de loop der jaren een aardige reputatie als singer-songwriter
heeft opgebouwd. De laatste jaren
treedt Guinan veelvuldig op met de,
in folkkringen ook niet onbekende,
Siard de Jong. Met zijn folky achtergrond, heeft hij zijn muzikale grenzen in 5 jaar dusdanig verlegd, dat
hij zijn songs kan schrijven zonder
de strakke regels van de traditionele folk. Hij is een ‘lyric freak’ en
de aandacht die hij aan z’n teksten
schenkt is een verademing in deze
tijd waar woorden meestal verzuipen in ‘beats’. Een tijdloze live zanger/gitarist die zijn muziek overal in
Nederland, Duitsland, België, zelfs
al drie maal in Finland en natuur-

lijk in zijn geliefde Ierland voor een
enthousiast publiek speelt, Danny Guinan heeft net zijn vijfde album afgerond en zal dan ook naast
zijn vertrouwde werk veel nummers
spelen van dit laatste album The Rise and Fall of John Doe. Danny zal
komen spelen met zijn band in totaal bestaande uit drie personen.
Het optreden in Joppe in de Weteringstraat begint om ongeveer 19:00
uur en zal tot uiterlijk 22:00 uur
doorgaan. De toegang is gratis!

Sinterklaas komt
naar Rijsenhout

boot af bij de Aalsmeerderdijk tegenover de doe het zelfwinkel van
de familie Koolhaas en chinees restaurant Jasmine. Tot de aankomst
is er muziek van discotheek Fireball. Nadat Sinterklaas is verwelkomd door voorzitter H.G. Paar van
de Dorpsraad volgt een rondrit door
het dorp. De route hangt dorpshuis
De Reede of bij de scholen.

Rijsenhout- Sinterklaas en zijn pieten zijn bijna weer in het land. Zij
willen graag zaterdag 17 november
rond 13.15 uur weer in Rijsenhout
komen. Ook dit jaar meert hij zijn-
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Camera weg na
woning-inbraak

Eén servicenummer CAIW
tegen lokaal tarief
Aalsmeer - Vanaf 30 oktober kunnen klanten van CAIW telefonisch
technische ondersteuning en informatie krijgen tegen lokaal tarief.
CAIW stopt met het gebruik van
0900-nummers voor de Internet- en
RTV helpdesk en introduceert één
088-nummer tegen lokaal tarief. Het
nieuwe nummer voor alle serviceonderdelen (helpdesk, informatie en
sales) van CAIW is 088-2249111.
Klanten kunnen voor alle technische
vragen en storingsmeldingen terecht
op de helpdesk die dagelijks bereikbaar is van 9.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag van 9.00 en 17.00 uur. Niet
langer hoeven klanten 20 eurocent

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
26 oktober is ingebroken in een woning in de Maximastraat. De bewoners waren op het moment van de
inbraak thuis. Ze hebben niet gehoord dat de benedenverdieping
werd doorzocht en goederen werden meegenomen. Ontvreemd is
een digitale fotocamera met diverse
toebehoren. De inbraak heeft tussen half drie ‘s nachts en half acht
in de ochtend plaatsgevonden.

per minuut te betalen, maar bellen
zij tegen lokaal tarief. Wederom een
stap om de service te optimaliseren.
Ook is het informatienummer van
CAIW ondergebracht binnen het
nieuwe 088-nummer. Klanten kunnen voor informatie terecht op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00
uur. Zo zijn dus alle serviceonderdelen van CAIW vanaf vandaag onder één nummer bereikbaar. CAIW
is onder andere kabelexploitant in
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn.
In totaal bedient CAIW ruim 150.000
radio- en televisieabonnees met
daarbij circa 70.000 kabelinternetklanten en zo’n 20.000 telefoonaansluitingen.

Ruitenwissers en
spiegel stuk

Beatrixstraat ‘uitgebouwd’
Aalsmeer - Een paar jaar geleden
werd voorspeld dat Nieuw Oosteinde een dorp op zich zou worden met de bouw van zo’n 1300 woningen. Zo zoetjes aan begint de
wijk in wording, ingebed tussen de
Aalsmeerderweg, Machineweg en
de Hornweg, inderdaad op een geheel nieuw dorp te lijken. Een kroeg
en kerk zijn nog net niet in de planning opgenomen maar voor de rest

vormen de ruim duizend nieuwe
woningen, winkelcentrum en Brede
School typische dé onderdelen voor
een dorp.
De foto toont de doortrekking van
de bestaande Beatrixstraat in het
verlengde van de Oranjestraat. De
huizen die daar zijn bijgebouwd maken deel uit van de nieuwe wijk die
wordt gebouwd tussen de bestaande Beatrixstraat en de Machineweg.

Een ochtendje in de week zorgt voor veel waterplezier

Zwemvrijwilligers gevraagd
voor gehandicapte kinderen
Amstelveen/Aalsmeer - In dagopvang Nifterlake aan de rand van
het centrum van Amstelveen heerst
een vrolijke stemming. De lokalen
zijn gezellig ingericht met veel kleur.
Aan tafeltjes zitten kinderen te kleuren of vermaken zich op een andere
manier. Sommige kids zitten op de
grond te spelen. Elke groep heeft
een eigen leidster en de lokalen
worden verbonden door een lange
gang. Tot zover zal het vooral jonge ouders bekend in de oren klinken: een kinderopvang of crèche, zo
je wil.

Vergadering wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt op maandag 5 november
in vergadering bijeen in buurthuis ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De vergadering begint om 19.30 uur
en er wordt gesproken over het verkeersbeleid, jeugdproblemen en
over de nieuwe activiteiten die voor
de jeugd van 12 tot 16 jaar voor jongeren georganiseerd worden in The
Beach. De vergadering wordt bijgewoond door de buurtregisseur van
de politie en uiteraard zijn belangstellenden en Oost-bewoners van
harte welkom. Voorafgaand aan de
vergadering vindt een inloop plaats
vanaf 19.00 uur en hier kunnen vra-

gen gesteld worden en opmerkingen gemaakt worden. De avond
wordt rond 22.00 uur afgesloten.
Het bestuur van wijkraad–Oost bestaat uit vrijwilligers die proberen
een ingang te vinden naar de gemeente om te proberen de leefomgeving in de wijk te verbeteren.
Daarvoor is uiteraard de hulp van
buurtgenoten nodig die willen aangeven wat zij graag willen veranderen en/of zaken aangeven die om
oplossingen vragen. Oost-bewoners
worden opgeroepen naar de vergadering te komen, om mee te luisteren en mee te denken. U/jij bent
welkom.

Gemeenten Aalsmeer en Uithoorn

Ondertekening convenant
Consultatiebureau Ouderen
Aalsmeer - Dinsdag 6 november
tekenen de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn, GGD Amstelland de
Meerlanden, Amstelring en de huisartsen van de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn de samenwerkingsovereenkomst voor het consultatiebureau voor ouderen in Aalsmeer
en Uithoorn.
Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig en vitaal dan vroeger.
Toch hebben mensen van 60 jaar en
ouder meer gezondheidsrisico’s dan
jongere mensen. Om deze risico’s
zoveel mogelijk te beperken beginnen de bovengenoemde gemeenten
eind november 2007 een proef met
een Consultatiebureau voor ouderen. Gedurende twee jaar worden in
de wijken Europarei en een deel van
Stommeer in totaal 600 personen
tussen de 60 en 75 jaar uitgenodigd
om een afspraak te maken met het
Consultatiebureau.

Bezoekers krijgen een preventief
onderzoek en adviezen over een
gezonde leefstijl en mogelijke gezondheidsrisico’s. Indien nodig kan
de verpleegkundige bezoekers naar
andere instanties verwijzen.
Na ongeveer een half jaar volgt er
een tweede afspraak. Tijdens deze
afspraak komt de verpleegkundige
terug op eerder gegeven adviezen.
Tevens is er aandacht voor veranderingen in de gezondheidssituatie
van de bezoekers en voor de gezondheid in het algemeen.
Doel van het Consultatiebureau is
om senioren te adviseren en informeren over zaken van belang om zo
lang mogelijk zelfstandig en gezond
thuis in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen.
Indien de proef succesvol blijkt zullen de beide gemeenten financiering zoeken om het structureel voort
te kunnen zetten.

Discussiebijeenkomst over
toekomst van Schiphol
Aalsmeer - Op woensdag 31 oktober heeft de provincie Noord-Holland voor regionale bestuurders een
discussiebijeenkomst georganiseerd
over de afspraken die onder leiding
van de heer Albers, voormalig Commissaris van de Koningin van Groningen, worden gemaakt over de
toekomst van Schiphol en de omgeving. De afspraken gaan over de
ontwikkeling van de luchthaven in
relatie met afspraken over hinderbeperkende maatregelen en de verbetering van leefbaarheid. Centraal
stonden de bereikte resultaten voor
de korte termijn en een vooruitblik
op de middellange termijn. Aan het

overleg namen de ministeries van
V&W en VROM, Schiphol Group,
KLM, LVNL, vertegenwoordigers
van de Bestuurlijke Regie Schiphol
(waaronder de provincie) en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties deel.
Onder leiding van Karel van de
Graaf kwamen diverse sprekers aan
het woord, zoals Hans Alders (voorzitter van het overleg), Ton Hooijmaijers (gedeputeerde Schiphol en
voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol) en Cees van Ojik (vertegenwoordiger bewonersdelegatie). Er
vonden discussies plaats en er was
een informatiemarkt.

Zware handicaps
Maar Nifterlake (onderdeel van Ons
Tweede Thuis) is geen gewone kinderopvang. Hier worden kleintjes
opgevangen die veelal meervoudig
gehandicapt zijn. Dus niet alleen
verstandelijk gehandicapt maar ook
lichamelijk niet in orde. En dan hebben we het niet over een kleine,
nauwelijks zichtbare handicap, maar
over zware handicaps. Vandaag de
dag wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om kinderen met een handicap naar een normale opvang en
basisschool te laten gaan. Zo lang
mogelijk mee te laten draaien met
kinderen die zonder wat voor handicap dan ook geboren zijn. Dat houdt
wel in dat bij instellingen zoals Nifterlake veel kinderen worden opgevangen die behoorlijk zwaar gehandicapt zijn, op meervoudig gebied.
Sommige kids kunnen niet praten,
zijn zeer slechtziend, slechthorend
en kunnen zich door vergroeiingen
in hun lichaam, niet goed of nauwelijks voortbewegen op eigen kracht.
Voor de meeste kinderen geldt dat
het fout is gegaan op enig moment
in de ontwikkeling voor de geboorte. Zonder hier diep op oorzaak en
gevolg in te gaan zijn lichamelijke
en verstandelijke handicaps meestal het gevolg van opgetreden schade in de hersenen, het besturingssysteem van het lichaam.
Dat ‘systeem’ zit natuurlijk vernuftig
in elkaar als je er eens bij stil staat
en niet voor niets wordt op geboortekaartjes vaak het woord ‘wonder’
genoemd. Nu is nieuw leven natuurlijk altijd een wonder, dat zullen kersverse moeders en vaders
beamen. Maar zo’n wonder kan ook
iets anders uitpakken. Anders omdat gehandicapte kinderen gewoon
een ander leven zullen opbouwen,
andere zorg nodig hebben en een
andere toekomst voor zich hebben.
Het leven wordt net zo gekoesterd
als dat van een ‘normaal’ kind en de
liefde is misschien alleen nog meer

aanwezig. Maar ouders kunnen het,
met alle goede bedoelingen, vaak
niet alleen.
Gelukkig zijn er diverse instanties
die de juiste zorg voor het gehandicapte kind in huis hebben. Ook
Ons Tweede Thuis is zo’n instelling.
In Aalsmeer en omliggende regio
bieden zij op diverse terreinen opvang voor mensen (volwassenen en
ook kinderen) met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke
handicap. OTT bestaat al sinds 1967
en heeft op dit moment locaties in
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Haarlemmermeer, Ouder Amstel en
Uithoorn.
Aangepast zwembad
De Amstelveense locatie Nifterlake
is een instelling die kinderen opvangt op heel jonge leeftijd. Elk op
hun eigen wijze hebben de kinderen
hun lieve en leuke karaktertrekjes.
Natuurlijk worden ze hier met alle zorg omringd en de leidsters zijn
zonder uitzondering allemaal dol op
de kleintjes. Waar zij op hùn beurt
dol op zijn, is het zwemuurtje. Nifterlake heeft een eigen zwembad in
het pand en dat is, begrijpelijk, geen
gewoon zwembad. Met verstelbare vloer en speciale voorzieningen
om de kinderen veilig in het bad te
brengen. Spelattributen zijn er ook,
net als in een gewoon zwembad.
De kinderen van Nifterlake kunnen
uiteraard niet alleen in het zwembad gelaten worden. Niet alleen is
de leidster er bij maar de kinderen moeten ook één op één begeleid worden door een volwassene.
En daar komen de vrijwilligers in het
verhaal.
Vrijwilliger aan het woord
Nel Swart is zo’n zwemvrijwilliger
bij Nifterlake. Zelf is ze jarenlang
zweminstructeur geweest in Amstelveen. Na haar pensionnering wilde Nel echt niet achter de spreekwoordelijke geraniums gaan zitten.
Naast een aantal hobby’s wilde ze
ook graag zwemvrijwilligster worden voor gehandicapte kinderen. Ze
zag in het zwembad waar ze lesgaf
altijd al het oproepje aan het prikbord hangen en toen ze afscheid
nam van haar baan, meldde ze zich
meteen aan bij Nifterlake. Tot op de
dag van vandag heeft Nel daar nooit
spijt van gehad. “Het is mooi om te
doen. Het is voor zo’n kind niet alleen heerlijk in het water maar ook
met de vrijwilligers hebben we een
hecht groepje.” Het groepje van Nel
is eens per week in het zwembad te
vinden. “Er zijn zeven kinderen en el-

ke vrijwilliger heeft een ‘eigen’ kind.
Het kind weet dat, gaat aan je kennen. Ze zien uit naar het zwemuurtje want ze vinden dat heerlijk.” Nel
vertelt dat de het warme zwemwater ontspannend werkt voor de kinderen. Ze kunnen zich beter bewegen omdat het water zorgt voor gewichtloosheid. Hoewel ze door hun
handicap zich niet via spraak kunnen uitdrukken, maken de kinderen
duidelijk dat ze veel plezier beleven
aan het zwemuurtje.
Dat is ook heel goed te zien op de
foto waar Nel met Simmy in het
zwembad te zien is. Vrolijk lachend
voor de camera.
Voordat de jongens en meisjes
daadwerkelijk in het warme water liggen met vrolijke gekleurde
zwemvleugels of een zwembad, zijn
er aardig wat minuten voorbijgetikt.
En ook daar komen de vrijwilligers
in het verhaal. Nel: “Je helpt ‘je’ kind
met uitkleden en na de drie kwartier in het water kleed je hem ook
weer aan. Je moet dus best geduld
hebben en affectie met deze kinderen”, legt Nel uit. Een speciale opleiding of cursus is dus niet nodig om
je als zwemvrijwilliger aan te melden. Wel dien je heel goed het verschil tussen vrijwillig en vrijblijvend
in te zien, want de kinderen hebben
er geen baat bij dat een vrijwilliger
dan eens niet en dan weer wel komt.
Een vast gezicht werkt voor hen het
beste en dat verdienen deze schatten ook, en Nel is de eerste om dat
te beamen.
Nifterlake kan meer vrijwilligers bij
het zwemmen (maar ook bij andere
activiteiten) gebruiken. Ze zijn hard
nodig, mensen zoals Nel Swart die
zich met alle liefde vrijwillig inzetten
voor een kind dat het minder getroffen heeft dan ‘gewone’ kinderen. Interesse? Neem contact op met Nifterlake via telefoon 020-6437686 of
e-mail: nifterlake@onstweedethuis.
nl (richten aan de vrijwilligerscommissie)
Door: Joke van der Zee.

Vrijwilligster Nel Swart met Simmy.

Groen licht GS voor aanleg
golfbaan in Bovenkerkerpolder
rekening mee houden, moeten kavelpatronen zoveel mogelijk worden
gehandhaafd en moet de golfbaan
voor wandelaars, fietsers en ruiters
toegankelijk zijn.
Dit betekent dat het plan moet worden aangepast. Amstelveen kan
vervolgens een verklaring van geen
bezwaar aanvragen bij de provincie, waarbij de provincie het plan zal
toetsen.
Woningbouw in Polder
GS hebben ten aanzien van de Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder
besloten om alleen een wijziging
door te voeren voor het noordelijk
deel van de Legmeerpolder.
Dit gebied wordt nu definitief aan-

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Zaterdagnacht 27 oktober is een 23-jarige man uit Uithoorn betrapt op autorijden onder
invloed van alcohol. Op de Zwarteweg werd de bestuurder door de
politie tot stoppen gemaand. In het
bureau stopte het ademanalyseapparaat bij 425 Ugl. Omdat het een
beginnend bestuurder betreft, heeft
de 23-jarige zijn rijbewijs in moeten
leveren. Ook is er proces-verbaal
opgemaakt.

Motor uit sloep
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 26 oktober is een motor gestolen uit een
langs de Mr. Jac. Takkade afgemeerde sloep. De dieven hebben de boot
verplaatst om vervolgens op een afgelegen plek de Vetus inboardmotor
er uit te sleutelen.

Fiets met tassen
gestolen!
Aalsmeer - Op maandag 22 oktober is rond elf uur in de ochtend
een fiets uit de Zijdstraat gestolen.
Het betreft een blauwe fiets van het
merk Gazelle, type Medio met twee
grote fietstassen achter en een kleine fietstas voor. Alledrie zwart van
kleur.

Cd ‘Tarzan’ weg
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 17 op donderdag 18 oktober is ingebroken in een in de
Haya van Somerenstraat geparkeerde auto. Het slot van de Seat is geforceerd. De dieven zijn er vandoor
gegaan met de radio van het merk
Pioneer en een cd van de musical
Tarzan.

Iets te diep...
Aalsmeer - Op zondag 21 oktober
tussen half acht en half tien in de
avond heeft de politie een alcoholcontrole gehouden in het centrum.
Drie automobilisten bleken iets te
diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Alle drie, een 63jarige man en een 39-jarige man
uit Kudelstaart en een 60-jarige
Aalsmeerder, kregen een kort rijverbod en een boete.

29 Boetes na
gordelcontrole

Past binnen beleid voor landschap

Aalsmeer - De gemeente Amstelveen wil een golfbaan realiseren in
de Bovenkerkerpolder.
Het is een omstreden plan, dat zowel veel voor- als tegenstanders
kent. GS hebben besloten de aanleg
van de golfbaan planologisch mogelijk te maken. Het past binnen het
provinciale beleid voor landschap
en recreatie. Er moet dan wel worden voldaan aan een aantal strikte
voorwaarden zodat het karakter van
dit deel van het Groene Hart behouden blijft.
Zo is alleen kleinschalige bebouwing toegestaan die direct is gerelateerd aan het golfen, moeten
omvang en aard van de parkeervoorzieningen en lichtmasten hier

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
26 op zaterdag 27 oktober zijn vernielingen gepleegd aan een in de
Mozartlaan geparkeerde auto. Onbekenden hebben de ruitenwissers
afgebroken en een spiegel van de
auto getrapt. De politie is voornemens meer te gaan controleren in
de nachtelijke weekenduren.

gewezen als woningbouwlocatie.
Voor het overige deel van de polder
en de Bovenkerkerpolder blijft het
streekplanbeleid zoals vastgesteld
in 2003 gehandhaafd. GS erkennen
het probleem van de planologische
belemmeringen en zullen hierover
voor heel Noord-Holland met een
voorstel komen bij de structuurvisie. De behandeling van het voorstel
over de Bovenkerker- en Legmeerpolder in de statencommissie vindt,
in tegenstelling tot eerdere berichten, niet op 7 november, maar op 3
december plaats. Naar verwachting
zullen PS hierover op 17 december een besluit nemen. Circa twee
weken later treedt de herziening in
werking.

Aalsmeer - Op dinsdag 16 oktober
heeft de politie tussen half vier en
half zes in de middag een gordelcontrole gehouden in de Lakenblekerstraat. Een groot aantal automobilisten is gekeurd. 29 Bestuurders
bleken de verplichte gordel niet om
te hebben. Allen hebben een proces-verbaal gekregen.

BMW-logo weg
Aalsmeer - In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 oktober is van
een motor het BMW-logo gestolen.
De motor stond geparkeerd bij de
Van Cleeffkade.

Extra controles
op licht en zicht
Aalsmeer - De politie is voornemens de komende periode extra te
gaan controleren op verlichting bij
zowel automobilisten als fietsers en
bromfietsers. Een fietser zonder licht
moet rekenen op 20 euro boete. De
bekeuring voor auto’s met niet goed
werkende verlichting is hoger. Ook
gaan agenten vaker controleren in
de ochtenden nadat het gevroren
heeft. Sommige automobilisten nemen niet de moeite om de ramen te
krabben. Er wordt voor bekeurd!
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Twee dagen open huis

Eveleens Sanitair begroet
nieuwe eigenaar

Partners NAVO-ministers op
bezoek bij Bloemenveiling
Aalsmeer - Terwijl de Ministers
van Defensie van de 26 NAVO-landen vorige week deelnamen aan de
NAVO-top in Noordwijk, bezochten hun partners Bloemenveiling
Aalsmeer. Het veilingbezoek ging
met zware beveiligingsmaatregelen
gepaard, inclusief een speurhond
die het gebouw afzocht op explosieven en vuurwapens.
De rondleiding zelf, die door de

strenge
beveiligingsmaatregelen
wat later startte dan gepland, liep
op rolletjes. De ministersvrouwen
gingen in vier groepen, met uitleg
door gidsen in verschillende talen,
de bezoekersgalerij over.
Enthousiasme en een ontspannen
sfeer kenmerkten het veilingbezoek, dat eindigde met een ontbijt in
de presentatiekas van Marketing &
Verkoop Aalsmeer.

Aalsmeer - Eveleens Sanitair houdt
op vrijdag 9 en zaterdag 10 november een “open huis” en dat betekent
dat de showroom aan de Aalsmeerderweg 64 gedurende twee dagen
tussen 10.00 en 17.00 uur in het teken staat van een uitgebreid assortiment aan sanitair en service.
Op 1 oktober van dit jaar bestond
Eveleens Sanitair dertig jaar nadat
de vader van Arie Eveleens in 1977
van start als zelfstandig gasfitter en
sindsdien is het bedrijf uitgegroeid
tot een luxe sanitairbedrijf.
Eveleens Sanitair biedt een kompleet programma op het gebied van
badkamers op maat, van vloer tot
plafond en alles wat hier tussen zit,
inclusief elektra en dat is allemaal
terug te vinden in de ruim bemeten
showroom waarin maar liefst ruim
dertig opstellingen zijn opgenomen.
Het maakt het maken van een keuze veel gemakkelijker omdat er veel
modellen te zien zijn en de voordelen toegelicht kunnen worden. Ook
de vele accessoires zoals handdoekhouders, zeephouders en zeeppompjes en douchecabines komen
hier uitstekend tot hun recht en veel
opstellingen zijn ingericht met thermosstatische mengkranen en kranen uit het verleden.
Samenwerkingsverband
Arie Eveleens is de zestig jaar inmiddels gepasseerd en samen met
zijn echtgenote heeft hij besloten
dat het tijd werd om te zien naar een
opvolger en daarin zijn zij geslaagd.
Per 1 juli van dit jaar is Ben Tieleman samen met zijn echtgenote Yolanthe Cornelisse eigenaar van Eveleens Sanitair.
Daarmee is het plaatje compleet
want Ben Tieleman is ook eigenaar
van C. vd Lagemaat BV en het samenwerkingsverband met het installatiebedrijf op het gebied van
centrale verwarming via de moderne HR ketels voor warm water, radi-

atoren, vloerverwarming, thermostaten en dakwerk zorgt voor een nog
completere service voor de klanten.
Vandaar dat besloten is alsnog stil
te staan bij het 30-jarig bestaan van
Eveleens Sanitair.
Tijdens het “open huis” kunnen
de bezoekers kennismaken met
een werkende stoomdouche cabine en als speciale jubileumaanbieding geldt dat bij aanschaf van een
stoomdouchecabine (bijvoorbeeld
uit het Cleopatraprogramma) een
korting van vijftien procent op materiaal geldt. De aanbieding is geldig tot eind 2007.
Op de overige dagen kunnen bezoekers de stoomdouchecabine
overigens ook uitproberen maar
dan dient vooraf wel een afspraak
gemaakt te worden.
Natuurlijk zal het de bezoekers tijdens het “open huis” niet ontbreken
aan een kopje koffie met wat lekkers er bij.
Op sanitair gebied is de badkamer
tegenwoordig een bron van inspiratie. Vroeger was het een puur functionele ruimte maar vandaag de dag
mag het er ook luxe en gezellig zijn.
Een plek om wat langer te vertoeven. En juist omdat steeds meer
mensen tijd doorbrengen in de badkamer doen zij er goed aan veel tijd
te besteden aan de inrichting en
aankleding daarvan.
Een oriënterend bezoek brengen
aan de showroom aan de Aalsmeerderweg en een afspraak maken met
een adviseur die samen met u een
ontwerp al dan niet met behulp van
een computerprogramma en vervolgens offerteplan kan maken is dan
ook de meest voor de hand liggende aanrader.
Eveleens Sanitair is te vinden op het
adres Aalsmeerderweg 64 en is telefonisch bereikbaar via het nummer 0297-321769.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.eveleens-sanitair.nl.

Ben, nieuwe eigeaar van Evelens, maakt een digitaal ontwerp van een badkamer die in kleur wordt uitgeprint.

Om het Top Occasionfestival extra opvallend en feestelijk te maken
heeft Renault een unieke en ludieke actie bedacht: Vijf klanten maken
kans om het te betalen bedrag van

de aangekochte occasion teruggestort te krijgen. Bovendien wordt er
in de actieperiode elke dag een iPod
shuffle verloot bij elke vestiging van
Nieuwendijk onder degenen die
hun auto laten taxeren. Naast de
acties van Renault prijst Nieuwendijk haar occasions tijdens de actieperiode buitengewoon scherp. Er
gelden kortingen variërend van 500
tot 2000 euro.
Het volledige aanbod gebruikte auto’s is te zien op www.renault-nieuwendijk.nl..

Dion en Tonnie vinden hun draai

Nieuwe eigenaren van
‘De Walrus’ vol plannen!

Het team van Trendy Haarmode, vlnr: Leonie, José R., Susanne, Renate, Selena, Ravenna, Sascha en José B.

November in teken diverse acties

Trendy Haarmode pakt uit
Aalsmeer - De maand november
staat, als het aan het team van Trendy Haarmode in de Dorpsstraat 25
ligt, helemaal in het teken van actie voeren. Niet omdat er gestaakt
wordt, integendeel zelfs, maar meer
omdat er bij de dames- en herenkapsalon juist tal van activiteiten
plaats zullen vinden. Zo is het mogelijk een kleuranalyse te laten maken en de haarkleur af te stemmen
die bij het pigment past. Op vrijdag
9 november komt een visagist van
de cosmeticalijn Trucco op bezoek
om de mooiste make-uplijnen te laten zien in de sfeervolle salon.
Family-card
Ook de inmiddels bekende family-card biedt in de maand november extra voordelen. Deze kaart kost
20 euro en is één jaar geldig en kan
gebruikt worden door vier personen die op hetzelfde adres wonen.
Zij genieten één jaar lang een korting van 10 procent op behandelin-

gen en 20 procent korting op de
producten in de kapsalon, met uitzondering van de make-up artikelen. In de periode van 1 tot en met
17 november genieten zij, op vertoon van de family-card bovendien
10 procent korting extra bij kleurbehandelingen. En dat is, met de dure
maand december in het vooruitzicht
natuulijk mooi meegenomen. Daarmee is de koek nog niet op want
gedurende de hele maand november zullen Renate, José R., José B.,
Leonie, Susanne, Ravenna, Sascha
en Selena bij de klanten, indien gewenst, gratis make-up aanbrengen.
De diverse acties vormen een aanloop naar een periode waarin nog
veel meer nieuws te verwachten
valt bij Trendy Haarmode, waar overigens niet strikt op afspraak wordt
gewerkt. Klanten die op een speciale tijd geholpen willen worden kunnen dit natuurlijk van tevoren telefonisch afspreken via het telefoonnummer 0297-341907.

Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober j.l.
zou Meneer de Uil langs komen bij
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg
om met kinderen op de foto te gaan.
Helaas was Meneer de Uil verkouden en lag ziek in bed.
Om Meneer de Uil op te vrolijken
hebben de kinderen een ‘gekke
bekken’ competitie gehouden. Meneer de Uil heeft hier erg om gela-

chen en is gelukkig weer beter. Hij
komt nu aanstaande zaterdag 3 november langs.
De drie ‘gekste bekken’ hebben een
leuke prijs gewonnen en krijgen zaterdag hun prijs uit handen van Meneer de Uil . Meneer de Uil komt
tussen 10.00 en 14.00 uur om samen
met een ieder op de foto te gaan. Jij
komt toch ook?!

Najaarswijnproeverij in kerstsfeer

Topavond Wittebol Wijn

Unieke prijzen tijdens
Occasionfestival Nieuwendijk
Aalsmeer -Van 3 tot en met 10 november vindt bij Renault Nieuwendijk een groot Top Occasionfestival plaats. Wie in deze periode een
gebruikte auto aanschaft kan kiezen uit een uitgestelde betalen van
6 maanden tegen 0 % rente of een
gratis Renault bluetooth carkit inclusief inbouw t.w.v. 328 euro.

Meneer de Uil zaterdag
op bezoek bij Hoogvliet

Aalsmeerderbrug - Eetcafé “De
Walrus” aan de Aalsmeerderdijk is
sinds begin september van dit jaar
in andere handen overgegaan en
zo’n kleine twee maanden later is
de tijd gekomen om het licht even
op te steken bij Dion en Tonnie die
hier de scepter zwaaien, waarbij Dion de hele week en Tonnie voornamelijk in het weekeinde achter
de tap te vinden zijn om de zaak te
runnen namens de nieuwe eigenaren. Het interieur is inmiddels enigszins aangepast en in het eetgedeelte is een kroonluchter opgehangen,
waardoor er een toch wat intiemere
sfeer is gekomen waarbij flakkerende lichtjes voor speelse schaduwen
zorgen. Het voornemen is om op
niet al te lange termijn ook de vloer
stevig onder handen te nemen en
uiteraard wordt er ook al vooruit gekeken naar de periode dat er binnen
niet meer gerookt mag worden in de
horeca. Hiervoor zullen ook diverse
aanpassingen uitgevoerd moeten
worden.
Laagdrempelig
Tal van nieuwe plannen liggen klaar
om tot uitvoering gebracht te worden teneinde “De Walrus” letterlijk flink op de kaart te zetten. Een
goed voorbeeld hiervan wordt komende zaterdag 3 november al ingevuld want dan worden er vanaf
20.30 uur Dance Classics gedraaid
door een diskjockey. Muziek uit de
zestiger, zeventiger en tachtiger jaren en dat geeft duidelijk aan op
welke doelgroep de nieuwe eigenaren zich richten. Verder staan er
drie Amsterdamse avonden in de
planning en ook rond de feestda-

gen zullen er activiteiten plaatsvinden zo wordt beloofd. “De Walrus”
wil vooral laagdrempelig zijn en dat
is terug te zien in de prijsstelling.
De aanduiding eetcafé is op vrijdag, zaterdag en zondag van toepassing en de keuken sluit dan om
ongeveer 21.30 uur. Het dagmenu
wordt zeer regelmatig aangepast en
dat wordt tweewekelijks aangekondigd via een advertentie en de standaard menukaart geeft aan dat Dion
en Tonnie heel veel waarde aan een
goede maaltijd hechten en dat is op
het bord terug te vinden. En niet onbelangrijk, dit alles tegen zeer gangbare prijzen.
Pleisterplaats
Op dinsdag, woensdag en donderdag fungeert “De Walrus” meer als
pleisterplaats voor dorstige mensen
die even een drankje of een kopje
willen nuttigen. Wel is het mogelijk
een balletje gehakt, een portie kaas
of worst, en gekookt ei of een tosti
ham/kaas te bestellen en dat geldt
ook voor koude en warme borrelhapjes. De deur van Eetcafé “De
Walrus”aan de Aalsmeerderdijk 452
gaat in de wintermaanden om 15.00
uur open. Tot zover een eerste kennismaking met Dion en Tonnie die
er alles aan zullen doen wat in hun
vermogen ligt om het de bezoekers helemaal naar de zin te maken.
Want daar gaat het natuurlijk om,
zij moeten zich thuis voelen in een
prettige omgeving met een drankje en een hapje binnen handbereik
en zo nu en dan wat entertainment.
Dat mag u de komende periode dan
ook verwachten langs de Ringvaart
in Aalsmeerderbrug.

Aalsmeer - De najaarswijnproeverij van Wittebol Wijn vond afgelopen
maandagavond plaats in de geheel
in kerstsfeer omgetoverde showroom van Bruinsma Hydrokultuur in
de Kwakel.
Ruim tweehonderd klanten van Wittebol konden deze avond een keuze maken uit 87 wijnen afkomstig
uit; Zuid-Afrika, Spanje, Argentinië,
Italië, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk en Portugal. Dit alles verdeeld
over acht proeftafels die in de kerstshowroom op verschillende plaatsen stonden opgesteld. Op een “terras” konden de mensen even bijkomen van al het proeven en wat lekkere salade met wat hapjes tot zich
nemen.
De eerste proeftafel gaf een totaalbeeld van alle wijnen van het ZuidAfrikaanse wijnhuis Viljoensdrift. In
het voorjaar was Fred Viljoen nog
aanwezig om een zeer succesvolle
Masterclass te geven. Spanje was
op de tweede tafel een mooie opvolger met de vernieuwde wijnen van
El Arino en een aantal zeer verfijnde Cava’s van Duc de Foix. Tafel drie
was voorzien van een nieuwe Argentijns wijnhuis in Nederland; Candela, met een aantal zeer mooie variëteiten. Hierna volgde een zeer gevarieerde tafel uit Italië, beginnend
met een Prosecco en eindigend met
een hele mooie Brunello de Montalcino. Frankrijk was vertegenwoor-

digd met aantal mousserende wijnen van Charles de Fere. Verder uit
de Bordeaux; Colombe Peylande en
Chateau de la Vielle Tour met een
aantal specialiteiten. Ook de wijnen
uit de Minervois van Donjon vielen
goed in smaak. Hongarije en Oostenrijk stonden gebroederlijk op één
tafel met als pronkstuk de dessertwijn “Zeus”, een sublieme wijn! Als
afsluiter van deze avond had Fonseca port een aantal specialiteiten neergezet die tezamen met wat
heerlijke kazen te proeven waren.
Vanwege de gezellige grote drukte
werd het deze avond iets later dan
normaal voordat de laatste klanten
weer huiswaarts keerden.
Mocht u onverhoopt niet op de wijnproeverij zijn geweest dan kunt u in
de winkel vragen naar de toppers
van de proeverij en uw eigen proefdoosje samenstellen.
Kerstpakketten
De najaarsproeverij kan weer als
succesvol worden afgesloten. Dirk
en Linda van Zoolingen en medewerkers kunnen hun blik nu gaan
richten op de drukke December periode.
Mocht u nog geïnteresseerd zijn in
Kerstpakketten en relatiegeschenken kijk dan op www.wittebolwijn.nl
voor de mogelijkheden of kom voor
persoonlijk advies langs in de winkel aan de Ophelialaan 116.

Mazda-dealer Donker levert
eerste Mazda CX7 af
Aalsmeer -Op vrijdag 26 oktober
overhandigde Piet onker van Mazda Donker de eerste Mazda CX7
aan zijn nieuwe eigenaar. De Mazda
CX7 is een van de paradepaardjes
van Mazda. Het is een zogenaamde
Crossover Sports: een luxueuze SUV
met sportieve eigenschappen. Eigenaar Ed kriek is erg in zijn nopjes
met zijn nieuwe Mazda. “Een geweldige auto”, zei hij opgetogen nadat

hij de eerste kilometers had afgelegd”, en altijd leuk om in een auto
te rijden die zo nieuw is dat nog niemand hem kent”. Lang zal het niet
duren totdat de fraai-gelijnde CX&
een bekende verschijning op de Nederlandse wegen is. “Er is veel belangstelling voor deze auto die een
concurrent moet worden van onder
meer BMW X3 en Volvo XC70 ‘ aldus Piet Donker.
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Haarlemmermeer Museum
nacht ook in Aalsmeer

Disco dance classics in
eetcafé-bar de Walrus!
Aalsmeerderbrug - Dat de nieuwe
eigenaren van eetcafé-bar de Walrus voortvarend te werk gaan mag
blijken uit de volgende activiteit die
op de agenda staat. Aanstaande zaterdag 3 november is het namelijk
disco time. Met medewerking van
discotheek Delight gaat de Walrus
terug in de tijd op zoek naar de echte dance classics. Deze oude rotten
in het vak hadden zelf hun hoogtijdagen in de Eighties (80s) en vandaar dat gekozen is om veel disco,
club- en dance classics uit de oude
doos te gaan draaien.
“Als slagroom op de taart worden
ook wat uitstapjes gemaakt naar
wat hedentendaagse top 40, en natuurlijk wordt het Nederlandstalige
repertoire niet vergeten”, vertelt dj
Marco enthousiast. Er aan toevoe-

gend: “We gaan zeker het nodige
van ouderwets vinyl, zowel singles,
lp’s en 12-inches, draaien, dus zo nu
en dan inclusief een ruis of kraakje maar dat zal de pret niet drukken.” Gezien het enthousiasme over
de vorige classics disco avonden en
de gratis gehouden entree, wordt
het naar verwachting weer een bere-, nee pardon, een walrusgezellige avond.
Rest nog te vermelden dat naast de
muziek ook de lichtshow acte de
présence zal geven, zodat de Walrus
omgetoverd wordt in een sfeervolle discotheek. Voor eenieder die zin
heeft in een ouderwets feestje: vanaf
20.30 uur is het party-time. De Walrus is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 452 te Aalsmeerderbrug/Rijsenhout.

Bruisende dag voor jong en oud

Aalsmeer - Tijdens de Museumnacht op zaterdag 10 november
zijn er, op meerdere locaties, verschillende speciale evenementen
om te bekijken of om aan deel te nemen. Zo wordt er op die avond een
aantal exposities geopend en kan er
‘gesneldicht’ worden. Ook is er een
speciale installatie en een filmvertoning. Net zoals afgelopen jaar kan
men een museumnachtdiner nuttigen in het restaurant van het Kunstfort. Als hoogtepunt en verbindend
element worden alle evenementen
door een rit met een ‘train touristique’ met elkaar verbonden. Waar
mogelijk volgt deze het tracé van
de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn. Aan boord geeft auteur
Wim Wegman tekst en uitleg over
de spoorlijnen en de bezienswaardigheden onderweg. Wegman is auteur van het recent uitgegeven boek
over de Haarlemmermeer spoorlijnen. Thea Tolsma viert in Het Oude
Raadhuis te Hoofddorp haar twintigjarig jubileum als sieraadkunstenares. Haar sieraden worden gemaakt uit binnenbanden. Thea Tolsma maakte verschillende series colliers. Dit resulteerde in prachtige,
fragiele kunstwerken.
In Het Oude Raadhuis Aalsmeer is
de expositie Holland zonder Haast
met foto’s van Maria Austria (19151975) te zien. Tijdens de jaren vijftig en zestig legde zij de wederopbouw van ons land vast. Niet alleen
de positieve kant, maar ook de ‘rafelranden’ van herrijzend Nederland. In het veilinggebouw van de
Historische Tuin wordt de film Toccata for Toy Trains van Charles en
Ray Eames vertoond. Uniek beeldmateriaal op een fantastische historische locatie.
Het Historisch Museum Haarlemmermeer biedt tijdens de Museumnacht een unieke workshop
sneldichten. De bezoekers bekijken eerst de tentoonstelling ‘Sporen
door de polder’ en laten zich inspireren door de Haarlemmermeerlijnen.

Daarna gaan ze onder leiding van
een deskundige aan de slag. Iedereen heeft bij vertrek gegarandeerd
resultaat! De organisatie van deze
tweede editie van de Museumnacht
is in handen van de samenwerkende instellingen het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer, het
Kunstfort Vijfhuizen, het Historisch
Museum Haarlemmermeer, Museum de Cruquius, Galerie De Meerse in het Oude Raadhuis Hoofddorp,
de Historische Tuin Aalsmeer en de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA).
Programma zaterdag 10 november:
16.00 uur: Het Oude Raadhuis
Hoofddorp, opening tentoonstelling
Thea Tolsma
17.00 uur: Kunstfort, officiële opening expositie ‘Sporen in de polder’,
rondleiding
18.30 uur: Restaurant Kunstfort Vijfhuizen, museumnachtbuffetdiner
20.15 uur: Museum De Cruquius,
reis terug in de tijd met historische
kostuums
20.45 uur: Historisch Museum Haarlemmermeer, tentoonstelling en
workshop sneldichten ‘met garantie’
22.00 uur: Historische Tuin Aalsmeer,
film Toccata for Toy Trains van Charles en Ray Eames
22.35 uur: Het Oude Raadhuis
Aalsmeer, expositie ’Holland zonder
haast’ van fotografe Maria Austria
23.30 uur: Het Oude Raadhuis
Hoofddorp, speciale installatie
Daarna doet de trein alle eerdere
musea aan en eindigt om 01.00 uur
bij Museum De Cruquius
De activiteiten zijn vrij te bezoeken.
Een plaats in de trein kost 20 euro,
het diner 20 euro, een passepartout
35 euro. Voor het diner en de trein
is reserveren noodzakelijk; er is alleen een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Inschrijven: inschrijven@pier-k.nl of telefonisch 023
566 9565.
Voor meer informatie: www.podiumarchitectuur.nl/museumnacht.

Aalsmeer - Aalsmeers Konijnenen PluimveeVrienden (A.K.P.V.) organiseert ook dit jaar weer een
grote tentoonstelling met konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en sierduiven. Deze show is te
zien in tuincentrum en dierenspeciaalzaak Ranzijn Tuin en Dier aan
de Aalsmeerderweg 436. Voor dierenliefhebbers is dit een unieke
kans om zo’n grote verscheidenheid
aan dieren te kunnen bewonderen
in een mooie ruimte. Donderdag 1
november worden alle ingezonden

dieren door erkende keurmeesters
beoordeeld op kleur, bouw, type,
gewicht en conditie. Voor de fraaiste dieren zijn er prijzen te winnen.
De officiële opening is donderdagavond 1 november om 19.30 uur. De
opening zal worden verricht door de
heer Jan van Zanen, burgemeester
van Amstelveen.
De openingstijden zijn vrijdag 2 november van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 3 november van 9.00 tot 16.30
uur. De toegang voor deze prachtige
tentoonstelling is gratis.

Zaterdag grote bazaar bij
Doopsgezinde Gemeente AKPV showt konijnen,
cavia’s en sierduiven
Aalsmeer - Zaterdag 3 november
is de jaarlijkse grote bazaar van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
in de Zijdstraat. Het wordt ongetwijfeld een razend drukke dag, waarbij het doel is om veel geld bijeen
te halen voor zowel de Doopsgezinde Gemeente zelf, als voor een zestal goede doelen. Die dag bruist het
van de energie en de actviteiten in
het kerkgebouw en de nevenvertrekken in de Binding. Er is ruimte
voor gezellige spelletjes voor jong
en oud, er zijn vele spannende verlotingen en natuurlijk ontbreken de
jaarlijkse hoofdattracties niet, zoals de boeken-, cd- en dvd-markt,
de rommelmarkt en de verkoop van
tweede hands kleding. Het verschuiven van de Hortifair heeft invloed op
de aanvoer van bloemen en planten,
maar de bazaar is in Aalsmeer, dus
horen er ook bloemen en planten te
koop te zijn. Een centrum van gezelligheid is het Rad van avontuur met
vele leuke of heerlijke prijzen (iedere ronde een verse taart) temidden
van het fameuze restaurant met allerlei vers bereide versnaperingen.
Tot en met vrijdag 2 november 13.00
uur kunt u nog uw spullen

“Veel mensen ontmoeten”
PR-Medewerker van de commissie
Nico Eveleens: “De bazaar is financieel belangrijk voor de Doopsgezinde
Gemeente zelf. Daarnaast geeft het
een goed gevoel om veel geld aan
6 goede doelen te schenken, maar
zeker zo belangrijk is de gezelligheid en het samenwerken aan het
slagen van de bazaar. Je voelt je als
één grote familie aan het werk voor
iets heel zinvols en waardevols.“ De

bazaar is werkelijk voor iedereen en
dat blijkt ook ieder jaar. Staflid Jaap
van Leeuwen: “Het is altijd leuk om
zoveel bekende en onbekende mensen te ontmoeten op zo’n dag. Vorig
jaar ontmoette ik een mevrouw die
er voor het 29e jaar was. Ik heb haar
voor dit jaar een traktatie beloofd. Ik
hoop dat ze zich bij mij zal melden.”
Maar ook als u dit jaar voor het eerst
komt, dan bent u zeker zo welkom!
Waar gaat het geld heen?
50 Procent van de opbrengst van
de bazaar is bestemd voor een zestal goede doelen, te weten de stichting Tsedaka uit Leimuiden die in
Tanzania waterprojecten opzet en
ondersteunt, de stichting SADO uit
Hoofddorp die de opzet van scholen
voor kinderen in Somalië financiert,
de stichting I Am Special education in Botswana, opzet door ouders
van kinderen met een verstandelijke
beperking met als doel engelstalig
onderwijs te verzorgen, de stichting
Camella die in Midden-Java bewoners met een verstandelijke handicap financieel ondersteunen en projecten voor hen opzet, het inloophuis
Almere ter verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de
stichting Doopsgezind Wereldwerk
die meewerkt aan vrede en gerechtigheid in de wereld en steun geeft
aan projecten in Tanzania en Honduras. De overige 50% van de opbrengst is bestemd voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf.
Iedereen is van harte welkom op deze dag.
Voor verdere informatie en vragen:
Elise Moolhuijsen-Eveleens, tel:
0297–340684.

Aanmelden nu mogelijk

Workshop Black American
Gospel Music bij Life Line

Aalsmeer - Op 13, 15 en 17 november organiseert Life Line een
spetterende workshop van originele Black American Gospel Music
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat.
Je weet wel, zo’n koor als van Sister
Act. Dit is dan een workshop, dus
kennismaken met deze stijl op zo’n
manier dat je na twee oefenavonden
en een generale repetitie op zaterdagavond een concert kunt geven
waar een cd-opname van wordt gemaakt Afgelopen jaar is dit ook gedaan en het was een groot succes.
Oefenen, lachen, nieuwe contacten
maken, en ontdekken dat zingen
op zo’n manier een feest is. Auditie
doen is niet nodig. Je mag gewoon
meedoen. Iedereen is welkom vanaf 12 jaar. Er wordt gezongen onder
leiding van de gepassioneerde dirigente Edith Casteleyn, en de zangers en zangeressen worden bege-

leid door een band die life speelt.
Dinsdag en donderdagavond oefent
de groep van 19.00 tot 22.00 uur. Zaterdag wordt om 13.00 uur met de
generale repetitie gestart, daarna
eet de groep met elkaar en aansluitend is dan hét concert dat om 20.00
uur begint. Aanmelden op de site:
www.lifeline-blackgospel.nl
De kosten voor deze workshop zijn
32.50 euro per persoon, en zodra dit
bedrag op de rekening staat, ben je
deelnemer van de workshop. Reageer snel, want vol is vol. Ook is
er de mogelijkheid om je apart op
te geven voor een auditie voor een
eventuele solozang, dit kan ook via
de site, waar overigens ook veel informatie over de workshop is te vinden. Nog meer weten? Neem dan
contact op met Patrice Krijtenburg,
tel. 06-51872234 of Kees Kortenoeven, tel. 0297-325704.

Joop Visser en Jessica van Noord

Cabaret in Bacchus zaterdag!
Aalsmeer - In het kader van het
KCA cabaretseizoen is er op zaterdag 3 november een optreden van
Joop Visser en Jessica van Noord!
Hij: tekst, zang en gitaar! Meer dan
acht cd’s en tot voor kort nooit het
kleinste prijsje gewonnen! Treedt al
heel lang op in binnen- en buitenland. Onder andere op het boekenbal, de nacht van de poëzie en poetry International. Zijn repertoire omvat meer dan 350 liedjes.
Zij: zang. Onder andere met hem op
de nacht van de poëzie en voor poetry international en op de televisie.
Samen: zingen ze tweestemmig zijn
cd repertoire en nieuwe nummers,
met af en toe een meezinger voor
de liefhebber en gesproken woord
ter ondersteuning of onderbreking!

Ze hebben meteen een prijs gewonnen: de eerste door Jan Rot ingestelde en uitgereikte Okapi liedprijs,
voor het, volgens de jury, jaloersmakende lied ‘Schemering’.
Hun doel is verstrooiing door herkenbare beelden en situaties. Hun
doel is in ieder geval niet om te kletsen, te schokken of in verlegenheid
te brengen. Tot nu toe positieve reacties genoeg.
De voorstelling begint 3 november om 21.00 uur en cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat opent
vanaf 20.15 uur zijn deuren! Kaarten
kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar
aan de deur van Bacchus of te reserveren vóór 1 november bij Ans de
Kruijf: telefoon 0297-342657, bereikbaar na 18.00 uur.

F&VA start videocursus

Veel jong talent op plug &
play in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag werd voor de tweede keer het
open podium plug & play georganiseerd in de Beach in Aalsmeer. Initiatiefneemster Saskia Veenswijk vertelt dat zij met dit initiatief beginnende bands de kans geven zich te
presenteren.
“In Aalsmeer zie je steeds dezelfde
bands op het podium terwijl er ook
ontzettend veel jong talent is. Plug
& play biedt hén de kans van zich
te laten horen.” En dat er jong talent is was duidelijk. Dymphia, nog
maar 14 jaar, beet de spits af met
nummers van onder andere Rihanna, Trijntje Oosterhuis en Raffaela. Daarna was het de beurt aan de
Aalsmeerse band Agitated die met
hun psychedelische hardrock een

hele andere sfeer neerzette. Vervolgens kreeg Gerdie de voetjes van de
vloer met haar Hollandse smartlappen en stond Flashback, waarvan
de muzikanten allen rond de 17 jaar
zijn, garant voor een paar sets goede oude rock ’n roll!
De middag werd goed bezocht.
“Leuk, verfrissend en gezellig” waren de reacties van het publiek. Wil
je ook graag deelnemen aan plug
en play in The Beach?
Geef je dan op door een email
te sturen naar Saskia Veenswijk:
aiksas27@hotmail.com.
Of kom gewoon langs tijdens de
eerstvolgende plug & play op zondag 25 november in The Beach aan
de Oosteinderweg. De aanvang is
15.00 uur en de entree is gratis!

Aalsmeer - Maandagavond 5 november start de Film- en Videoclub
Aalsmeer met de eerste cursusavond van de geplande videocursus.
Deze eerste cursusavond wordt op
een gewone clubavond gehouden,
zodat ook alle leden van de F&VA
hierbij aanwezig kunnen zijn. Uiteraard gaat de aandacht uit naar de
cursisten die zich aangemeld hebben voor de videocursus.
De lesstof van de videocursus is zodanig samengesteld dat iedereen
deze cursus kan volgen. De onderdelen waar onder andere aandacht

besteed zal worden zijn; de huidige
videocamera- en montagesystemen, cameravoering, montage, verhaallijn en muziek bij de film. Docent Henk Westerhof staat garant
voor een duidelijke uitleg van de
lesstof, uiteraard op een groot projectiescherm.
De cursus wordt gegeven in gebouw
’t Anker aan de Oosteinderweg 273a
in Oost en begint stipt om 20.00 uur.
Aanmelden voor deze videocursus
is nog mogelijk via tel. 0297–347660,
via de site www.videoclubaalsmeer.
nl of op de eerste cursusavond.

Workshop voor ouderen

Kaarten maken voor de
feestdagen bij de SWOA
Aalsmeer - De SWOA organiseert
voor senioren een workshop met
lunch, waar een aantal verrassend
leuke kaarten voor de feestdagen
te maken zijn. Met aquarelverf of
eventueel ander verf ontwerpt u een
aantal abstracten waarmee u vrienden en kennissen zeker zult verrassen. De kaarten kunnen ook voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Niet moeilijk, wel ontzettend leuk.

Echt een workshop voor mensen die
denken dat ze geen kleuren kunnen
maken. De workshop wordt gegeven op vrijdag 9 november in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat en de kosten zijn 11 euro.
Voor aanmelden en informatie kunt
u bellen met SWOA, Wijksteunpunt
Meander, Clematisstraat 20, tel.
0297-323138, bereikbaar van maandag tot en met donderdag.
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Erwin Kroll op bezoek bij de OVA

Van de hak
op de tak

“Temperatuursverhoging
aarde niet te voorkomen”
Aalsmeer - “Zo’n volle zaal was ernog nooit geweest voor een vergadering van de Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA)”, vertelde
Rabobankdirecteur Berry Philippa.
De grote opkomst had vast veel te
maken met de speciale gast die de
OVA maandagavond jl. had uitgenodigd voor de jaarvergadering in ‘de
Legakker’. Het was niemand minder
dan Erwin Kroll, geen ‘weerman’ zoals hem geneigd bent te noemen,
maar ‘klimatoloog’ of ‘meteoroloog’.
Kroll verontschuldigde zich voor
het feit hij misschien wel wat ‘warrig’ overkwam, maar dat kwam omdat hij die dag opa was geworden
van kleinzoon Hidde. Kroll is natuurlijk bekend van het NOS-journaal
waar hij de afsluiting verzorgt met
de weersvoorspellingen. Het ‘weerpraatje’ is niet het enige waar Kroll
sterk in is, want het geven van lezingen gaat hem ook goed af, zo bleek
maandag. De ondernemers luisterden geboeid naar de meteoroloog
die het had over het onstaan van
de aarde en de klimatologische ontwikkelingen tot nu toe. “Die hebben
alles met de dampkring te maken”,
vertelde hij enthousiast.

“Zó erg toch niet?”
Zijn lezing was met een computerpresentatie ondersteund en uit alles bleek dat Kroll het niet over het
klimaat in Aalsmeer ging hebben.
Misschien had het publiek van tevoren een link gelegd met Aalsmeer
als tuinbouwgebied en het broeikaseffect. Kroll liet dit mondiale probleem natuurlijk niet onbesproken
en kwam tot een opmerkelijke uitspraak. Hij stelde voorop dat het
klimaat ingewikkeld in elkaar zit.
De voorspellingen zijn niet zo heel
rooskleurig voor alle klimaten op
onze wereld: de temperatuur gaat
namelijk stijgen. Oud-presidentskandidaat van de VS Al Gore reist
de hele wereld over met deze boodschap en heeft er zelfs een film over
gemaakt. Door zijn imput heeft Gore zelfs de Nobelprijs voor de Vrede
ontvangen. “Maar”, gaf Kroll te kennen, “ik dacht de hele tijd, zó erg kan
het allemaal toch niet zijn? Tuurlijk,
we doen allemaal aan labbekakkerij,
ik ben bijvoorbeeld hiernaartoe gereden in een smerige diesel. Toch”,
ging hij verder, “is de toename van
de temperatuur en de stijging van
de zeespiegel niet alleen aan de
mens toe te schrijven.” Wel voor het
grootste deel. In ieder geval is het
tegengaan van deze ontwikkeling
niet makkelijk. Dat heeft zo zijn economische redenen. Mensen worden
wel geleerd om zuiniger met het milieu om te gaan maar het stoppen
van de opwarming van de aarde is
een illusie. Klimaten zijn aan verandering onderhevig. Broeikasgassen zijn zelfs belangrijk. Alleen zijn
sommige gassen die de aarde uitstoot toegenomen en zorgen daardoor voor een temperatuursstijging
van een tot een paar graden in de
toekomst. En dat betekent een verandering van klimaat. Hoewel een

graad maar weinig lijkt, heeft dit al
flinke consequenties voor bijvoorbeeld droge gebieden: die worden
nog droger. Natte gebieden steeds
natter en de voorspelling is zelfs dat
(ook in ons land) er zogeheten superstormen op komst zijn.
Leven door dampkring
Dat klimaatveranderingen er in het
verleden ook al waren, haalde Kroll
aan in zijn verhaal over het onstaan
van de aarde. Grote meteorietinslagen hebben gezorgd voor de vor
ming van de aarde en de zo belangrijke dampkring, miljoenen jaren geleden, en voor de belangrijkste ontwikkelingen als het onstaan
van vormen van leven. Door de aanwezigheid van de dampkring kon er
leven ontstaan. Eerst was de dampkring alleen ‘goed’ voor microleven
als bacteriën en 1-celligen, die leefden van C02. Kleine dieren en plantengroei volgden maar voor mensen
was het lang nog geen tijd.
“Eerst kwam het tijdperk van de dinosauriërs. En afgezien van de dino’s”, legde Kroll uit, “waren er hele kleine ratjes die leefden van hun
uitwerpselen.” Een nieuwe meteorietinslag maakte een einde aan de
voor dino’s mooie wereld: de dampkring veranderde van samenstelling
en daarmee ook het klimaat over al
op de wereld. “De dino’s stierven uit.
Maar wat was verbazingwekkend?
De ratjes overleefden en dat was het
begin van al het nieuwe leven”, zei
Kroll gekscherend maar niettemin
serieus want toen pas waren de klimatologische omstandigheden ideaal voor menselijk leven...
Na Kroll’s betoog was het tijd voor
de afsluitende ondernemersborrel.

Boersma (alt) in hun vakkundige
en zeer muzikale solisten bijdragen.
Het zou te ver voeren om alle hoogtepunten te noemen, want het waren er vele.
We zouden het tweede vocaalkwartet te kort doen om ze niet met name te noemen: Wendy Roobol (sopraan), Klarijn Verkaart (alt), Estaban Manzano (tenor) en Christiaan
Peters (bas). In wisselende samenstelling traden zij op met het eerder genoemde solisten kwartet. Als
voorbeeld het bekende terzet ‘Hebe
deine Augen auf’.
De A.C.O.V. als koor groeit onder
leiding van Paardekoper nog steeds.
Opvallend was de transparante
koorklank en correcte uitspraak. Dit
brengt een souplesse en lichtvoetigheid te weeg als of de partituur het
koor geen enkele moeite kost. Een
enkele onzekere inzet heeft de leden waarschijnlijk meer gehinderd
dan de mensen in de zaal.
Het optreden van koor, orkest en solisten was van begin tot einde dermate boeiend dat de slechte akoestiek van de zaal niet meer opviel. Een
stralende uitvoering die dit monumentale oratorium zeker waard is.
Theo Valk

Nog uitgebreider in sound
& vision: Ed Kriek Optiek

Watertoren ook open dit weekend

Opening Galerie ‘Sous
Terre’ en beeldentuin
Aalsmeer - De ‘kelder’ tegenover
de watertoren is alweer enige jaren in gebruik is als expositieruimte, maar nieuw is de beeldentuin
bovenop het laaggelegen pand.
Voorbijgangers op de Kudelstaartseweg zagen het dak van het pand
veranderen van kale groene vlakte
tot goed gevulde beeldentuin. Wie
nieuwsgierig is kan de tuin evenals
de galerie in de kelder aanstaande
weekend bezoeken. Dan vindt de
officiële opening plaats van galerie die de toepasselijke naam ‘Sous
Terre’ heeft gekregen. Onlangs is de
expositiekelder in handen gekomen
van Nol en Bernadette de Groot en

Bakker Vooges al bijna
100 jaar vers de lekkerste

Kleurwedstrijd
De afgelopen weken is een speciaal boekje verspreid waarin tal van
acties in de vorm van kortingsbonnen en aanbiedingen zijn opgenomen, ook voor de laatste weken van
het jaar. Speciaal voor de jeugd van

Aalsmeer - In de Bloemhof bracht
zaterdagavond Aalsmeers Christelijke Oratoriumvereniging onder leiding van Herman Paardekoper een
integrale uitvoering van Mendelssohn’s oratorium ‘Elias’ ten gehore.
Het koor werd begeleid door het
Promenade Orkest dat correct en
overtuigend musiceerde.
Voorts werd deze integrale uitvoering gecompleteerd door een team
van maar liefst 9 solisten. Veel wordt
een uitvoering gegeven met slechts
één solistisch vocaalkwartet waardoor in dat geval enkele coupures
noodzakelijk zijn en enkele fraaie
gedeelten dan niet kunnen worden
uitgevoerd. Zelfs het recitatief met
koor nr. 19 kreeg de uitvoering zoals Mendelssohn dat in de partituur
aangeeft. De jongenssopraan Martijn Nijkamp debuteerde in dit onderdeel op fraaie wijze. Zijn nog fragiele maar zeer zuivere stem is veelbelovend.
De bas Pieter Hendriks vervulde de
hoofdrol als Elia op fraaie en soms
ontroerende wijze als in de aria ‘Es
ist genug’. Dit gold ook voor de tenor Bart de Kegel die de partij van
o.a. Obadja zong. Even zo zeer hebben we kunnen genieten van Nienke Oostenrijk (sopraan) en Ina

Komende zaterdag open huis

Vernieuwde winkel vrijdag open

Aalsmeer - Komende vrijdag 2 november is het zover. Dan opent Bakkerij Vooges het totaal vernieuwde
pand in de Zijdstraat en dat zal niet
onopgemerkt voorbij gaan. Wim en
Corine Engel nodigen eenieder dan
ook gaarne uit om een kijkje te komen nemen en zij hebben gemeend
dat het bezoek beloond dient te worden met een geweldige openingsaanbieding. Niet alleen in Aalsmeer
maar ook in Amstelveen ontvangt u
op 2, 3, 5 en 6 november een boordevolle Vooges-tas met inhoud ter
waarde van 17,15 euro voor slechts
6,50 euro (op=op).

Stralende integrale uitvoering
van ‘de Elias’ door ACOV

Door: Joke van der Zee.

“Regionale
aanpak huisvesting
buitenlanders”

Aalsmeer - De Aalsmeerse politiek
is gelijkgestemd als het gaat om een
oplossing te vinden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.
Een eerder idee voor het bouwen
van een Flexhotel in de Stommeerpolder is met name door druk van
de bevolking afgeketst, maar daarmee is het probleem niet aangepakt. Op dit moment wonen veel Polen en andere Oost-Europeanen die
hier werken, in huizen die particulieren of bedrijven verhuren. In sommige wijken levert deze bewoning
de nodige overlast op. Het Flexhotel wilde een tweetal ondernemers
opzetten om de Poolse werknemers
te huisvesten, maar wel voor tijdelijk. Omwonenden zagen dit niet zitten en voorspelden ook hier overlast. De politiek vindt wel dat er iets
moet gebeuren. Aalsmeer is trouwens niet de enige plaats waar grote groepen Oosteuropeanen naartoe zijn getrokken om te werken.
Wethouder Nijmeijer liet donderdag
tijdens de raadsvergadering weten
dat het huisvestingsprobleem regionaal aangepakt gaat worden. “Binnenkort gaan we in conclaaf met
de raad om te vertellen hoe wij dat
zien”, aldus de wethouder. Hij vertelde ook dat er inmiddels een legalisering is voor huisvesting in het
LIB-gebied, waar ‘normale’ bewoning niet is toegestaan vanwege het
luchtvaartbesluit. Hij benadrukte dat
huisvesting van Polen wel tijdelijk is.
“Uit onderzoek blijkt dat de meeste
Polen hier drie tot negen maanden
verblijven en dan weer terug gaan.”

Pleinplan;
momenteel

3 tot 12 jaar is er een kleurwedstrijd
uitgeschreven. Er zijn twee leeftijdsgroepen te weten van 3 tot 7 jaar en
van 7 tot 12 jaar.Zowel in Aalsmeer
als in Amstelveen wordt per leeftijsdgroep één winnaar bekend gemaakt en de winnaars ontvangen
ieder vier kaarten voor de Linnaeushof. De kleurplaten kunnen tot 15
november opgehaald en afgeleverd
worden in de winkels in Aalsmeer
en Amstelveen en bij aflevering bestaat de beloning in ieder geval uit
een heerlijk zakje pepernoten. De
prijswinnaars krijgen thuis bericht.
Open huis
Voor die lezers die graag eens een
kijkje achter de schermen in de bakkerij willen nemen is er ook goed
nieuws te melden want zij kunnen
met eigen ogen gaan zien hoe het
“echte brood” wordt gebakken, Op
zaterdag 17 november wordt er in

zijn melden in een mooie flyer dat
zij de kelder multifunctioneel willen gaan gebruiken. Te denken valt
aan kunstworkshops en lezingen
bijvoorbeeld in combinatie met culinaire en muzikale arrangementen. In
het Noord-Brabantse Lithoijen heeft
het tweetal eveneens een galerie
met een beeldenpark. Aan de openingsexpositie, die vanaf zaterdag 3
november te bezoeken is, neemt een
groot aantal kunstenaars deel. Op
de website www.galerie-sous-terre.
nl is er meer over te lezen. De galerie
is zowel zaterdag als zondag tussen
13.00 en 17.00 uur geopend.
Watertoren
Ter gelegenheid van de opening van
Sous Terre opent de watertoren dit
weekend eveneens zijn deuren. Tussen 10.00 en 17.00 uur is het publiek
van harte welkom in de toren. Voor
2 euro mogen volwassenen naar de
‘top’ en de toegang voor kinderen
beneden de 12 jaar is 1 euro.

de bakkerij in Aalsmeer “open huis”
gehouden en Wim en Corine Engel
en hun medewerkers hopen vele
nieuwsgierigen te mogen begroeten
in de bakkerij. Maar ook op andere
dagen natuurlijk in de winkel in de
Zijdstraat in Aalsmeer en in de winkel in Winkelcentrum Middenhoven
in Amstelveen. In beide winkels is het
overigens mogelijk kwartjes te sparen. Bij iedere besteding van 5 euro
ontvangt u een Vooges spaarmunt
die gemakkelijk verzameld kunnen
worden in een Vooges spaarpijp.
Bij tien Vooges Kwartjes heeft u al
een brood naar keuze bij elkaar gespaard. Maar u kunt ook doorsparen voor bijvoorbeeld een pak Westplasjes of een slagroomtaart. Al met
al redenen voldoende om eens even
binnen te stappen bij Bakkerij Vooges, al bijna 100 jaar het adres voor
ambachtelijk brood en banket.

Aalsmeer - Na weken van hakken
en breken is het zover met de opening van Sound & Vision. Ed Kriek
Optiek kan dan zijn klanten nog beter van dienst zijn. In het fraaie hoekpand aan de Stationsweg 2 is op de
eerste etage een volledig ingerichte
optometrie-afdeling en een ruimte
om gehoorproblemen te traceren en
op te lossen, gemaakt. Vermeldenswaard is zeker dat de eerste etage
ook voor mensen die aangewezen
zijn op een rolstoel of rollator, goed
bereikbaar is via een lift. Aan de zijkant van het pand is zelfs een aparte
ingang gemaakt. Komende zaterdag
3 november kunt u een kijkje gaan
nemen tijdens het “open huis” en
naast het inwinnen van heel veel informatie zal er ook voldoende ruimte zijn om te genieten van een hapje
en een drankje.
Optometrist
Met deze uitbreiding kan rustig gesteld worden dat bij Ed Kriek Optiek
alles wat met horen en zien te maken heeft te vinden is en dat wordt
ondersteund door gediplomeerde
en vakbekwame mensen, zo bleek
uit het gesprek met Simone, die met
haar jarenlange ervaring op zak gedreven vertelt over optometrie in het
algemeen en de uitbreiding bij Ed
Kriek Optiek in het bijzonder. De optometrist levert oogzorg op maat en
houdt zich bezig met de zorg voor
het oog in de ruimste zin van het
woord. Tot zijn of haar taak behoren
oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en
het aanmeten van brillen en lenzen.
Door bepaalde taken over te nemen
van de oogarts, zoals screening voor
diabetes. Ook zorgen optometristen
voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen en een ander voordeel is,
dat er veel minder reistijd nodig is.
De huisarts hoeft niet in alle gevallen direct door te verwijzen naar de

oogarts. Want voor oogmetingen,
het constateren en screening van
een oogaandoening en voor eerste
hulp kan nu aangeklopt worden bij
de goed opgeleide deskundige optometrist. Toename van efficiëncy en
adequatere hulp zijn in dit geval de
sleutelwoorden. De optometrist is
als het ware en filter tussen de bevolking en de oogarts. De optometristen bij Ed Kriek Optiek werken
nauw samen met de ziekenhuizen
in de regio en met de huisartsen.
Hoorproblemen
Vanaf nu kunt u bij eventuele hoorproblemen ook bij Ed Kriek Optiek
terecht en daar staat Els klaar om u
te helpen en te adviseren. Hoortoestellen zijn bedoeld om de communictie te verbeteren. Het is bijzonder
vervelend als je niet alles meer hoort
want dan kun je verkeerde antwoorden of reacties geven. Veel mensen
zien op tegen het gebruik van een
hoortoestel. Zij denken nog terug
aan de tijd dat opa een toestel had
dat altijd floot of dat hij er er altijd
aan zat te draaien maar nog niets
verstond. Met de komst van de moderne hoortoestellen in allerlei kleuren en maten zijn deze klachten verholpen. In de speciale ruimte op de
eerste etage heeft het buitengeluid
nauwelijks vat omdat er extra isolatiemateriaal is aangebracht. Met
de uitbreiding van de beide disciplines en de wetenschap dat Ed Kriek
Optiek ook het vertrouwde adres is
voor brillen en lenzen kan de toekomst met open vizier tegemoet
gezien worden en dat geluid klinkt
aangenaam in de oren.
Ook na zaterdag 3 november bent
u van harte welkom bij Ed Kriek
Optiek aan de Stationsweg 2 in
Aalsmeer. Het telefoonnummer luidt
0297-320478. Meer informatie is te
vinden op www.edkriekoptiek.nl

Aanstaande zaterdag houdt de Ed Kriek Optiek open huis. Alle medewerkers
van de Sound & Vision Optiek heten u/jou van harte welkom.

Aalsmeer - Momenteel wordt het
bekende Stadionplein, nabij het
Olympisch Stadion aan de Stadionweg in Amsterdam, aangepakt. Het
Stadionplein, gebouwd in 1928 als
parkeerplein ten behoeve van de bezoekers aan de Olympische Spelen in
het, toen nieuwe, stadion. Inmiddels
is het Olympisch Stadion weer drastisch aangepakt en voldoet aan de
eisen van deze tijd. Het Stadionplein
is nog steeds een parkeerplein. In de
loop van de tijd zijn er wat ‘fritestenten’ bijgekomen en functioneert het
plein als opstapplaats voor vakantiebussen die komen en gaan naar en
van omliggende landen.
Echt gezellig is het plein niet. Daarom ontstaan er nu plannen om van
het Stadionplein een waardig stadsplein te maken. Floris Alkmade, de
architect met veel pleinervaring is
aangetrokken om het Stadionplein
om te toveren tot een mooi en levendig plein. Er komt een niet te hoge
bebouwing, veel groen; Floris denkt
aan een parkachtig plein waarop
een nette friteszaak geen bezwaar
is. Ook zullen er parkeerplaatsen komen die echter het pleinbeeld niet
mogen overheersen. De ideeën van
Floris Alkmade krijgen steeds meer
vorm, mede dankzij de vele inspraakrondes.
“Dat is wel lastig”, zegt de architect.
“Je hebt te maken met verschillende
ideeën en meningen. Maar de plannen voor het plein groeien en straks
zal er een plein komen met de allure
die bij de entree van de stad hoort”.
Kennelijk lukt het daar wel met de inspraak.
Momenteel zijn er plannen voor het
Raadhuisplein, gelegen bij het bekende raadhuis van Aalsmeer, langs
de drukke Van Cleeffkade. Het Raadhuisplein, gebouwd rond 1965 toen
ook het nieuwe gemeentehuis daar
verrees. Later werd het raadhuis,
een ontwerp van de bekende architect Professor Berghoef †, uitgebouwd door een nieuwe, afwijkend
qua ontwerp, aanboud. Het Raadhuisplein is een parkeerplein, behalve op dinsdag, dan is het plein bezet
met marktkramen. Door de wekelijkse markt is er op het anders zo saaie
plein een levendig beeld waar te nemen. Op andere dagen kan men,
wisselend, terecht bij de viskraam,
groentenkraam of een brood en
koekkraam. Deze kramen staan dan
wat benauwd langs de scheve stoeprand bij het bruggetje. De bloemenkiosk, op de stoep van het plein, nabij
de Stationsweg zorgt in elk geval dagelijks voor nog wat fleur. Met name
op zondag is het een saai plein met
scheve straatstenen, hier en daar een
geparkeerde auto, slecht begaanbare stoepen en verder is alles dicht.
Het Raadhuisplein is een lelijk plein,
dat moet echt anders.
Momenteel is er nog een plan om het
Raadhuisplein stevig aan te pakken.
Echter, dit plan is tijdens een eerste
informatieavond, nog met oud-wethouder Piet Boom erbij, van tafel geveegd. In tegenstelling tot de plannen
van het Stadionplein, volgden er geen
inspraakrondes meer waarin een
groeiende en aangepaste vormgeving getoond werd. In Aalsmeer bleef
het stil rondom het plein. Er gaan nu
geruchten dat wethouder Berry Nijmeyer de oude plannen uit de kast
haalt, de kreukels glad strijkt en
daarmee tevoorschijn komt. Zou er,
bij ons Raadhuisplein, óók een pleinen deskundige-architect betrokken
worden? Een plein heeft een belangrijke functie en tot nu toe is gebleken dat Aalsmeer daar niet sterk in is.
Het Raadhuisplein is bij binnenkomst
naar het centrum van het dorp. Wat
meer levendigheid en groen zou leuk
zijn. Helaas zitten we hier altijd met
dat parkeer tekort. Het Raadhuisplein zou desondanks de allure van
een welvarend dorpscentrum moeten krijgen. Hoe?
Daar vraag je me wat. Ik denk zelfs
dat er toch een parkeergarage onder
moet komen. Anders wordt het nooit
een echt plein en wordt het parkeerprobleem in het dorp alsmaar groter...
Coq Scheltens

Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 november, is de volgende speelavond van buurtvereniging De Oude Spoorbaan. Vanaf 19.30 uur worden de kaarten voor het klaverjassen geschud in gebouw ‘t Anker
aan de Oosteinderweg 273a. Ook u/
jij bent welkom.

BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 1
november, organiseert buurtvereniging Oostend weer een speelavond.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. De speelavaond
begint om 20.00 uur en vindt plaats
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat.
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Feestelijke vieringen voor
jubileum Caritas
Aalsmeer - In het koorseizoen 20072008 bestaat Caritas 25 jaar. Dit wil
het koor niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal Caritas dit jaar
in verschillende kerkdiensten zingen, als blijk van waardering naar
de kerken in Aalsmeer en omstreken, omdat Caritas in deze kerken
de afgelopen 25 jaar heeft mogen
optreden. Over deze diensten zal u
de komende maanden meer kun-

Computer weg
na inbraak
Aalsmeer - In de nacht van woensdaag 24 op donderdaga 25 oktober
is er ingebroken in een kantoorpand
op het veilingterrein aan de Legmeerdijk. Onbekend is hoe de dieven zich toegang tot het pand hebben verschaft. Er zijn geen braaksporen aangetroffen. Er is een computer gestolen.

Bekeuringen na
verkeerscontrole

Aalsmeer - Op dinsdag 23 oktober
heeft de politie tussen half twaalf
en vier uur ‘s middags een verkeerscontrole gehouden op de Kudelstaartseweg. In totaal zijn vier
bekeuringen uitgeschreven, onder
andere voor het rijden zonder geldig
rijbewijs, het niet dragen van de verplichte gordel en met een bromfiets
over de rijbaan rijden.

Beleef een kleurrijke avond
met Colour of Business

nen lezen in deze krant. Caritas wil
u dan ook van harte uitnodigen om
één of meer van deze diensten bij
te wonen.
Ter afsluiting van het jubileumjaar
zal Caritas zaterdag 24 mei een
groots jubileumconcert geven om
20.00 uur in de Chr. Geref. Kerk aan
de Lijnbaan. Het belooft een muzikaal spektakel te worden. Zet deze
datum alvast in uw agenda.

Extra controles
op vuurwerk!
Aalsmeer - Oud en nieuw is
het voorlopig nog niet, maar nu
reeds krijgt de politie met name in de weekenden veel telefoontjes van inwoners over
vuurwerk-overlast. Met name in
Oost, dorp en Kudelstaart knalt
de jeugd er al volop op los. Het
vuurwerk is zo goed als zeker
afkomstig uit België en veelal
gaat het om vuurwerk van zwaar
kaliber. De politie vraagt ouders
om op hun kinderen te letten,
betrapt worden met vuurwerk
geeft namelijk hoge bekeuringen. Bovendien is de politie de
vrijheid gegeven om bij kinderen die met vuurwerk worden
betrapt, huiszoeking te doen. Al
het vuurwerk wat aangetroffen
wordt, mag en wordt in beslag
genomen! En er wordt procesverbaal opgemaakt

John Korenwinder wint
Historische Tuin Knop
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond 26 oktober heeft de wedstrijd
om de Historische Tuinknop in de
veiling van het museum Historische
Tuin Aalsmeer plaatsgevonden. Er
streden ongeveer 40 bloemenexporteurs en inkopers om de begeerde Tuinknop. Dit gebeurde op de
antieke veilingklok uit de vroegere
veiling Bloemenlust.
Veilingmeester Frans Janssens leidde het wedstrijdgedeelte en veilingmeester Coos Buis deed op zijn eigen humoristische wijze de twee
ludieke ronde’s, met producten die
door het bedrijfsleven uit de regio
gesponsord waren en waarvan de

Gratis seminar voor ondernemers

opbrengst voor de Tuin is. Opsteker deze avond was Dick Oussoren. John Korenwinder, van J. P Korenwinder, is de gelukkige winnaar
van de Historische Knop Trofee. Dit
was voor hem de tweede keer. Twee
jaar geleden mocht hij ook de Tuinknop in ontvangst nemen. Op de
tweede plaats deze avond eindigde Gerard van de Velde. De avond
was een groot succes en heeft een
mooi geldbedrag voor de Tuin opgeleverd.
De avond werd afgesloten met een
hapje en een drankje in de tentoonstellingsruimte waar ook nog even
gezellig nagepraat werd.

Rope-skipping op het
Wellantcollege Westplas
Aalsmeer - Op de Westplas is het
ouderwetse touwtjespringen herontdekt. Eens was het een echte meidenbezigheid, waar jongens
maar meesmuilend vanaf een afstand naar keken. Nu is het een
steeds populairder wordende échte
sport. De meest fanatieke beoefenaars zijn nu de jongens. Het heeft
een stoere en acrobatische uitstraling. De recente videoclip van Yves
Laroche: “Rise-Up”, draagt natuurlijk ook bij aan het nieuwe imago
van Rope-Skipping, zoals het touwtjespringen tegenwoordig heet.
Op de Westplas draait sinds enige
tijd het project ‘In Motion’. Het is een
vakoverstijgend project van vijf niet
direct verwante vakken, waarbij Lichamelijke Opvoeding een hoofdrol
speelt. Het hele project wordt digitaal aangestuurd met moderne leermiddelen, zoals audio, video en internet. Op internet worden ook de
ingevoerde resultaten bijgehouden, zodat zowel docent als leerling
overal en ten allen tijde aan het project kunnen werken.
De touwtjes waarmee gesprongen
wordt zijn niet meer de gevlochten
sisal touwtjes. Tegenwoordig zijn ze

van kunststof met handvatten en
bovendien zijn ze beaded, dat wil
zeggen bekleed met kunststof hulsjes, waardoor ze minder verslijten en
het tikgeluid accentueren.
De projectgroep zag kans een Rope-skip groep uit Limburg, die in de
buurt trainde, te strikken voor een
demonstratie met aansluitend een
workshop. De groep Skip-Mania
met trainer Roel wist in twee uur 115
kinderen te boeien met alles, wat
rope-skipping te bieden heeft. De
groep die pas 1 jaar bezig is, kon al
aardige stunts laten zien en bracht
menig maal de handjes op elkaar. In
de slotdemo liet Roel zien hoe het
touw in één sprong tot vier keer onder zijn voeten door ging. Maar ook
de Westplasleerlingen lieten zich
niet onbetuigd. Bij het ‘Dubble-Dutch’, waarbij twee touwen door elkaar
heen draaien, wisten diverse kinderen al drie tegelijk in de touwen
te krijgen. En ook hier was te zien
dat de meerderheid van de deelnemers jongens waren. Het project op
de Westplas heeft in elk geval weer
een mooie nieuwe impuls gekregen,
hetgeen de volgende dag tijdens de
projecturen meteen te merken was.

Afsluiting eerste seizoen

Proefvaartdag en kortingen
bij Watersportservice Dragt
Aalsmeer - Het eerste seizoen van
Watersportservice Dragt zit er alweer op en dit gaan de eigenaren
op 3 november feestelijk afsluiten met een leuke proefvaart dag
en aantrekkelijke kortingen tot wel
70 procent op kleding en schoenen van de bekende kleding merken Magic Marine, Gill, Imhoff, H20
en Slam en de schoenen van Dubarry en Sebago. Deze dag wordt er
ook voor gezorgd dat er een kopje
koffie en een versnapering voor u
klaarstaat. Watersportservice Dragt
heeft de winkel 1 januari 2007 overgenomen van Dragt. Deze winkel zit
al decennia aan de Stommeerweg
72. Watersportservice Dragt richt
zich niet alleen op de technische
zeilkleding,maar ook voor vrijetijdskleding met een nautisch tintje bent
u bij Watersportservice Dragt aan
het goede adres.De proefvaartdag is
met exclusieve sloep Van Speijk 32
met de lengte 9,70m en een breedte

van 2,85 meter met een 160PK turbo
diesel motor, die de elegante lijnen
van een eeuwenoude barkas verenigt met het hedendaagse comfort
die een topsnelheid van 20 knopen
kan behalen.
De Van Speijk is benoemd naar de
19-de-eeuwse Nederlandse zeeheld. die bevel voerde over een barkas. Door een paar dappere daden
groeide Van Speijk uit tot buitengewoon luitenant ter Zee en kreeg
het gezag over een kanonneerboot.
Doen deze in handen van de opstandige Belgen dreigde te vallen,
pleegde Van Speijk zijn laatste heldendaad.
Volgens de overlevering riep Van
Speijk “dan liever de lucht in”, voordat hij zijn brandende sigaar in het
kruitvat gooide. Zij boot spatte uiteen, waarbij Van Speijk om het leven kwam. U/jij bent 3 november
van harte welkom bij Dragt aan de
Stommeerweg!

Schoenenhuis Henrita doet
mee aan outlet-dagen

Bestuurslid Anton Temme overhandigt de trofee met bijbehorend bloemstuk
uit aan winnaar John Korenwinder.

Evi uit Kudelstaart prijswinnaar
ABN AMRO-actie
Uithoorn - Op de braderie van 5
oktober in de dorpsstraat te Uithoorn was ABN AMRO met een
stand aanwezig. Ter promotie van de
jeugdspaarrekeningen, de Pardoes-,
Eurostyle- en Ajax-rekening, was er
door ABN AMRO een ludieke actie
opgezet.
De actie ‘speciaal voor de jeugd tot
18 jaar’ bestond uit een grote koker
gevuld met tennisballen. Degene
die het exacte aantal tennisballen
in de koker wist te raden, kwam in
aanmerking voor de hoofdprijs van
50 euro op een jeugdspaarrekening
naar keuze.
Er ontstond een drukt van jewelste. Om iedereen de kans te geven
een formulier in te vullen kregen de
wachtende kinderen een ABN AMRO ballon van de ABN AMRO medewerkers.
De prijswinnaar is nu bekend. Het

is de gelukkige 8-jarige Evi Buskermolen uit Kudelstaart. Evi heeft het
exacte aantal ballen geraden.
Op dinsdag 23 oktober heeft Evi op
het districtskantoor van ABN AMRO
in Uithoorn haar prijs in ontvangst
genomen. De prijs is uitgereikt door
Mark Galloway, vestigingsmanager
van de bankshop Uithoorn en Patricia Muller, Preferred Banker in Uithoorn.

Aalsmeer - Amstelhof Health Club
organiseert weer haar winterfestival. Schoenenhuis Henrita brengt
ook een deel van haar heren- en
damesschoenen hier naartoe, om
ze voor absolute bodemprijzen aan
te bieden. Alle herenschoenen zijn
slechts 50 euro en alle damesschoenen zijn maar 40 euro per paar.
Verder staan onder andere Duo
Sports, Evi Swart en Prinselijk Proeven op de beurs.
Absoluut de moeite waard om even
naar de Noorddammerlaan te rijden.
De stuntverkoop is naast de dames

– en herenschoenen ook in sportartikelen, kinderkleding, wijn, koffiebonen en thee en aloë vera producten. Daarnaast worden er nog leuke
activiteiten georganiseerd, zoals een
podium met kinderoptredens en is
er ook een bar met terras en hapjes
en drankjes. Kortom reden genoeg
voor een leuk uitje. Op vrijdag 2 november open van 14.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 3 november is iedereen
tussen 10.00 en 15.30 uur welkom.
De entree is gratis. Wegens deelname aan het winterfestival komt de
koopavond te vervallen op vrijdag 2
november.

Aalsmeer - Kleur, expressie en een
vleugje magie, dat zijn de ingrediënten van het wereldberoemde Cirque
du Soleil. Deze kwaliteiten zijn ook
van toepassing op de printers en
apparatuur van het nieuwe bedrijf
Colour of Business.
Tijdens een seminar op 5 november, gratis te bezoeken door ondernemers, worden deze zaken op een
leuke manier gecombineerd.
Sinds begin oktober is Colour of
Business gevestigd aan de Witteweg. Het bedrijf legt zich toe op het
adviseren, leveren, installeren en
managen van printers en multifunctionele apparatuur voor het middenen kleinbedrijf.
Onderzoek
Voor de meeste bedrijven geen overbodige luxe, want onderzoek heeft
aangetoond dat het MKB veel geld
en papier verspilt doordat er geen
zicht is op de printerinfrastructuur.
Op maandag 5 november organiseert Colour of Business het seminar Sharp open system architecture.

Professionals van Sharp leggen tijdens deze avond haarfijn uit hoe de
apparatuur en filing systemen werken en hoe deze kunnen worden ingezet bij uw bedrijf.
Er worden demonstraties gegeven
en uiteraard is er de gelegenheid
om vragen te stellen die voor uw
specifieke situatie van belang zijn.
Kleurrijk extraatje!
Om te illustreren hoezeer Colour
of Business hecht aan uitstekende
kleurprestaties van zijn machines,
wordt onder de aanwezigen van het
seminar op 5 november een VIP-arrangement verloot voor de nieuwste
kleurrijke show van Cirque du Soleil.
Ook ondernemers die in november
of december een printer aanschaffen bij Colour of Business krijgen
een VIP-arrangement cadeau!
Het seminar start om 17.00 uur en
duurt tot ongeveer 18.15 uur.
Ondernemers kunnen zich gratis
aanmelden via info@colourofbusiness.nl of tel. 0297–365951.

Maandactie Ophelialaan
Aalsmeer - Zaterdag 3 november is
er weer een maandactie in de Opheliaan en deze keer worden de
schijnwerpers gericht op Intersport
Duo. Sinds 1983 is dit bedrijf uitgegroeid tot een zeer bekende sportzaak in de regio met winkels in Uithoorn, Amstelveen, Mijdrecht, Buitenveldert en Aalsmeer. Het hoofdkantoor en het centrale magazijn
zijn gevestigd in Uithoorn. In totaal
zijn er zo’n 85 mensen werkzaam in
dit bedrijf. Vanaf het begin was het
bedrijf lid van Intersport, maar stapte daar zes jaar geleden uit, omdat
men het niet eens was met de gang
van zaken. Aangezien Intersport alles thans beter geregeld heeft wat
betreft inkoop, marketing, enz. is Intersport Duo sinds augustus weer
lid van deze organisatie van onge-

veer 120 zelfstandige winkeliers. Bij
Intersport Duo kan men terecht voor
alles op sportgebied, zoals voetbal,
hockey, tennis, fitness, ski, snowboard, skate, zwemmen, enz. Alle
gerenommeerde merken zijn aanwezig, zoals Nike, Adidas, O’Neill,
Bjorn Borg, Champion, en onder andere Russell. Sinds maart van dit
jaar is Intersport Duo begonnen in
Aalsmeer en het moet gezegd worden, het is een aanwinst in de Ophelialaan. Vele Aalsmeerders hebben hun gang naar deze sportzaak
reeds gevonden. Zaterdag 3 november maakt u kans om door iemand
van het promotieteam te worden
benaderd en dan te worden verblijd
met een leuke attentie. Een reden
te meer om zaterdag 3 november te
gaan winkelen in de Ophelialaan.

Afsluiting module Afvalverwerking

Leerlingen Wellant College
bezoeken De Meerlanden
Aalsmeer - Op woensdag 24 en
donderdag 25 oktober hebben ruim
140 vmbo-leerlingen van het Wellant College de milieustraat en de
compostering van De Meerlanden
bezocht. De vierdeklassers hebben
aan deze rondleiding deelgenomen
ter afsluiting van de nieuwe module ‘Afvalverwerking’ die het Wellant
College dit jaar voor het eerst behandelt. In de nieuwe module voor
de vierde klas van het vmbo staat
afval en afvalverwerking centraal.
De verschillende inzamelmethoden
door de jaren heen komen aan bod,
maar natuurlijk ook de huidige stand
van zaken. Vooral afvalpreventie en
product- en materiaalhergebruik in
de vorm van onder meer composteren, recycling en kringloopwinkels
staan centraal. De module is opgesteld door het Wellant College in samenwerking met De Meerlanden.
Theorie naar praktijk
Nadat de leerlingen de theorie hadden bestudeerd, hebben zij als eindopdracht een bezoek gebracht aan
De Meerlanden. Tijdens de rondleiding is vooral het composteren van
GFT-afval, dat bij De Meerlanden in

Rijsenhout gebeurt, en het hergebruik van afvalstromen uitgebreid
toegelicht. “Ik kom hier wel eens
met mijn ouders om grofvuil weg
te brengen, maar ik heb er nooit bij
stil gestaan wat er hier allemaal gebeurt”, aldus één van de leerlingen.
“Het was superinteressant om het
composteringsproces te zien. Ook
vind ik het leuk om te weten dat
bijna alles wat naar de milieustraat
wordt gebracht gerecycled wordt.
Toen ik hierheen kwam verwachtte
ik alleen maar stank, maar het was
een heel boeiende rondleiding.”
Over De Meerlanden
De belangrijkste taak van De Meerlanden is de inzameling en verwerking van afval bij gemeenten en bedrijven. De Meerlanden heeft ook
verschillende milieustraten en een
kringloopwinkel. Bij De Meerlanden
zijn ruim 180 personen werkzaam
en wordt jaarlijks 283.000 ton afval ingezameld. Voor de verwerking
van het ingezamelde afval zoekt De
Meerlanden de meest geschikte
manier. Belangrijkste uitgangspunt
hierbij is de minimaal mogelijke milieubelasting.

Zangdienst met Peter Kits
in Dorpskerk Aalsmeer
Aalsmeer - Zondagavond 4 november om 18.30 uur is er weer
een zangdienst in de eeuwenoude
Dorpskerk van Aalsmeer. In deze
avonddienst zal er weer veel gezongen worden met Wim Spaargaren
als muzikale begeleider. De bekende zanger en evangelist Peter Kirs
zal medewerking verlenen. Peter
Kits is geboren op 16 maart 1950 in
Enschede . Zijn ouders hadden daar
een wasserij.
Na zijn studie aan de middelbare
tuinbouwschool in Aalsmeer en de
bijbelschool in Engeland, vertrok hij
naar Ermelo en werd groepsleider
in een huis voor moeilijk opvoedbare kinderen. Daar trof hij zijn huidi-

ge vrouw met wie hij zes kinderen
heeft. Na wat omzwervingen kwam
hij terecht bij de Evangelisatiebeweging van oprichter Johannes de
Heer, Het Zoeklicht, waar hij tot vorig jaar werkte. Hij zingt vanaf zijn
jonge jaren en heeft tot op de huidige dag zangles om zijn stem op
pijl te houden. Hij heeft vele platen
en cd’s gemaakt en voor dit voorjaar
staat een opname gepland.
In 2003 werd hij lid in de Orde van
Oranje Nassau omdat hij 40 jaar
zanger was van het Levenslied met
een grote L Het zal zeker weer een
mooie zangdienst worden en iedereen is welkom in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat.

Leerlingen van het Wellant College te gast bij De Meerlanden.
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Nog enkele plekken vrij!

Help 1 op 19 mensen met uw gift

Ruim 30.000 vrijwilligers
collecteren voor Diabetes
Aalsmeer - Diabetes begint epidemische vormen aan te nemen. Maar
liefst 1 op de 19 mensen in ons land
heeft deze aandoening. In totaal
telt Nederland al 850.000 mensen
met diabetes. 250.000 daarvan weten nog niet dat ze deze ziekte hebben. De kans is groot dat u iemand
in uw omgeving kent die diabetes
heeft, of binnenkort leert kennen.
Want iedereen kan het krijgen, jong
en oud, dik en dun. En elk jaar komen er zo’n 70.000 mensen met diabetes bij.
Oplossing is nabij
Het Diabetes Fonds werkt hard aan
oplossingen voor het diabetesprobleem. Zo financiert het Fonds onderzoek naar manieren om diabetes
te genezen via transplantatie van insulineproducerende cellen.
Het onderzoek naar transplantatie
is nu zo ver gevorderd dat genezing
voor mensen met type 1 diabetes
zienderogen dichterbij komt. Voor
veel kinderen, die zichzelf nu vaak
viermaal daags zichzelf moeten in-

Cursus: Digitaal fotobewerken
voor 50-plussers bij SWOA

jecteren met insuline, is dit een grote wens. En die wil het Diabetes
Fonds graag uit laten komen.

Aalsmeer - Op woensdagochtend
7 november start de SWOA met een
cursus Digitaal foto bewerken. In de
tweede groep om 11.00 uur zijn nog
enkele plekken vrij! Heeft u interesse, reageer snel want vol is vol.
De cursus Digitaal foto bewerken
is gericht op de enigszins ervaren
computergebruiker die (bijna)geen
ervaring heeft met het bewerken van
foto’s met de computer. Dit kunnen
foto’s zijn die u met welke camera
dan ook heeft gemaakt. In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd
hoe u foto’s digitaal kunt bewerken.
Het proces begint met de invoer van
uw foto’s via scanner, digitale camera, internet of Cd-rom. Daarna
volgt de fase van het bewerken van
de foto’s. Met dit programma is het
mogelijk uw foto’s op bijna professionele wijze te bewerken. In een

Collecteweek
Bij voorbaat danken de collecteleidsters voor Aalsmeer, Nancy van Oorde, en voor Rijsenhout, Cobie van
de Ochtend, de gulle gevers! En de
pet wordt afgenomen voor de trouwe wijkhoofden en collectanten, die
door weer en wind langs de deuren
gaan en (bijna) overal aanbellen!
Het Fonds is voor haar werk geheel
afhankelijk van giften. De collecte
die deze week tot en met zaterdag
3 november wordt gehouden, is dan
ook van groot belang om het onderzoek naar oplossingen te continueren. Met uw bijdrage kunt u honderdduizenden mensen helpen.
Niemand aan de deur gehad? U kunt
uw gift ook overmaken op giro 5766
t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het Diabetes
Fonds, telefoon 033–4622055 of kijk
op www.diabetesfonds.nl.

Geslaagde midweek ANBO

(Nep) zwaan is weer terug
Aalsmeer -Onlangs bleek dat de
(nep) zwaan die zich in de sloot bij
het flatgebouw in de Gerberastraat
bevond door onverlaten aangevallen
was. Hij of zij had diverse scheuren
in de rug waardoor geleidelijk water
naar binnen kwam en de zwaan omsloeg en zonk.
Dit werd opgemerkt door Bram, een
leerling van de Jozefschool. Met zijn
opa werd de zwaan op het droge
gebracht. Een actie van Bram voor

een financiële bijdrage van de flat
bewoners om een nieuwe zwaan
aan te schaffen leverde onvoldoende steun op. De zwaan werd derhalve met tape, piepschuim, plamuur
en pur van de Gamma Aalsmeer gerepareerd.
De te water lating verliep zonder
problemen en de zwaan bevindt
zich weer in de vertrouwde sloot.
Een beveiligingscamera zal nu een
oogje houden op de zwaan.

handomdraai bewerkt of verfraait u
uw foto’s of past u verassende effecten toe. Dit programma bevat tevens honderden kant en klare sjablonen waarmee u bijvoorbeeld snel
posters, kalenders en wenskaarten
kunt ontwerpen. Tenslotte kunt u uw
foto’s ook organiseren in albums. In
de cursus wordt geoefend met foto’s die staan op de, bij het boek,
meegeleverde cd-rom. De cursus
bestaat uit 6 lessen van anderhalf
uur en wordt gegeven in gebouw
Seringenhorst aan de Parklaan 26a.
De kosten bedragen 90 euro. Deze
prijs is exclusief een handleiding
het boek Digitale Fotobewerking
van Addo Stuur, Het boek kan gratis
gebruikt worden tijdens de les; kosten van een eigen exemplaar bedragen 26,75 euro. Voor informatie en
opgave: tel. 322129.

‘Aflopend zaakje’ in Helling
Aalsmeer - Een doodlopende straat
in het centrum, de Helling. Links
richting het water van de Ringvaart, een prachtige rustieke plek
in het dorp, rechtsaf dezelfde Helling, maar een heel ander uitzicht.
Wel nostalgische huizen, maar de
bestrating hier is heel duidelijk aan
vernieuwing toe.
De weg is een ‘aflopend zaakje’ en

ook het trottoir is toe aan een frisse wind.
Nu de opwaardering van het centrum ‘dik’ op de agenda van de politiek staat, is het eigenlijk noodzakelijk om na het herinrichten van de
Seringen, Markt- en Weteringstraat
ook de stratenmakers eens naar de
Helling te sturen. Ook hier wacht
een flinke klus...

Aalsmeer - De midweek van de
ANBO afdeling Aalsmeer is perfect
verlopen. Zo’n 96 leden van de bond
waren te gast in Hotel Schaepkens
van St Fyt te Valkenburg. Niet helemaal nieuw voor velen, want zeven jaar geleden was al een ANBOgroep hier te gast geweest. Het hotel is echter gerenoveerd en mooi
opgeknapt. Het eten was perfect
en de excursies vielen goed in de
smaak. Ook de finale avond met het
optreden van een bekende artiest,
het hapjesbuffet om 22.00 uur en de
gezellige muziek maakte het geheel
tot een waardige laatste avond.
Zonder zieken of kleerscheuren was
de groep vrijdag rond half vijf weer
terug bij De Waterlelie en kon thuis

nagenoten worden van de feestelijke week.
Vrijwilligersmiddag
Vrijdagmiddag 26 oktober houdt
de ANBO een middag met aansluitend een aangeklede broodmaaltijd
in gebouw De Schakel in de Cyclamenstraat. Schrijfster Wieke Mulier
en journalist Jos Thomasse spelen
met het publiek in de hoofdrol: De
Twaalf Geroepenen, ons aller toekomst in 12-live interviews. Het is
een cabareteske en hilarische talkshow. De aanvang is 15.00 uur.
De kersttrip 2007 komt in de eerstvolgende Dukdalf te staan en iedereen die mee wil kan dan reageren.

Thema beperking en toch bewegen

Info-markt bij Heliomare

Cursus kennismaken met de
computer voor 50-plussers
Aalsmeer - De Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer start op dinsdag
13 en donderdag 15 november bij
voldoende belangstelling een cursus Kennismaken met de computer
voor 50-plussers.
Deze cursus is voor degenen die
weinig of niets weten van computers. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt. Naast de
klassikale uitleg van de docent zullen de cursisten vooral zelf (onder
begeleiding van de docent) gebruik
leren maken van de verschillende

toepassingsmogelijkheden. Het doel
van deze cursus is de cursist een
goede indruk geven van wat er zoal mogelijk is met de computer. Zo
wordt ondermeer aandacht besteed
aan Windows, Word en Internet.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse
lessen van 1,5 uur en vinden in de
ochtend plaats Met kerst en oud en
nieuw twee weken vakantie!! Maximaal 10 personen in de groep. Kosten 90 euro, exclusief cursusboek.
Voor info en/of opgave belt u met
de SWOA: 0297- 344094.

Ouderendag in burgerzaal
Aalsmeer - Op vrijdag 23 november
wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis de inmiddels traditionele ouderendag georganiseerd door
de gelijknamige stichting Aalsmeer/
Kudelstaart. Er wordt een gevarieerd programma gebracht. Muziek
is er van het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti, operettevereniging
Hulsbergen uit Haarlem en ‘t Westend trio onder leiding van Chris van
Dijk.
Verder is er tijd voor een praatje en
een drankje, er zal een broodmaaltijd geserveerd worden en een bingo met vele prijzen staat in de planning. Aan het einde van de dag vindt

een grote verloting plaats. De ouderendag begint om 15.00 uur, de
zaal is open vanaf 14.15 uur. Kaarten voor deze altijd druk bezochte
dag zijn vanaf heden à 8,50 euro te
koop bij slijterij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg,
Ridder & Co. in de Ophelialaan, de
zorgcentra Kloosterhof in de Clematisstraat en Aelsmeer aan het Molenpad en boekhandel Plantage in
de Zijdstraat. Voor informatie kan
gebeld worden naar Annie van den
Broeck, tel. 0297-327220 of Dirk van
Leeuwen, tel. 0297-325657 of 0651094994.

Bij de SWOA met Jan Swart

Cursus ‘Gericht luisteren
naar klassieke muziek’
Aalsmeer - Klassieke muziek gaat
pas echt voor u leven als u meer
weet over de muziek en de achtergronden. Volgens kenners brengt
klassieke muziek je in hemelse sferen; mits je ernaar weet te luisteren.
Daarnaast scherpt het je luister- en
subtielere waarnemingsvermogens.
Vanaf maandag 5 november start de
SWOA weer een cursus bestaande
uit vijf lessen in november/december en vijf lessen in januari/februari.
Luisteren staat centraal in deze cursus. U maakt kennis met verschil-

lende soorten muziek van bekende
en misschien onbekende componisten. Ná deze cursus Klassieke Muziek geniet u nog meer van het luisteren naar klassieke muziek.
U heeft voor deze cursus geen specifieke kennis of vooropleiding nodig. Belangstelling voor klassieke
muziek is voldoende om de cursus
met plezier te kunnen volgen.
Docent is Jan Swart en de kosten zijn 40,00 euro voor de totaal
tien lessen. Opgave bij de SWOA,
Parklaan 27, tel. 0297-344094.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 november organiseren Heliomare, stichting
MEE en Sportservice Noord-Holland in het kader van de week van
de chronisch zieken een informatiemarkt voor mensen met een lichamelijke beperking en/of een chronische aandoening. De info-markt
vindt plaats bij dagbestedingscentrum Heliomare aan de Zwarteweg
98 en is van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen en/of actief
deel te nemen aan de workshops.
Op de informatiemarkt zijn diverse organisaties en sportaanbieders
aanwezig die informatie, demonstraties en workshops geven van
hun activiteiten. Acte de présence geven uiteraard de drie organisatoren, reumapatiëntenvereniging
Amstelland en de MS Vereniging

en wat sportverenigingen betreft
de rolstoelbasketball, rolstoeltennis,
rolstoeldansen en rolstoelhockey.
Daarnaast zijn mensen aanwezig
die Tai Chi Yoga, Nordic Walking en
Sportief wandelen geven. De eerste workshops worden van 13.30 tot
14.15 uur gegeven door de rolstoelbasketbalvereniging Hoofddorp en
er is yoga. Van 14.15 tot 15.00 uur
zijn er workshops rolstoeltennis en
Tai Chi, van 15.00 tot 15.45 uur een
demonstratie rolstoeldansen en een
workshop yoga en van 15.45 tot
16.30 uur zijn er workshops rolstoelhockey en Tai Chi.
De gehele middag is het mogelijk
om gratis een fitheidstest te doen
bij het Paramedisch Advies Centrum en plaats te nemen op de stoel
van de masseur voor een heerlijke
massage.

Strijd om titel, trofee en geldprijs

8ste NK Bonaken met zo’n
150 kaarters in Leimuiden
Leimuiden - In Leimuiden wordt
op zaterdag 3 november het achtste Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden. Evenals de voorgaande edities is Partycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat het strijdtoneel voor het kaartfestijn. Hoewel
de inschrijving nog maar net is geopend, is nu al duidelijk dat het NK
ook dit jaar een kleine 150 deelnemers gaat tellen. Die deelnemers
strijden natuurlijk allemaal voor de
nationale titel en de bijbehorende
trofee en geldprijs.
Uniek kaartspel
Ten opzichte van andere kaartspelen is Bonaken uniek! Immers, bij
Bonaken gaat het er niet om wie er
wint, maar juist wie verliest. Tevens
is het spel uniek omdat de spelregels overal kunnen verschillen. Niet
alleen per plaats zijn er verschillen,
zelfs per gelegenheid kunnen er andere spelregels gelden. Op de begane grond bij Keijzer in het café
wordt er op de Leimuidense wijze
gebonaakt, terwijl op de eerste verdieping (op de biljartzolder) op zijn
Rijnsaterwouds wordt gebonaakt.
Niet onbelangrijk om te weten hoeveel punten er dan boven een zwabber uitgaan. In Utrecht kun je weer
een knorrel bieden, in Katwijk kan

een deelnemer uit de wind worden
gehouden. Om het nog moeilijker te
maken, zelfs over de juiste schrijfwijze is discussie, is het nu bonaken
of boonaken? In Leimuiden hebben ze in ieder geval voor de kortste schrijfwijze gekozen, maar dan
bij voorkeur wel zo plat mogelijk uitgesproken.
Concentratie en inzicht
Volgens de beoefenaars is Bonaken topsport van de bovenste
plank, waarvoor concentratie, durf
en inzicht nodig is. Onoplettendheid
wordt snel afgestraft omdat iedereen voor zichzelf speelt en daarmee
dus ook tegen de andere bonakers
speelt. Erin of eruit daar draait erom
in het spel. Ga je erin verlies je het
spel en moet je een rondje geven,
ga je eruit is het toekijken wie van
de overgeblevenen erin gaat.
Inschrijven
Sinds 2003 is de organisatie van het
NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland. De stichting richt
zich op de bevordering van de Bonaaksport en exploiteert de website
www.bonaken.nl. Via deze site kan
men zich ook inschrijven, maar dat
kan ook via 0172-508188 bij cafe
Keijzer Leimuiden.

Nieuwe leden seniorenraad
Aalsmeer - Woensdag 17 oktober
jl. heeft wethouder Overbeek de
nieuw benoemde leden van de seniorenraad verwelkomd.
Er zijn vijf leden afgetreden en vier
nieuwe leden toegetreden. De nieuwe leden nemen zitting in de seniorenraad namens de ouderenbonden
ANBO, KBO en PCOB.
De seniorenraad adviseert het college van B&W gevraagd en onge-

vraagd over onderwerpen waar senioren in Aalsmeer mee te maken
hebben.
De seniorenraad neemt tevens deel
aan advisering over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wilt u
meer weten over de seniorenraad
Aalsmeer?
De raad is te bereiken per post: Seniorenraad, p/a Gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Nieuwe bestemming voor
Haarlemmermeerpaviljoen
Aalsmeer - Jonathan Karpathios
uit Aalsmeer gaat 7 december van
start met zijn eigen restaurant Vork
& Mes in het prachtige Haarlemmermeerpaviljoen te Hoofddorp.
Voorheen heeft hij gewerkt in gerenommeerde zaken als restaurant
‘Merlet’ in Schoorl, restaurant ‘Zin’
in Loosdrecht en ‘La Tante Clair’ in
Londen, Engeland. In het restau-

rant van Jonathan zullen kwaliteit,
ambacht en pure smaken centraal
staan. Jarenlang heeft het prachtige
pand in Hoofddorp nauwelijks een
functie gehad, maar binnenkort kan
iedereen hier terecht voor lunches,
diners en vergaderen. Chef Jonathan Karpathios op de voet volgen?
Kijk op: www.dagboekvaneenchef.nl
of check www.vorkenmes.nl.

Strengere controles op
zwartrijden in de bus
Aalsmeer - Connexxion gaat zwartrijden hard aanpakken. In de periode tot en met 18 november voert
Connexxion een informatie- en controlecampagne tegen zwart- en
grijsrijden. Extra controleploegen
worden ingezet om de daad bij het
woord te voegen. Reizigers zonder
geldig vervoersbewijs krijgen een
flinke boete.
Zwartrijden betekent dat iemand
bewust niet betaalt in het openbaar
vervoer. Voor Connexxion is dat onacceptabel. Datzelfde geldt voor
grijsrijden. Hierbij heeft iemand wel
een strippenkaart, maar stempelt
deze niet of te weinig af.
In de campagneperiode zijn er extra controleploegen actief. De zo-

genaamde VIC-teams (veiligheid,
informatie en controle) zullen reizigers informeren over de campagne
en controleren op vervoerbewijzen.
De reiziger die tijdens een controle
geen geldig vervoerbewijs kan laten
zien, krijgt een boete van 35 euro én
moet alsnog de ritprijs betalen.
Het doel van de informatie- en controlecampagne is tegengaan van
zwartrijden én afschrikken van potentiële zwartrijders. Het thema van
de campagne is ‘Geen excuus voor
zwartrijden.’ Veel gebruikte smoesjes als: “Ik had haast”, “Vergeten
te stempelen” en “Kaart vergeten”
worden in de campagne aangehaald om aan te geven dat een excuus geen geldig vervoerbewijs is.

Toneelvoorstellingen in De Reede

De Rijzenspelers brengt
‘De zevende hemel’
Rijsenhout - Toneelvereniging ‘De
Rijzenspelers’ presenteert de komedie ‘De zevende hemel’ in drie bedrijven naar het verhaal van Aris
Bremer. Zes vrouwen hebben zich
ingeschreven voor een weekendcursus in de voormalige boerderij
‘De Zevende Hemel’. Direct blijkt al
dat het zes totaal verschillende onderwerpen zijn waarvoor ze hebben
ingetekend. Alle zes reageren verontwaardigd als ze van een voor dit
weekend ingehuurde uitzendkracht
horen dat door een computerstoring
geen enkele geplande cursus doorgaat. En naar huis gaan is niet mogelijk blijkt uit de kleine lettertjes
van het contract, want er is wat anders georganiseerd… Dezelfde klei-

ne lettertjes verplichten de damescursisten en ook de uitzendkracht
tot deelname aan het vrij nieuwe
televisieprogramma: ‘De Zevende
Hemel’. Een weekend lang worden
hun woorden en daden live uitgezonden op tv en moeten ze aan één
opdracht voldoen. De kijkers mogen
daarna stemmen en bepalen wie er
mag blijven. Een hard gelag, Waarom kwamen juist deze vrouwen een
cursus doen? Wilt u het weten, zien
en beleven? Kom dan 3, 9 of 10 november naar dorpshuis De Reede
in Rijsenhout aan de Schouwstraat.
Aanvang alle avonden is 20.15 uur.
Kaarten à 7 euro zijn verkrijgbaar
aan de kassa of telefonisch te bestellen: 0297-327840.
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ZABO ronde vier zaterdag
in Proosdijhal Kudelstaart

Aalsmeerse navigator wacht
lastige klus in Hengelo

Aalsmeer - De vierde speelronde
van de ZABO zaalvoetbalcompetitie is op zaterdag 3 november aanstaande in de Proosdijsporthal aan
de Edisonstraat 6 in Kudelstaart.
Publiek is van harte welkom en de
toegang is gratis. Het wedstrijdprogramma luidt als volgt:

Aalsmeer - Na de tweede plaats
in de Hellendoornrally in September staan Jalmar van Weeren uit
Aalsmeer en zijn rijder Erik Wevers
(Markelo) aan de vooravond voor
weer een lastige thuiswedstrijd. In
Hengelo start het team met een Toyota Corolla WRC om daar de winst
van vorig jaar te verdedigen. ‘Vorig jaar werd Erik daar genavigeerd
door onze premier, Jan Peter Balkenende.
Dit jaar mag ik op de rechterstoel
zitten, maar het scenario om naar
de winst te rijden ziet er dit jaar een
stuk lastiger uit dan in 2006’ aldus
van Weeren.
In een imposant deelnemersveld
neemt het duo het op tegen de modernste World Rally Cars (WRC’s).

Om 18.35 uur The Underdog tegen
koploper SuperFly. Om 19.20 uur
DGL tegen Piller Sport.
Om 20.05 uur Sportcafé de MiDi’s
tegen Accon. Om 20.50 uur De Jet

Set BV tegen LEMO en om 21.35 uur
tenslotte Könst tegen Mantel Makelaars.
Het team van Easy Beveiliging is vrij
in de vierde speelronde.
Stand na ronde 3
De huidige stand na speelronde
drie is als volgt: SuperFly 3-9, Mantel Makelaars 2-6, Sportcafé de MiDi’s 3-6, De Jet Set BV 3-6, Easy Beveiliging 3-6, Piller Sport 3-6, DGL
3-3, LEMO 3-3, The Underdog 2-0,
Accon 2-0, Könst 3-0.

RKDES geeft AED-cursus
aan groep vrijwilligers
Kudelstaart - Door een donatie van de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart heeft RKDES een AED
kunnen aanschaffen. Velen zullen zeggen wat is dit eigenlijk? Een
AED is een kastje van ongeveer 30
bij 25 centimeter waarmee in geval van een hartstilstand een schok
kan worden toegediend, dit in combinatie met hartmassage en beademing. Om het maar kort te zeggen, er kunnen hiermee levens gered worden. De aanleiding om een
AED aan te schaffen was een incident tijdens de trainingen van vorig seizoen. Gelukkig liep dit goed af
en was het in dit geval geen hartstilstand. Maar het heeft de verzorgers en de trainers wel aan het denken gezet. Wat te doen als het wel
zo was geweest. Dit hebben de vrijwilligers van RKDES zich ter harte
genomen en in de afgelopen weken heeft een groep van 26 mensen

van de vereniging onderleiding van
mevrouw van Veen, kaderlid van de
EHBO Mijdrecht, een cursus AED
en reanimatie gevolgd. De materialen om deze cursus te kunnen geven zijn belangeloos beschikbaar
gesteld door het Veenlanden College te Mijdrecht.
Trainers, verzorgers, kantinemedewerkers, clubbladmedewerkers, bestuursdienstleden, etc hebben met
groot enthousiasme deze opleiding
gevolgd. Na 8 avonden zijn al deze mensen in staat de juiste hulp te
verlenen. Natuurlijk hopen de geslaagden dat ze het geleerde nooit
in de praktijk moeten toepassen,
maar mocht dit wel gebeuren weten
ze hoe ze moeten handelen.
Enkele weken geleden stond er nog
voor op een landelijk dagblad een
artikel dat heel Nederland volgens
de Hartstichting moet leren reanimeren. De vrijwilligers van RKDES

Weer goede resultaten
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Voor de driekamp met
ZPCH Hoofddorp en De Otters Het
Gooi uit Bussum was vrijwel de gehele selectie van Oceanus opgesteld. Om diverse redenen bleven er
uiteindelijk zo’n 50 zwemmers over
die zich in de strijd wierpen. Het resultaat was in ieder geval 4 clubrecords, meer dan 80 persoonlijke records, een kringrecord, een Nk limiet en veel tevreden gezichten.
Al bij het eerste nummer viel het
eerste clubrecord.

toen nog andere tijdmeetapparatuur
30.1 werd neergezet door resp. Jean
Paul Tates en Sander van der Meer.
Deze 30.13 gaat dan ook als evenaring de boeken in. Maar op de 200
vrij was er een echt clubrecord. Met
een tijd van 2.18.27 mag Jeffrey zich
niet alleen clubrecordhouder noemen, tevens was deze tijd goed voor
een NK limiet en een nieuw kringrecord. De oude tijd was 2.19.15 gezwommen door Vincent Moolhuijsen.

De 4 keer 50 meter vrijeslag estafette voor de minioren bracht drie
ploegen aan de start. In een van
deze ploegen zwom startzwemster
Michelle Meulenbroek een tijd van
37.71 seconden en dat was sneller
dan Maxime van den Heuvel een
jaar geleden deed (38.23). Ook bij
het volgende estafettenummer was
het raak. Vier jongens van 13 jaar
of jonger (Michael van Amstel, Vincent Moolhuijsen, Max Galjaart en
Jeffrey Reijnders) waren op de korte wisselslag aflossing met 2.22.41
sneller dan een kwartet jongens in
1984, die toen 2.26.2 op de klok zetten. Jeffrey Reijnders was persoonlijk verantwoordelijk voor de andere twee clubrecords, waarvan één
een evenaring was. De 50 vrij ging
in 30.13, waar in 1987 en 1991 met

Van de ruim 80 persoonlijke records
werden er elk drie gezwommen door
Michael van Amstel, Chantal Grove,
Michelle Meulenbroek, Jos Vergeer
en Anne Zwolsman. De grootste
verbetering kwam deze wedstrijd op
naam van Ashanti de Vos voor haar
100 vrij, gevolgd door haar broer Rico op de 50 vrij en Mathijs Helling
op de 100 rug.
Opvallende tijden verder de 29.98
voor Harmen van Wijk op de 50 vlinder en de 1.20.82 van Artemis Kalemis op de 100 wissel. Ook bij de
jongste jeugd opvallend goede tijden van onder andere Anouk van
Noord, Daan Sommeling, Ruben
Griffioen, Dana Bosman en Mieke
van de Veerdonk. Over twee weken
komt iedereen weer aan de start
voor de clubkampioenschappen.

Podiumplaatsen voor Bas,
Eva en Derk in Boxtel
Aalsmeer - Bij crosswedstrijden afgelopen zondag in het Brabantse
Boxtel zijn er wederom prima resultaten geboekt door de AVA jeugd.
Deze goed bezette wedstrijd wordt
door een aantal jeugdatleten gezien
als voorbereiding op de Warandeloop (een van de grotere crosswedstrijden in Nederland en onderdeel
van het KNAU circuit), die over ruim
een week in Tilburg gelopen wordt.
Met de conditie van de meeste van
hen zit het wel goed, dat bewezen
bijvoorbeeld Yannick Boerop en Bas
Bakker bij de jongens junioren C.
Zij domineerden de wedstrijd en
eisten zo de eerste twee plaatsen
voor zich op. Yannick als eerste in
een tijd van 7.15 min. en Bas daar
niet ver achter in 7.19 min..

De AVA-verzorgers staan klaar voor de lopers van de Amsterdam Marathon.

Atletiek

AV Aalsmeer actief in
Amsterdam marathon
Aalsmeer - AV Aalsmeer was
ook dit jaar weer zeer actief in
de Amsterdam Marathon, die vorige week onder prima omstandigheden - weinig wind en zo’n
11 graden - werd gehouden. Zowel op zaterdag als zondag waren er AVA-ers druk in de weer
bij de opbouw, het opruimen en
het regelen in en rondom het
Olympisch Stadion.

Poznan, Polen naar 3 uur, 33 minuten en 31 seconden.
AVA stuurt ook een 8-tal naar New
York om daar de wereldberoemde
New York City Marathon te lopen.
Hun belevenissen kunt u binnenkort lezen.

De grootste groep helpers bemandde op marathonzondag de AVAverzorgingspost op 15 kilometer.
Door enkele aanpassingen in het
parcours bevond zich deze post nu
op een prachtige plek, aan de Amstel bij de molen vlakbij ‘t Kalfje.
Hoogtepunten hier waren uiteraard
de doorkomsten van de toppers, de
eigen AVA-lopers en andere bekende lopers uit de regio. De meeste aanmoedigingen gingen naar de
man die ze het hardst nodig had,
namelijk Bjorn Paree, want hij zou
vermoedelijk de meeste tijd nodig
hebben voor de befaamde 42.2 kilometer.

5 kilometer:
Bas Middelkoop (Aalsmeer)
Cor Middelkoop (Aalsmeer)
Monique Borsboom (K’staart)
Anouk de Bood (Kudelstaart)
Ellen Koort (Aalsmeer)
Renate Kamperman (A’meer)
Hong-Si Chang (Kudelstaart)
Gerard Zeelen (Aalsmeer)

Debuut
Bjorn was bij zijn debuut enkele dagen voor zijn 28e verjaardag erg gespannen, had het onderweg zeker
niet makkelijk, maar zag gelukkig
niet echt de man met de hamer. Opgezweept door het publiek kon hij
het laatste stuk zelfs nog versnellen
om zijn eerste marathon in 4:21:54
te finishen.
Een andere debutant was, zoals verwacht, de snelste van de AVA-ploeg.
Remco Metselaar wilde graag meteen ruim onder de 3 uur lopen, maar
ondervond vanaf 35 kilometer dat
een marathon niet hetzelfde is als
twee keer een halve marathon en
altijd onvoorspelbaar is.
Zijn eindtijd van 3:03:52 zal voor de
meeste hardlopers altijd een droom
blijven en is daarom voor een debutant natuurlijk een prestatie om
trots op te zijn.
Persoonlijk record
De AVA-er die deze marathon waarschijnlijk het maximale uit zijn mogelijkheden haalde was Rolf de Horde.
Ondanks dat hij de slotkilometers
rustig aan moest doen vanwege
een volgelopen kuit kwam hij uit op
3:21:00 en een sterk nieuw persoonlijk record.
Jos Cornelissen, geen AVA-lid, maar
wel Aalsmeerder en vaak te gast bij
AVA-wedstrijden, kan ook voldaan
terugkijken op een super prestatie.
Net begonnen aan de tweede 50
jaar van zijn leven en een al even
groot aantal marathons in de benen,
liep Jos in een vlakke race voor het
eerst onder de 4 uur: 3:55:58!
Dat hardlopen populair is, blijkt wel
uit het grote aantal deelnemers dat
later op de dag aan de halve marathon meedeed, waaronder dik veertig lopers uit de Aalsmeerse regio.
Weer marathondag
Zondag 4 november is het alweer
marathondag.
Namens AVA loopt Gerard Albers de
Berenloop oftewel de marathon van
Terschelling.
Op 14 oktober liep een toen nog niet
optimaal voorbereidde Gerard al in

De resultaten van AVA-ers en andere lopers uit de regio tijdens de Amsterdam Marathon:
29:17
29:18
30:11
31:07
32:40
33:07
33:16
33:45

Halve Marathon:
Jordy van Dort (Aalsmeer)
Gert de Roder (Rijsenhout)
Floris de Meyer (Aalsmeer)
Jan Brockhoff (Aalsmeer)
Ralf van Langen (K‘staart)
Ronald v.d. Nesse (A’meer)
Leo Eveleens (AVA)
Erwin Smit (Aalsmeer)
Mirjam Colijn (A’brug)
Kees de Roder (Rijsenhout)
Reinier van Oene (AVA)
Jose Cubo (AVA)
Bas van der Lelie (Kudelstaart)
Youri Kersloot (AVA)
Brian Spaander (A’meer)
Chris Stoekenbroek (K’staart)
Ruud Kemme (A’meer)
Fred van Andel (AVA)
Marja v/d Sluis (AVA)
Jan Haveman (K’staart)
Jacob Hoekstra (A’meer)
Arianne Kuulkers (K’staart)
Lennart van Dillewijn (A’meer)
Kees v.d. Berg (A’meer)
Marco de Kruijf (Kudelstaart)
Nico Brugman (K’staart)
Frank de Kruijf (Aalsmeer)
Robbert Tuinhof (Aalsmeer)
Rogier Jeroen Schut (A’meer)
Marc Boogert (A’brug)
Irina Farber-Dratchouk (A’meer)
Ko Faas (Kudelstaart)
Herman Niezen (A’meer)
Stef Zelen (Aalsmeer)
Stef Blommaart (A’meer)
Bart Jannink (Kudelstaart)
Frans Mosman (A’meer)
Jacqueline Smeeding (A’meer)
Peter Lievaart (Loopservice.nl)
Jan Dirk Okx (Aalsmeer)
Jolanda v. ‘t Hoff-Jooren (A’meer)
Monique Koster (A’meer)
Marja Pieterson (Loopservice.nl)
Linda Bongaarts (Aalsmeer)
Peep Knokke (Aalsmeer)
Ronald Heere (Kudelstaart)

1:27:40
1:36:30
1:38:21
1:38:40
1:40:18
1:42:51
1:43:31
1:44:11
1:46:39
1:46:49
1:48:11
1:48:31
1:49:15
1:49:44
1:50:19
1:50:44
1:52:11
1:52:28
1:53:10
1:53:38
1:54:52
1:54:59
1:55:07
1:55:12
1:55:30
1:55:56
1:56:27
1:56:35
1:57:41
1:58:04
1:58:08
1:59:07
1:59:10
1:59:43
2:00:32
2:01:20
2:02:17
2:02:22
2:06:12
2:06:27
2:06:48
2:08:32
2:09:44
2:10:23
2:10:32
2:14:10

Marathon:
Remco Metselaar (AVA)
Rolf de Horde (AVA)
Nico van Noort (AVA)
John ‘t Hoen (AVA)
Astitou Tissoudali (AVA)
Ruud Revers (AVA)
Peter Klijn (Aalsmeerderbrug)
Caroline van Rekum (Startbaan)
Jos Cornelissen (Aalsmeer)
Rene Stolwijk (Aalsmeer)
Bjorn Paree (AVA)
Petra Verweij (AVA)
Tom Hendrix (Aalsmeer)
Willemien Augustijn (Aalsmeer)
Marcel Arendzen (Kudelstaart)
Toru Nakata (Aalsmeer)

3:03:52
3:21:00
3:26:50
3:36:24
3:38:23
3:50:31
3:45:14
3:52:14
3:55:58
3:58:04
4:21:54
4:23:39
4:54:28
5:07:39
5:11:59
5:41:56

Ook bij de jongens C liep Rik Maarsen. Rik, die met de week beter gaat
lopen, deed het prima met een keurige negende plaats.
Bij de meisjes junioren B liep Moniek Maarse na lange tijd weer eens
een wedstrijd. Voor een hordenloopster deed zij dit zeker niet onverdienstelijk en eindigde keurig als
negende niet ver achter de kop van
de wedstrijd.
De laatste twee podiumplaatsen waren weggelegd voor de familie van
Ee. Zowel Eva, bij de meisjes D, als
Derk, bij de jongens pup.B, liepen
een sterke wedstrijd en eindigden
beiden op een prima derde plaats.
Veelbelovende resultaten dus voor
de aanstaande Warandeloop.

Terug in de tijd
Halverwege het seizoen stapte Wevers Sport, het team waar van Weeren onderdeel van uitmaakt, over
naar Skoda Fabia’s in WRC-trim.
Voor Hengelo komt toch weer het
oude vertrouwde strijdwapen, de
Corolla, uit de Markelose schuur.
‘Erik heeft om verschillende redenen doen besluiten om de Corolla

nogmaals te gebruiken en tijdens
het gebruikelijke huiswerk wat ik
doe voor een wedstrijd ondervond
ik dat hij in Hengelo altijd goed mee
kon komen met modernere auto’s’
zo brengt van Weeren verslag uit
van zijn studie. Voor dit jaar ligt het
toch wat anders. ‘Er starten vier auto’s die dit jaar nog in het WK actief waren.
De laatste officiële evolutie van onze auto stamt al weer uit begin 2000
dat is het grote verschil in techniek.
Hoe dat zich uitdrukt in tijden is de
vraag, de rijder heeft daar natuurlijk
ook nog een groot aandeel in’ legt
hij uit.
Toch belooft van Weeren niet achteruit te gaan leunen. ‘Nee iedereen
kan zo zijn of haar foutjes maken,
het zal vast een enerverende wedstrijd worden maar absoluut geen
eenvoudige klus’ sluit hij af.
Meer informatie over het evenement
is terug te vinden op www.euregiorally.nl Van Weeren zal aanstaande
zaterdag in Hengelo iets na 15:00
uur van het startpodium rollen.
De wedstrijd, die verdeelt is over
twee etappes, finisht op zondagmiddag.

Bjorn Paree (nummer 1206) stevig op weg naar het keerpunt Ouderkerk.

Tafeltenniscompetitie

2 Maal winst en 2 maal
verlies Bloemenlust
Aalsmeer - Bloemenlust 1 liep deze
week tegen een geflatteerde nederlaag van 3-7 tegen het Amsterdamse Patrios 1 op.
Feitelijk had de uitslag ook andersom kunnen zijn. Frans Ravesteijn
stond deze avond uitstekend te spelen, maar toch moest hij maar liefst
drie keer de tegenstander feliciteren, terwijl hij drie maal de partijen
min of in meer in de knip had.
De twee vijfgamers en uitslagen van
15-17 geven wel aan hoe spannend
het verliep. Maar bijna winnen telt
helaas niet weet hij als geen ander.
Bart Spaargaren kon tegen de oudgediende Blom ditmaal geen goede
tegenstand bieden.
Ook tegen de met penhouder spelende Chinees Che had hij absoluut
geen kans.
De laatste partij van deze avond wist
hij echter na een verloren openingsgame toch naar zich toe te trekken
door met driemaal gamewinst op rij
af te sluiten. Ed Couwenberg is de
constante factor binnen het team en
blijft uitstekend draaien en noteerde
twee maal een eenvoudig verdiende
winst. Alleen tegen de momenteel
beste speler uit deze competitie Che
had hij geen passend spel.
De penhoudersgreep won van de
speciale greep van Ed. Hij speelde samen met Bart het dubbelspel,
wat eigenlijk ook als gewonnen beschouwd kon worden gezien de
stand in de vierde game.
Maar hier wist Patrios echter het tij
te keren na een schitterende rally, waarbij Ed en Bart allebei naast
de tafel stonden na enkele mooie
smashballen en moesten toezien
hoe de bal toch nog weer terugkwam en daarmee snoepte Patrios
alsnog de partij af.
Felicitaties
Bloemenlust 2 kwam met een 6-4
verlies thuis uit Amstelveen, waar
gespeeld werd tegen het zevende
team van Amstelveen. De betere
speler deze avond was Ton de Hollander, die ditmaal tweemaal de felicitaties in ontvangst kon nemen. Alleen de startpartij verloor hij. Zowel
Tineke Nap, alsook Wim van den
Aardweg speelden gelijkwaardig
aan elkaar, zij wonnen elk één partij. Zoals gewoonlijk maakte met name Tineke het de tegenstander wel
weer moeilijk met haar verdedigende spel. De bal blijft lange rally’s op
tafel en ze grossiert in veel gespeelde games. Tineke dubbelde met Ton
en ook hier werd pas na vijf games
de winst behaald door Amstelveen.
Kortom, de einduitslag had ook hier
andersom kunnen zijn.

Spannende games
Het was al eerder genoemd. Mees
van de Broeck, uitkomend in Bloemenlust 3 gaat steeds beter met z’n
nieuwe knieën bewegen.
Dit resulteerde eindelijk in een verdiende gewonnen partij tegen Deneba 1. Mees had daar wel vijf hele spannende games voor nodig. De
andere partijen moest hij echter uit
handen geven.
Zjimmie Kusztijkiewicz wist als gewoonlijk weer drie wedstrijden
eenvoudig op zijn naam te krijgen.
Slechts één viergamer, dus één verloren game, kwam er aan te pas.
Willem Visser moest deze avond
even op gang komen. Z’n eerste
partij verloor hij ruimschoots.
Maar daarna droeg hij goed bij in
het punten verzamelen door tweemaal winst te noteren. Het dubbelspel van Zjimmie met Willem was in
vijf games ook goed voor een punt.
Daarmee kwam de eindstand op 73.
Drukke sfeer
De uitwedstrijd van Bloemenlust 4
tegen Amsterdam ‘78 11 verliep anders dan mocht worden verwacht
gezien de stand op de ranglijst,
waar de Amsterdammers veruit onderaan staan.
Dat was mede te wijten aan de rommelige en drukke sfeer in de te kleine zaal waar gespeeld moest worden. Dat was meteen te merken
toen Rob Faber en Hans Webbers
tot de vijfde game moesten gaan alvorens de beslissing viel.
Rob verloor met 14-12, maar Hans
won met 12-10.
Toen ook Tilly Faber haar partij verloor stond Bloemenlust zowaar met
2-1 achter. Gelukkig had het dubbel
Hans/Rob een echte “walk-over”
evenals Rob in zijn tweede partij. Tilly behaalde daarna een zeer krappe
zege in vijf games (laatste game 1412 voor Tilly). Hans won zijn tweede
wedstrijd ook, in vier games.
Na de eerste game verloren te hebben, herstelde hij zich uitstekend.
Tilly redde het helaas niet in haar
laatste partij en verloor in vier
games.
Rob scoorde vervolgens het 6e punt
en daarmee de overwinning, door
andermaal met overmacht te winnen.
Hans had in zijn laatste wedstrijd
veel last van rumoer in de zaal en
moest de partij in vier games aan
zijn tegenstander laten.
Hoewel Bloemenlust 4 uiteindelijk
wel met 6-4 won, was toch op meer
gerekend.
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Voetbalwedstrijd tegen VVC

Baanatletiek AV Aalsmeer

Zwalkend Aalsmeer verliest
weer punten
Aalsmeer -Mat, sloom en zonder
een wil om te winnen, zo begon
Aalsmeer jl. zaterdag 27 oktober aan
zijn wedstrijd tegen degradatiekandidaat VVC uit Nieuw Vennep. Het
verschil was niet te zien. Erger nog
Aalsmeer mocht zijn handen dicht
knijpen na de 3–3 einduitslag.
De laatste wedstrijden ligt er een
waas van gelatenheid over Aalsmeer.
Men vindt het allemaal wel goed en
denkt met een minimum aan inzet
de wedstrijden wel even naar de
hand te zetten. Maar de tegenstanders zijn van ander hout gesneden.
Op het technisch vlak niet zo sterk
maar met een grote dosis aan inzet
en karakter overtroeven zij Aalsmeer
keer op keer.
De eerste kans kwam op rekening
g van Aalsmeer, toen in de eerste
minuut Milton Cooman net naast
kopte. De eerste aanval van VVC
was meteen raak. Door niet ingrijpen van de achterhoede kwam Abbink vrij voor doel. Zijn schot raakte de paal en vervolgens scoorde
Bart Klootwijk gemakkelijk in de rebound, 0–1. Aalsmeer was gewaarschuwd en probeerde naar voren te
voetballen.
De passes van achteruit waren zo
slecht dat VVC met gemak overeind bleef. De tegenstoten van VVC
daarentegen waren veel gevaarlijker
en brachten veel paniek achterin. In
de zestiende minuut liep Aalsmeer
al tegen een 0–2 achterstand aan
toen in eerste instantie Ray Smidt
nog redde. In de rebound knalde
Abbink onder de grabbelende Ray
Smidt raak. Het was dramatisch wat
Aalsmeer liet zien. En het was aan
John Keur en Ray Smidt te danken
dat de score nog niet verder uitliep.
De wissel Sergio Preegers voor Michael Jongkind lag ook in de lijn van
de wedstrijd. Het enige hoogtepunt
kwam in de 37e minuut toen Milton
Cooman op aangeven van Pascal

van Berkum toch nog de aansluitingstreffer maakte 1–2.
De tweede helft was nog maar een
minuut oud toen Pascal van Berkum door misgrijpen van de keeper
de 2–2 scoorde. Aalsmeer had begrepen dat er gewerkt moest worden om de punten te behalen. Een
mooie kans in de 56e minuut van
Dennis Maarssen bracht helaas niet
de 3–2 op het bord. Toen hij in de
61e minuut een niet te missen kans
verprutste kon hij op de bank plaats
nemen en werd Robert Batenburg
ingebracht die na een week griep
niet in de basis was begonnen. Op
het middenveld kreeg men nu meer
grip en de hoop op een overwinning
werd groter.
Toen uit het niets de bal vanaf de
rechtervleugel over de verbouwereerde Ray Smidt in de kruising belandde. De doelpunt maker Giovanni
Kolf begreep het ook niet helemaal.
De 2–3 stond op het scorebord. In
de 73e minuut schoot Milton Cooman alsnog de 3–3 in, nadat de keeper een schot van Robert Tates gepareerd had.
Eindelijk ging Aalsmeer voluit en
kwamen de kansen. Rolf Maarssen
werd in 82e minuut vervangen door
Jordy van Nielen. Een uitbraak van
Pascal van Berkum in de 88e minuut
voerde hij perfect uit, maar voor de
keeper was het kruit op. Ook VVC
kreeg nog een grote kans. De laatste kans was voor Milten Cooman
die na een goede voorbereiding rakelings naast schoot.
Het was een duel met twee gezichten; een eerste helft die niet om aan
te zien was en een knappe tweede
helft. Komende week tegen DCG
kan Aalsmeer tonen een middenmoter te zijn of toch een subtopper.
Aanvang 14.30 uur op het terrein
Sportpark Ookmeer.
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 november

RKDES F8-Kickers F6

AALSMEER
DCG 1-Aalsmeer 1
Argon 3-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-Overbos 3
Swift 5-Aalsmeer 4
Aalsmeer 5-RAP 10
Almere 5-Aalsmeer 6
Aalsmeer Vet.1-Kon.HFC Vet.2

14.30 u.
15.00 u.
14.30 u.
15.00 u.
12.00 u.
12.45 u.
14.30 u.

Dames en meisjes
Wartburgia DA 1-RKDES DA 1
RKDES DA 2-Bl. Wit (W) DA 1
RKDESMA 1-Kadoelen MA 1
RKDES MB 1-Buitenveldert MB 2
Concordia MC 1-RKDES MC 1
Roda’23 MD 1-RKDES MD 1
Buitenveldert E5-RKDES ME 1

11.00 u.
13.00 u.
11.15 u.
11.15 u.
11.130 u.
12.00 u.
12.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-NVC A1
Aalsmeer B1-BFC B1
EDO B3-Aalsmeer B2
Vlug en Vaardig C1-Aalsmeer C1
Aalsmeer C2-Vlug en Vaardig C2

11.30 u.
14.30 u.
12.00 u.
11.00 u.
12.00 u.

Pupillen
KDO D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D2-DIOS D3
Aalsmeer D3-Geuzen Mid.m. MD2
Aalsmeer E1-Roda’23 E3
Roda’23 E9-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-Ouderkerk E5
Tos Actief E8-Aalsmeer E4
Aalsmeer E5-KDO E5
Aalsmeer F1-Legm.vogels F4
Sp.Maroc F1-Aalsmeer F2
Aalsmeer F3-Ouderkerk F8
Alkmania F6-Aalsmeer F4

S.C.W.
SCW 1-CSW 1
SCW 2-IJFC 2
Roda’23 3-SCW 3
Arsenal 3-SCW 4
TOB Vet. 1-SCW Vet. 1
AFC Vet. 1-SCW Vet. 2
Geuzen Mid.m.Vet. 3-SCW Vet. 3

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
12.30 u.
14.30 u.
12.15 u.
13.00 u.

11.15 u.
10.00 u.
12.00 u
10.00 u.
13.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.

Junioren
PSZ A1-SCW A1
SCW B1-HYS B1
Hoofddorp C5-SCW C1
Velsenoord C2-SCW C2

12.00 u.
11.15 u.
15.00 u.
13.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Zwanenburg 4
Loosdrecht Vet.1-RKAV Vet.1
Kon. HFC 4-RKAV Vet. 2

14.00 u.
12.30 u.
14.30 u.

Pupillen
Bl. Wit A’dam D5-SCW D1
SC D2-Ouderkerk D4
SCW E1-OSC E1
Legm.vogels E 13-SCW E2
AFC E 11-SCW E3
Overbos F2-SCW F1
SCW F2-Legm.vogels F6
SCW F3-Alkmania F4
VVC F 10-SCW F4
MMO F2-SCW F5

10.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.00 u.
10.30 u.
12.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.30 u.

Junioren
Bijlmer C1-RKAV C1
RKAV C2-Velsen C2

12.00 u.
14.30 u.

Pupillen
RKAV D1-Legm.vogels D1
RKAV D2-RKDES D2
RKAV D3-Amstelveen D3
RKAV E1-Bl.Wit A’dam E1
RKAV E2-Bl.Wit A’dam E2
Abcoude E5-RKAV E4
Sp. Martinus E11-RKAV E5
RKAV E6-Abcoude E9
RKAV F1-Amstelveen F1
RKAVIC F2-RKAV F2
KDO F4-RKAV F3
RKAV F4-Arsenal F6
RKAV F5-Ouderkerk F6

Meisjes
Zwanenburg MA 1-SCW MA 1
SCW MC 1-Sp. Martinus MC 1
SCW ME 1-IVV E6

14.30 u.
11.00 u.
9.00 u.

12.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
11.30 u.
9.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
10.00 u.

Meisjes
RKAV MC 1-Voorland MC 1
RKAV MD 1-Diemen MD 1
AFC E6-RKAV ME 1
RKAV ME 2-KDO E3
R.K.D.E.S.
Pupillen
HBC D1-RKDES D1
RKAV D2-RKDES D2
Hoofddorp E2-RKDES E1
RKDES E2-Nw. Sloten E6
Swift E4-RKDES E3
Buitenveldert E8-RKDES E4
RKDES E5-Buitenveldert ME 2
Sp. Martinus ME 1-RKDES E6
KDO F1-RKDES F1
KDO F2-RKDES F2
RKDES F3-AMVJ F1
RKDES F4-Zeeburgia F9
RKDES F5-Alkmania MP 5
RKDES F6-SVOW F1
ROAC F4-RKDES F7

11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.

10.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
15.00 u.
10.00 u.
10.15 u.
11.15 u.
11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
8.45 u.

11.15 u.

Zondag 4 november
R.K.A.V.
RKAV 1-Graveland 1
RKAV 2-Fortius 2
RKAV 3-Velsen 4
RKAVIC 3-RKAV 4
Roda’23 4-RKAV 5
ABN/AMRO 7-RKAV 6
RKAV 7-Abcoude 8

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

Junioren
KDO A1-RKAV A1
RKAV A2-KDO A2
AFC B6-RKAV B2

14.00 u.
11.30 u.
9.00 u.

Dames
DRC DA 1-RKAV DA 1

11.30 u.

R.K.D.E.S.
Weesp 1-RKDES 1
Pancratius 2-RKDES 2
RKDES 3-Kampong 4
Arsenal 3-RKDES 4
Concordia 3-RKDES 5
RKDES 6-ABN/AMRO 4
RKDES 7-Sp. Martinus 6
RKDES 8-Ripperda 5

14.00 u.
11.25 u.
12.00 u.
12.30 u.
10.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKDES A1-Roda’23 A2
Sp. Martinus B1-RKDES B1
RKDES B2-NFC/Brommer B1
RKDES B3-Waterwijk B7
Roda’23 C2-RKDES C1
RKDES C2-RAP C1

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

Clubrecords voor Maaike
Witpeerd in Krommenie

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Petra Olijerhoek pakt
volle winst
Kudelstaart - Vrijdag 19 oktober
was de dag van Petra Olijerhoek. In
het dames toernooi van Poel’s Eye
waar vandaag 12 dames deelnamen
was zij de beste. In een sterke poule
met Marieke van Zanten en Jolanda Heysteeg moest Petra alle zeilen
bijzetten om tweede te worden in
de poule. Ze verloor van Jolanda en
won van Marieke. Laatstgenoemde
zou de uiteindelijke opponent zijn in
de finale. Na de poule stuitte Petra
op Marleen. Ook Marleen kon Petra niet stoppen, na Marleen volgde een partij tegen Corina. Petra
stoomde door. In de halve finale trof
zij de sterk spelende Louise. Maar
u raadt het al. Petra won en plaatste zich hiermee voor de finale. Aan
de andere kant van de sheet begon
Marieke aan haar reeks partijen met
als doel; de finale. Allereerst moest
Moniek ‘180’ Goeman (uw verslaggever heeft zich laten vertellen dat
Moniek de ene na de andere 180
gooit) worden verslagen. Dit lukte,
hierna was de beurt aan Ireen en
vervolgens aan, wederom Jolanda.
Waar Jolanda de partij in de poule
nog wist te winnen moest zij nu toezien hoe Marieke zich een weg naar
de finale verschafte. In de finale was
het uiteindelijk Petra die er met de
winst vandoor ging. Net als in de
poule wist zij Marieke te verslaan.
Om deze reden vonden de mooie
rozen van Kwekerij ’t Kruispunt hun
eindbestemming bij Petra en Marieke. De hoogste finish was vandaag
wederom voor Marieke een 85 finish leverde haar ook nog een lekkere fles wijn op.
Stand bij de dames na 4 speelavonden: 1. Marieke van Zanten, 2. Petra
Olijerhoek, 3. Ireen van Graas, 4. Corina Monsees, 5. Jolanda Heysteeg,
6. Ans Engel, 7. Margreet Nijp, 8.
Moniek Goeman, 9. Henny Taal, 10.
Joyce Kommers en Louise Jurka.
Heren verliezersronde
De verliezersronde. De organisatie

is het eens dat dit in principe een
verkeerd gekozen benaming is voor
deze ronde. De nummers 3 en 4 van
iedere poule plaatsen zich voor deze
ronde. Maar door het hoge niveau
en de spannende partijen zou een
benaming met wat meer flair en respect beter zijn. Suggesties welkom.
Laat u ze achter in het gastenboek
op de site.
Voor nu wordt hete nog even de verliezersronde genoemd. Rogier Elsendoorn haalde een mooie reeks overwinningen op onder andere Remo
Twaalfhoven. Helaas moest Rogier
in de kwartfinale toezien hoe Willem
Monsees hem de weg naar de halve
finale versperde. Willem had reeds
overwinningen op Patrick de Graaf
en Piet van Overbruggen achter de
rug en mocht zich na zijn partij tegen Rogier gaan opmaken voor de
halve finale tegen Robert Karsten.
Robert had vandaag al een fantastische prestatie neergezet door 151
te finishen. Helaas bleek deze finish
niet hoog genoeg om de 160 finish
van Floortje te overtreffen. Helaas
was de halve finale voor Robert het
eindstation van vanavond. Willem
stoomde door naar de finale en trof
daar Mimoun Haouli. De ere divisie
speler van het team ‘Madhouse’ uitkomend in de Bollenstreek. Mimoun
had aan het begin van de avond een
spannende poule waarin hij Danny
Zorn en zijn teamgenoot Wijnand
Kool trof. Doordat hij verloor werd
hij verwezen naar de verliezersronde. Hierin toonde Mimoun aan wel
degelijk een leuke pijl te kunnen
gooien en haalde hij de finale. In de
finale kon hij het niet bolwerken tegen Willem. Zelfverzekerd gooide
Willem zich naar de winst.
Voor standen bij de heren, en andere
leuke wetenswaardigheden checkt
u de website www.Poelseye.nl. De
volgende speelavond is op vrijdag
2 november. Deelname kost 3 euro
en de inschrijving sluit om 19.45 uur.
Deelname vanaf 15 jaar.

Aalsmeer - Zondag 27 oktober organiseerde atletiekvereniging Lycurgus in Krommenie de laatste baanwedstrijd van het seizoen. Maaike Witpeerd, sinds kort lid van AV
Aalsmeer en uitkomend bij de D-junioren, nam deel aan het kogelstoten en discuswerpen. Zij stootte de
kogel tot 11.84 meter en verbeter-

de daarmee het oude clubrecord uit
1979 met 30 centimeter. Zij behaalde
een tweede plaats in de wedstrijd.
Bij het discuswerpen werd Maaike
derde met een afstand van 23.75
meter, ook goed voor een clubrecord. Op de nationale ranglijst staat
zij bij de D junioren nu op de zevende plaats met het kogelstoten.

Klaverjassen om een
etentje voor twee
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er weer de wekelijkse gezellige klaverjasmiddag in De Oude Veiling. Iedere zaterdagmiddag wordt
er door de deelnemers gestreden
om de wekelijkse prijs van een diner
voor twee personen.
De winnaar van afgelopen zaterdagmiddag werd Martien van Es
met 4.953 punten. De wekelijkse
poedelprijs werd in ontvangst genomen door mevrouw Kooy met 3.699
punten. Iedere zaterdagmiddag van

14.00 tot 17.00 uur is er klaverjassen
in het grand-café. Er wordt per middag driemaal individueel gespeeld.
De Oude Veiling merkt steeds meer
dat ook deze activiteit bijdraagt aan
het verder ontwikkelen van haar
zaak als ontmoetingsplaats voor
jong en oud.
Deelname is gratis en iedereen kan
meedoen zonder zich vooraf aan te
melden. Het adres van grand-café
De Oude Veiling is Marktstraat 19,
tel: 0297-364746.

De kampioenen boven vlnr: Paul te Riele, Josine Verburg, Sharon Uffelie, Anne
Verheul, Eric Spaargaren, Nils van OS en Coach Frits Vink. Daaronder Frank
van den Berg, Wouter Vermeulen Annika van Os en Lianda van der Schilden.

Korfbalcompetitie

Junioren VZOD derde
kampioensteam dit najaar!
Kudelstaart - Zaterdag 27 oktobert was het dan zo ver. Na een redelijke eerste helft veld zou de A1
van VZOD zijn kampioenswedstrijd
mogen spelen in Haarlem. Weliswaar zouden er drie teams kampioen kunnen worden in deze poule,
maar kampioen is kampioen. En dus
ging de A1 er, onder leiding van Frits
Vink, hard tegen aan. De coach had
het team bemoedigend toegesproken en dat was te zien in de eerste helft. Al na 1 minuut wist Wouter Vermeulen te scoren uit een kort
schot. Hierna volgden de doelpunten elkaar snel op.
Hans Pot laatt het goede voorbeeld zien.

Schaakclub Aalsmeer

Net niet voor SCA 2
Aalsmeer - Het tweede team van
Schaakclub Aalsmeer heeft op een
haar na niet weten te winnen van
Heemstede 3. Met een minimaal verschil van 4½-3½ moesten de mannen de punten in Heemstede laten.
De wedstrijd begon al bizar doordat
de Aalsmeerders met 9 man bleken
te zijn in plaats van 8! Teamcaptain
Hans Pot telde bij verzamelen zeven medecombattanten en had het
sein tot vertrek geblazen, niet wetende dat Tom van der Zee eigenlijk
pas volgende week moet spelen in
het derde! Rob van Haaften was dan
ook verbaasd dat de heren al waren
vertrokken en ging op eigen gelegenheid naar Heemstede. Daar aangekomen bleek Tom geen vervoer
terug te hebben, waarna Tom zijn
potje voor het tweede alsnog speelde en Rob als coach fungeerde. De
Aalsmeerders dachten met Peter
Verschueren als kersverse periodekampioen van het Kalende Pionnetje
een ware troef aan boord te hebben.
Peter had echter een tegenstander
van formaat en kon het net niet bolwerken. Strakke winstpartijen van
Peter Buis, Bart Auee en Hans Pot
deden de Aalsmeerse harten sneller
kloppen en ook Jan van Willigen die
op keurige wijze nog een half punt
mee naar huis wist te nemen. Helaas was de koek daarmee op. Gelukkig hebben de mannen nog vijf
wedstrijden om hun ware kracht te
laten zien. Groot lichtpunt was Bart
Auee. Met zijn tweede winstpartij stal hij opnieuw de show en ook

vrijdag liet hij zien in vorm te zijn.
Tegen zijn niet te onderschatten tegenstander met internationale successen speelde Bart een sterke pot.
Zo sterk zelfs dat hij een goede stelling kreeg, voor de winst ging en deze zelfs wist te grijpen.
Ook Marco Hutters was duidelijk op
dreef. Veel tegenstanders weten het
al, als Marco eenmaal een plannetje heeft, berg je dan maar. Zo ook
Han Carpay, toch niet de minste, die
Marco een wereldpot zag spelen.
Han spartelde nog wat tegen, maar
moest uiteindelijk toch de vlag strijken. Kees Schrijvers speelde vorige
week in het Essent Toernooi in Hoogeveen. In een zeer sterk veld met
goede tegenstanders wist Kees vier
punten bij elkaar te schaken en verdiende hij maar liefst 20 ratingpunten. Afgelopen maandag was alweer de derde training voor de jongens en mannen van SCA. Mede
dankzij de sponsoring van de Rabobank Aalsmeer worden getalenteerde jongens als Bart Auee op deze manier steeds beter.
Uitslagen zevende ronde clubcompetitie
Vincent Jongkind – Arie Spaargaren
Clemens Koster – Jan van Willigen
Cees Verburg – Abdul Wasei
Christopher Brookes – Bart Auee
Gerrit Harting – Thierry Siecker
Rob van Haaften – Joran Donkers
Tom van der Zee – Goos de Vries
Jan Holla – Jos Bakker
Han Carpay – Marco Hutters
Elham Wasei – Kees Schrijvers

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

Af en toe stagneerde het spel eventjes, maar het verdedigingsvak, onder leiding van aanvoerder Eric
Spaargaren, wist vele tegendoelpunten te voorkomen. Onder het luid
gejoel van het publiek leek de A1 op
vleugels te gaan. De aanvallen werden goed opgebouwd en, ondanks
een aantal plaatsfouten, kwam iedereen aan bod. Na een keurige
eerste helft stond het iet wat primitieve scorebord van Nieuw-Flora op
2-7. Dit beloofde een mooie uitslag
te worden.
Dit viel echter behoorlijk tegen, het
spel van VZOD stagneerde en de A1
gaf de tegenstander te veel ruimte.
Blijkbaar dacht het team de buit al
binnen te hebben. De tegenstander werd onderschat in de tweede
helft, terwijl deze juist beter het veld

Klaverjasavond
in ‘t Dorpshuis

Kudelstaart - Vrijdagavond 2 november organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond. Lekkere drankjes, vlees,
fruit en nog vele andere mooie
prijzen zijn er deze avond te verdienen. Drie maal worden de kaar-

Kaartmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 17 november organiseert buurtveeniging
Hornmeer een klaverjasmarathon
van 10.00 tot 17.00 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Deelname kost 10.00 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie en een lunch. Voor de echte kla-

weer op was gekomen. Na 26 minuten te hebben gespeeld in de tweede helft stond de score op 5-8 en
Nieuw-Flora leek er weer in te gaan
geloven. Gelukkig kwam het scorend vermogen van VZOD A1 net
op tijd weer terug en wisten Josine
Verburg en Anika van Os de voorsprong weer wat uit te breiden om
de eindstand van 5-10 te bereiken.
Na 10 doelpunten, gescoord door:
Josine Verburg 3x, Wouter Vermeulen 2x, Anika van Os 2x, Paul te Riele 1x, Eric Spaargaren 1x en Lianda van der Schilden 1x, was VZOD
weer een kampioen rijker en mocht
Frits Vink voor het eerst sinds zijn
toetreden bij de club uit Kudelstaart
een kampioensmedaille om zijn nek
hangen.
De zaal in
Ook VZOD/Victory heeft in de uitwedstrijd tegen DOS de laatste twee
herfstpunten binnen gehaald en
gaat met een te overbruggen achterstand van slechts twee punten op
de koplopers de zaal in, uitslag 1012. Eén punt was er voor VZOD 2 en
VZOD 4. Beide teams speelden gelijk, 7-7 en 8-8. Bij de jeugd hebben
alleen de F2 (4-0 verlies) en F3 (1-5
winst) nog een wedstrijd gespeeld.
Het veldseizoen is nu ten einde en
VZOD verhuist weer naar de Proosdijhal. Op 10 november aanstaande
zullen hier vanaf 12.30 uur oefenwedstrijden gespeeld worden.

ten geschud deze avond. Tussen
het tweede en het derde spel worden de loten verkocht voor de grote loterij waarin deze avond ook volop fantastische prijzen. Kom gerust
met familie, vrienden, clubgenoten
en buren naar deze klaverjasavond
in het Dorpshuis te Kudelstaart.
De aanvang is 20.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt 2 euro per persoon.

verjasser’s een uitdaging om het
gedurende zes uur tegen elkaar op
te nemen. Voorgaande jaren waren de marathons een groot succes
en daarom staat het ‘lang kaarten’
ook nu weer op het programma. Zo
spoedig mogelijk aanmelden, tot en
met 12 november, kan door te bellen
naar de nummers 322994 of 321602,
ook voor meer informatie.
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Eredivisie handbal

Te weinig schotkracht bij
dames FIQAS Aalsmeer

Midgetgolfcompetitie

Winst voor dames in vervolg
Interland Nederland-België
Aalsmeer - Nadat vorige weekend de midgetgolf-interland Nederland tegen België op de banen
in Aalsmeer was gespeeld, was het
dit weekend voor de Nederlanders
om in Gembloux te België de opgebouwde voorsprong te behouden. De heren 64 hole slagen voorsprong en de dames 59 hole slagen.
De meeste Nederlanders waren al
op vrijdag in België gearriveerd om
te trainen op de moeilijke banen
in Gembloux. Het zijn zogenaamde
viltbanen en in Nederland is maar
een zo’n baan en die ligt in het Friese Appelscha. Deze banen hebben
geen ronde cirkel maar een zeskantige “cirkel”. De meeste banen moet
je in enen scoren en anders moet je
weer opnieuw beginnen. Bij sommige banen als je de hindernissen
niet gepasseerd bent, moet je vandaar uit verder spelen. Als je bal een
beetje rot ligt, heb je zo’n 4 of 5 aan
je broek. Het is dus belangrijk dat je
zo goed mogelijk door de hindernissen komt. Iemand, die veel op zo’n
soort ondergrond speelt heeft daar
ervaring mee en kan zijn voordeel
daarmee doen. De Aalsmeerders,
die zich geplaatst hadden tijden de
Nederlandse Kampioenschappen,
hadden geen van allen ooit op zo’n
baan gespeeld.
Alles op alles
Het damesteam wist op zondag tijdens de eerste ronde de voorsprong
zelfs uit te breiden met 11 hole slagen. Dat was meer als zij op gehoopt hadden. Het herenteam verloor 78 hole slagen tijdens de eerste ronde en dat was veel teveel. De
tweede ronde leverden dames 13
hole slagen in en tijdens de derde
ronde nog eens 11 hole slagen. De
overwinning kon de Nederlandse
dames bijna ontglippen, maar ja op
zo’n viltbaan weet je het nooit. De
Nederlandse dames zetten alles op
alles en wisten de vierde ronde met
7 hole slagen nog te winnen. Na 4
jaar was de victory eindelijk weer
eens voor het Nederlandse dames-

team bestaande uit Cocky de Nennie uit Nijmegen, Marianne Groenendijk en Wendy van Luijpen uit
Ridderkerk, Astrid en Annie Jaspers
uit Leeuwarden en Marrie Bonhof
uit Aalsmeer.
Lastig
Het herenteam, bestaande uit 14
personen, had het vreselijk lastig tegen de vreselijk goed spelende Belgen. Elke ronde werd er
steeds verloren met een groot aantal holeslagen. Na ronde drie was
het duidelijk, dit zou niet veranderen. De Belgen wonnen met overmacht. De Aalsmeerse mannen, Ramon Craane, Klaas Boekel en Henk
Buskermolen hebben hun stinkende best gedaan maar dit jaar zat ervoor de heren geen overwinning in.
Bij de prijsuitreiking werd er niet alleen voor het Belgische herenteam
en het Nederlandse damesteam een
grote cup uitgereikt maar ook een
prijs voor de beste dame en heer
tijdens beide weekenden. Dat waren beide Nederlanders namelijk
Annie en Alex Jaspers , scores op
Aalsmeer 118 en 113 en in Gembloux waren de score’s 150 en 123.
De tweede en derde prijs waren in
beide categoriën voor de Belgische
deelnemers/sters, Greta Janssen,
Regina Payen, Thierry Cappe en
Pascal Hansen. Zowel de Aalsmeerse vereniging als de vereniging van
Gembloux spraken van een geweldige sportieve en goed georganiseerde 41e ontmoeting van de Interland Nederland-België. Volgend
jaar wordt de interland op de banen
in Appelscha gehouden en in België waarschijnlijk te Esneux. De dag
werd afgesloten met een broodmaaltijd voor zowel de spe(e)l(st)ers
als de supporters, die met velen waren komen kijken. Op naar de volgende sportieve strijd, welke alweer
op 4 november gespeeld gaat worden te Boskoop. Er zullen in de wintermaanden 6 wedstrijden gespeeld
worden op de banen van Aalsmeer
en Boskoop.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag een flinke nederlaag geleden
bij het Haagse Wings, waar vooraf
gehoopt was op misschien één of
twee punten. Maar vanaf het allereerste begin van de wedstrijd ontbrak het de Aalsmeerse dames aan
schotkracht.
Met name de oudere en meest geroutineerde speelsters, waar de
ploeg dit seizoen op leunt, lieten
het volgens trainer/coach Menno
de Klerk volledig afweten. Zij werden dan ook al vroeg in de wedstrijd
gewisseld en vervangen door jonge
speelsters.
Die verdienden dan ook zeker wel
een compliment volgens de Klerk,
voor hun inzet. Na een 6-2 achterstand kon FIQAS Aalsmeer nog
even terugkomen tot 7-5, maar
daarna konden ook zij niet voorkomen dat er een ietwat beschamende 17-5 voorsprong voor Wings,
een ploeg die drie jaar lang door
de Klerk is getraind, op het scorebord stond bij de rust. “Tot dan toe
was het om je voor te schamen”, aldus de Klerk, “en beslist geen eredivisieniveau wat de dames lieten
zien. Zelfs niet in overtal situaties,
waar we nota bene speciaal op getraind hadden.” Pleister op de wonde was dat het de tweede helft iets
beter ging met FIQAS Aalsmeer: de
ploeg kwam in ieder geval wat meer
tot scoren. Maar kon toch niet voorkomen dat het uiteindelijk een flinke nederlaag werd: 31-15. Hierdoor
blijft de ploeg op de elfde plaats
staan. Komende week wachten de
Aalsmeerse dames twee zware wed-

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Eef
van Mourik met 5656 punten,
gevolgd door Cobie van der
Meer met 5393 punten.
Derde werd Henk de Jong
met 5350 punten en vierde
was Bert Buijs met 5574 punten. Bij het jokeren behaalde Janny Noordam met 128
punten de hoogste eer, op de
tweede plaats eindigde Kees
van der Meer met 130 punten.

Zaterdag dubbelprogramma
Komende zaterdag, 3 november is er
weer veel handbal op hoog niveau
te zien in de Bloemhof: om 19.00
uur spelen eerst de dames van FIQAS Aalsmeer in hal 2: zij staan tegenover de Amsterdamse koploper
V.O.C.. Om 20.30 uur treden de heren van FIQAS Aalsmeer aan in hal
1 tegen het Limburgse Flexppoint/
V&L.
FIQAS 3 bekert door
De mannen van het derde herenteam van FIQAS Aalsmeer hebben
dinsdagavond in de voorronde van
het NHV bekertoernooi een 37-35
overwinning behaald op de Blinkert
in Haarlem.
Hierdoor gaan ze door naar de volgende ronde. Komende donderdag
– 1 november – speelt ook FIQAS
Aalsmeer 2 nog een bekerwedstrijd: zij treffen in Hippolytushoef
de ploeg van Tonegido. Die wedstrijd, in sporthal Wieringen, begint
om 20.00 uur.

Voetbalcompetitie

Gelijkspel voor RKAV 7
Aalsmeer - In de sterk bezette 7e
klasse reserve is Rkav 7 erin geslaagd om koploper Pancratius de
eerste verliespunten te bezorgen.
Op het uitstekende kunstgrasveld
in Badhoevedorp werden de punten gebroederlijk gedeeld: 3-3. Nadat vorige week een einde was gekomen aan de zegereeks van de
trots van Rkav, was het deze week
zaak om tegen het nog altijd ongeslagen Pancratius de schade zoveel
mogelijk te beperken. Trainer/mental coach Robbie had donderdag
op de training grote moeite om alle
gezichten weer dezelfde kant op te
krijgen, maar na een vreselijke donderpreek en een extra strafrondje
wist hij de jongens toch weer het
vertrouwen te geven dat ze nodig
hadden. Om het elftal nog een extra
steuntje in de rug te geven, besloot
Robbie dat de rest van de training in
het teken moest staan van de afronding op het doel. Duidelijk één van
de specialiteiten van het team.
Strafschoppenspecialist
Rkav begon sterk aan de wedstrijd
en wist met knap positiespel de tegenstander vast te zetten. Na een
werkelijk prachtige schwalbe van
Lex, mocht Dennis voor de vierde
keer dit seizoen aanleggen vanaf elf
meter en ook ditmaal faalde hij niet:
0-1. Dennis profileert zich op deze
manier als een ware strafschoppenspecialist en dat is inmiddels ook
doorgedrongen tot op het hoogste
niveau. Op advies van de bondscoach zijn inmiddels de eerst contacten gelegd voor een strafschoppentraining met de complete selectie van het Nederlands elftal op het
terrein van Rkav. Dat hierin ook een
belangrijke rol is weggelegd voor
mentalcoach Robbie, moge duidelijk zijn. Terug naar de wedstrijd: Na
de 0-1 bleef Rkav het pressievoetbal spelen dat we inmiddels van het
team gewend zijn. De tegenstander
werd achteruitgedwongen en het

Eef
wint de
ouderensoos

strijden: eerst komt aanstaande zaterdag 3 november koploper V.O.C.
op bezoek, op dinsdag moet FIQAS
Aalsmeer uit naar SEW. En hoewel
in beide gevallen de kans op punten klein is, hoopt de Klerk in ieder
geval op wat meer fanatisme in zijn
team: “Daar gaan we in ieder geval met z’n allen hard aan werken.”
De wedstrijd begint om 19.00 uur in
De Bloemhof aan de Hornweg. Op
dinsdag 6 november moeten de dames aantreden in Wognum tegen
Vastgoed SEW. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.

was uiteindelijk Mark die nog voor
rust uit een corner simpel wist te
scoren: 0-2.
Boeiend gevecht
De tweede helft een heel ander
beeld: Pancratius wist met een paar
tactische wijzingen het spel van
Rkav al in een vroeg stadium te
ontregelen en binnen vijf minuten
stond de 1-2 al op het scorebord.
Een boeiend gevecht ontspon zich,
wat ook te zien was aan het toenemende aantal toeschouwers dat de
wedstrijd langs de zijlijn volgden.
Het spel golfde op en neer, maar
het was uiteindelijk Rkav dat na een
vloeiende aanval via uitblinker Mark
de voorsprong wist uit te breiden: 13. Pancratius gaf zich nog niet gewonnen en besloot een extra aanvaller in te brengen. Achterin werd
één op één gespeeld, hetgeen erg
risicovol is, maar aanvallend wist het
daardoor wel enkele kansen te creëren. De 2-3 volgde vijftien minuten
voor tijd en vijf minuten later was de
stand tot afgrijzen van het meegereisde Aalsmeerse publiek weer in
evenwicht: 3-3. In de slotfase leek
Rkav er toch nog met de winst vandoor te gaan, maar een loepzuiver
doelpunt werd afgekeurd vanwege
vermeend buitenspel. Zonde, want
de trots van Rkav verdiende de overwinning en met het gelijkspel dat
volgde blijft de ploeg voorlopig op
de derde plaats staan. Neemt niet
weg dat het gelijke spel een knappe
prestatie is en zeker mogelijkheden
biedt voor de rest van het seizoen.
De verrichtingen van het zevende
team van Rkav zijn nog steeds te
volgen via de website www.rkav7.hyves.nl Op de site staan onder meer
actiefoto’s van afgelopen wedstrijd
en het teamuitje van een paar weken geleden. Binnenkort wordt samen met sponsor bouwbedrijf Ron
Wendelgelst weer een teamfoto gemaakt die ook op de site te bewonderen zal zijn.

Team Flower Power naar Dakar

Erik en Rob klaar voor tocht
van ruim 7000 kilometer
Rijsenhout - Twee vrienden, Robert
Kreeft uit Kudelstaart en Erik-Joost
van Tol uit Rijsenhout hebben samen
besloten om als Team Flower Power
deel te nemen aan de Amsterdam Dakar Challenge en de voorbereidingen zijn zo goed als afgerond.
Na vele uurtjes van sleutelen aan
de auto is deze bijna klaar voor de
grote tocht. Tijdens de Barreldag in
Amsterdam hebben zij overigens al
kennis gemaakt met een aantal mederijders en het wachten is nu nog
op zaterdag 3 november aanstaande. Dan vertrekt het avontuurlijke
tweetal vanuit Amsterdam voor een
tocht van ruim 7.000 kilometer.
Goede doel
Rob en Erik hebben voor deze tocht
via Marktplaats een oude Mitsubishi Pajero van slechts achttien lentes op de kop kunnen tikken in Putten en inmiddels is deze auto Sahara-proof. Na ongeveer 24 dagen
van ontberingen hopen zij in Dakar
bij Lac Rose in Senegal aan te komen. De sponsorrit wordt gereden
voor de Stichting Hand to Hand en
de tocht kan niet gemaakt worden
zonder sponsors.
De stichting heeftin de plaats Kanuma een stuk grond van 30 hectare aan de Gambia rivier verworven.
Momenteel onderzoek de stichting
enkele mogelijkheden om hier een
grootschalig landbouw en veeteelt
project te realiseren. Dit alles op
ecologische wijze in harmonie met
de natuur en de behoeften van de
mens en daar is hulp en geld voor
nodig.
De rijders die Dakar bereikt hebben
rijden vanuit Senegal nog door naar
Gambia en daar worden de auto’s
aangeboden op een autoveiling in

Banjul en de opbrengst gaat naar de
plaatselijke bevolking. Rob en Erik
willen graag sponsoren oproepen
om gezamenlijk de auto te sponsoren zodat de gehele opbrengst voor
het goede doel is. Hoe meer sponsors, hoe meer zij aan kunnen bieden aan deze stichting. Ook is er
nog een actie “Adopt a Hero” en deze actie is om sponsorgeld binnen
te halen per gereden kilometer. Deze sponsoring wordt door de organisatie geïnd en na het uitrijden van
de Challenge overgemaakt en geprobeerd wordt natuurlijk om zoveel
mogelijk geld binnen te halen. Ook
de meegenomen kleding, schoeisel,
knuffelbeesten en speelgoed voor
de kinderen wordt onderweg uitgedeeld.
Sponsors welkom
Wie helpt Rob en Erik om Dakar te
bereiken en het goede doel te steunen. Om de kilometers te kunnen
rijden is er natuurlijk nog brandstof,
olie, water, voedsel, reserve onderdelen etc. voor de auto en voor de
rijders nodig en gezocht wordt nog
naar sponsors die hun steentje willen bijdragen om een droom te verwezenlijken. Iedere sponsor komt
op de officiële Amsterdam-Dakar
Challenge site te staan en natuurlijk
ook op de body van de Mitsubishi
Pajero met de (bedrijfs)naam! Voor
meer informatie, kijk op www.stichtinghandtohand.nl en www.amsterdamdakar.nl, deelnemers groep 2,
team 1220. Wij wensen Rob Kreeft
en Erik van Tol heel veel succes toe
bij deze onderneming en hopen dat
zij er in zullen slagen Dakar heelhuids te bereiken en daarnaast ook
nog een mooi bedrag kunnen overhandigen.

Beroemde gasttrainer bij
Talentenopleiding FIQAS
Aalsmeer - Woensdag 24 oktober
had de Talentenopleiding van FIQAS
Aalsmeer, na bondscoach Sjors Röttger, opnieuw een beroemde gasttrainer:
René Romeijn. Hij wordt ook wel de
kampioenenmaker genoemd. Als
speler heeft hij op het hoogste niveau gehandbald, als eredivisiecoach haalde hij met de heren van
FIQAS Aalsmeer vele prijzen binnen. Momenteel doet hij dat bij de

dames van v.d.Voort/Quintus, die na
het winnen van alle prijzen in Nederland, ook Europees spelen. Na
een korte introductie van zichzelf,
deed René Romeijn met de jonge
jongens van Aalsmeer (die in opleiding zijn voor de topsport) een estafettespelletje waarin hun balvaardigheid behoorlijk op de proef werd
gesteld. Hij vond het – net als de
jongens – zo leuk, dat hij vast nog
een keer een training bij de talentenopleiding komt geven.

Veel bekijks voor paarden en wagens

Aanspanningen maken rit
door Aalsmeer
Aalsmeer - Veel aandacht van
mensen achter de ramen en op
straat kregen de in totaal 18 aanspanningen (paarden met wagens)
die mee deden aan een toertocht.
De aanspanningen kwamen voornamelijk uit de kop van Noord-Holland, maar er reden ook twee wagens uit Aalsmeer mee.
De tocht werd georganiseerd door
de vereniging de Vrienden van het
Aangespannen Paard Noord-Holland. De rit werd gestart bij de Middenweg waarna een stuk door het

dorp, over de Uiterweg gereden
werd. Op de Uiterweg was er een
gezellige stop met wat te drinken
en te eten, waarna de tocht volgde
terug langs de Westeinderplas, Kudelstaart door en weer terug naar
de Hornweg. In totaal een tocht van
26 kilometer.
En op de Hornweg stond voor alle koetsiers een warme kom snert
klaar en kon nog gezellig nagekletst
worden over de tocht. De foto is genomen op de Uiterweg.
Foto: Annelies Kooij
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Schrijf, teken en denk mee

Spannende finale voor net 12-jarige

Tienerkrant in de maak op
De Binding Zolder
Kudelstaart – Aalsmeer en Kudelstaart kent diverse soorten kranten maar een tienerkrant die missen we nog! Dat dachten een aantal
tieners van de Binding Zolder en zij
gaan daar verandering in brengen.
Op woensdag 14 november is er de
eerste redactie vergadering van de
Tienerkrant. In deze tienerkrant komen naast verslagen van leuke activiteiten voor tieners natuurlijk ook
een agenda met komende activiteiten maar ook; horoscopen, leuke
tips, stripverhalen, verhalen en ga
zo maar door. De eerste tienerkrant
komt begin 2008 uit, dus de komende periode gaat de redactie-groep
hard aan de slag. Lijkt het jou leuk
om mee te denken, te schrijven en/
of te tekenen? De Zolder-medewer-

kers zoeken nog redactie leden die
het leuk vinden om een tienerkrant
in elkaar te zetten.
Geef je dan op via kim@debinding.nl mail je naam, adres, telefoonnummer. Bellen kan ook naar
0297-892091 alleen op dinsdagen vrijdagmiddag tussen 14.00 en
18.00 uur en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. De eerste
redactie vergadering is op woensdag 14 november om 19.00 uur op
De Binding Zolder in Kudelstaart in
het SJOK-gebouw aan de Hoofdweg 104, ingang Haya van Somerenstraat. Voor meer informatie over
activiteiten die georganiseerd worden door Stichting de Binding kan
men een kijkje nemen op www.debinding.nl.

Juf Antoinette in huwelijksboot
Aalsmeer - Vrijdag 26 oktober is
juf Antoinette van de Jozefschool
getrouwd met haar Rob. Ze zag er
schitterend uit en straalde de hele
dag. Om kwart voor elf kwamen ze
even op school langs en liepen ze
door een feestelijke haag om daarna naar het gemeentehuis te gaan.

Velen zijn om half 1 nog een kijkje gaan nemen bij en/of in de kerk.
Daarna vertrok het bruidspaar met
de boot richting Abbenes voor het
feest. Daarbij vergezeld door haar
klas, die op het water alle aandacht
konden krijgen en een hele bijzondere dag hebben meegemaakt.
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Melle de Ruiter wint op
Frans Hoek Keepersdag

Tieners Binding Zolder op stap:

Cosmic bowlen swingend!
Kudelstaart – Vrijdag 26 oktober
was weer de laatste vrijdag van de
maand; dit keer geen disco of filmavond bij ’t Gilde en de Binding Zolder maar Cosmic Bowlen. Om kwart
over zeven verzamelde een grote
groep tieners zich bij het SJOK gebouw in Kudelstaart om gezellig met
elkaar naar Hoofddorp af te reizen
voor een avondje Cosmic Bowlen.
Elke maand organiseren ’t Gilde en
de Binding Zolder een leuke laatste vrijdag van de maand activiteiten. De ene maand kan dit een filmavond zijn en de andere maand een
gezellige disco. Maar deze keer was
het een gezellige avond Disco Bowlen in Hoofddorp.
Lichten uit en de disco lichten aan!

De kegel werden met black light
verlicht en disco muziek voor jong
en oud kwam er uit de boxen! Het
was een enorm gezellige avond, die
zeker voor herhaling vatbaaris! Alle foto’s zijn te bewonderen op http://picasaweb.google.nl/SJOK.gebouwkudelstaart/CosmicBowlen
Volgende maand, november, wordt
afgesloten met een Harry Potter
Marathon op zaterdag 24 november.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Verschueren van de Binding Zolder via kim@
debinding.nl Voor meer informatie
over de disco, ’t Gilde of Stichting
De Binding kunt u kijken op: www.
hetgilde.web-log.nl of op www.debinding.nl

Aalsmeer - Onder leiding van Frans
Hoek Sports, grondlegger: Frans
Hoek de voormalige keeperstrainer
van AJAX, het Nederlands elftal en
de huidige keeperstrainer van F.C.
Barcelona, wordt in vrijwel elk district van de KNVB een keeperspromotiedag gehouden.
Woensdag 17 oktober was het de
beurt aan district west. De dag
werd gehouden bij de amateurs
van Stormvogels-Telstar. Tijdens deze dag staat de keeper in het middelpunt van de belangstelling en
wordt er getraind, een onderlinge
competitie afgewerkt, gekeken naar
een demonstratie met een bekende
doelverdediger, gegeten en met elkaar gepraat over het vak.
De onderlinge competitie tussen
keepers van de verschillende leeftijdsgroepen leidt tot de uitverkiezing van de beste keeper(ster) van
het district. Alle finalisten worden

vervolgens uitgenodigd voor de
voorrondes/finales voor de verkiezing van De Beste Keeper(ster) van
Nederland.
Melle de Ruiter (net 12) van VV
Aalsmeer D1 kwam uit in de leeftijdsgroep 12 en 13 jarigen.
Na een ochtendtraining wist Melle het ’s middags in de onderlinge
competitie tot de finale te schoppen.
In een zeer spannende finale bleek
Melle zelfs de beste en pakte de titel ‘beste keeper district west, 1213 jarigen’. Een heel knappe prestatie mede dankzij het goede trainingswerk bij VV Aalsmeer onder
leiding van keeperstrainer Martin
Ezink. Afgelopen zaterdag is Melle
in het zonnetje gezet door zijn teamgenoten en de begeleiders van VV
Aalsmeer D1.
In het voorjaar zal Melle uitgenodigd worden voor de verkiezing van
beste keeper van Nederland.

Jeugdhandbal

C1 FIQAS Aalsmeer: recht
zo die gaat!

Kinderjury kiest Amstelveense
Cinekid-film van het jaar
Amstelveen - Tijdens Cinekid op
Locatie in Cinema Amstelveen heeft
een kinderjury van Amstelveense
scholieren de beste Amstelveense Cinekid-film gekozen. De jury koos unaniem voor ‘De verloren
schat van de Tempelridders II’. ‘Super spannend en echt heel cool’ was
het oordeel van de jury.
Tijdens de feestelijke opening, die
is verricht door Wethouder Yeter
Tan van Onderwijs, Jeugd en Zorg
werd een ballonnenwedstrijd georganiseerd. De winnende ballon is in
Boskoop teruggevonden en de prijswinnaars hebben hierover inmid-

dels bericht ontvangen. De bezoekersaantallen van Cinekid op Locatie in Cinema Amstelveen zijn in dit
tweede jaar wederom gestegen. Bijna 2.000 kinderen, ouders en grootouders bezochten één van de vele
films en activiteiten die door Cinema Amstelveen zijn georganiseerd.
Vooral de workshops Cinekid Studio
en de door Dansschool Mittelmeijer
aangeboden Dance Workshops waren erg in trek bij de kinderen.
Foto’s van het festival en de filmpjes
die op de animatietafel gemaakt zijn
kunnen bekeken worden op www.
cinemaamstelveen.nl

Aalsmeer - Op de laatste dag van
de zomertijd, speelden de jongens
C1 van FIQAS Aalsmeer, de eerste
wedstrijd van het binnenseizoen in
de eigen Bloemhof. De Amsterdamse handbalvereniging Westsite was
de tegenstander. Om vijf voor half
twee hoorden de beide ploegen van
scheids Frank Büchner het beginsignaal. De jongens uit Aalsmeer lieten direct zien dat zij de, tijdens het
buitenseizoen ingezette, koers wilden doortrekken. Attractief en beweeglijk handbal, in zowel de aanval als de verdediging. Westsite had
moeite om zich aan te passen aan
het systeem van FIQAS Aalsmeer.
Hun aanvallen werden, zoals ook
bij de tegenstanders in vorige wedstrijden, vaak vroegtijdig onderbroken en hun verdediging kreeg geen
vat op de aanvallende acties van de
Aalsmeerse opbouwers. Dat zorgde
voor een stand van 6–0 voor FIQAS
Aalsmeer na ongeveer 20 minuten
spelen in de eerste helft. Pas toen
incasseerde Jeremy Hooijman, die
een klasse partij stond te keepen,
de eerste Westsite treffer. Bij een
stand van 9–2 voor de C1 van FIQAS
Aalsmeer klonk, uit de nieuwe tijdwaarnemingapparatuur van hal 2,

een exotisch rustsignaal.
Na de rust werden door FIQAS
Aalsmeer verschillende positiewisselingen
doorgevoerd.
Het
(bege)leidende duo liet op die manier de jongens voor de volgende wedstrijden ervaring op andere
posities opdoen. Toch werd wat de
score betreft de tweede helft op een
haar na een kopie van de eerste. De
C1 van FIQAS Aalsmeer scoorde
rustig verder en Westsite lukte het
maar incidenteel om door de verdediging van Aalsmeer te breken,
waarna Jeremy in de meeste gevallen een te grote hindernis bleek.
Bij de score van 17–4 in het voordeel van de C1 van FIQAS Aalsmeer
blies scheids Frank voor het eindsignaal. Westsite werd bedankt voor
de sportieve wedstrijd en ze douchten nog lang en ….
Dit weekend gaat de C1 van FIQAS
Aalsmeer op zondag 4 november op
bezoek bij Najaden uit Almere, waar
om 10.20 uur wordt gespeeld in de
sporthal aan de Parkwerf 138. Het
thuispubliek wordt door de jongens
bedankt voor de grote opkomst en
de enthousiaste aanmoedigingen!
Zij zagen de toekomst alweer! Jij de
volgende keer ook?

Keeper Melle de Ruiter van VVA D1 toont trots zijn prijzen

Fuyiama toernooi

Achttien eerste prijzen
voor judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 28 oktober
jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen 2007/2008.
Gedurende het seizoen zijn er vier
wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden.
De eerste wedstrijddag werd gehouden in het gymlokaal van het Wachterliedplantsoen in Amsterdam.
Voor dit gezellige toernooi hadden
zich ongeveer 240 judoka’s ingeschreven waarvan de oudste 14 jaar
was en de jongste vier jaar. Judoschool Blaauw was met 66 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd
op deze wedstrijddag. De bedoeling
van dit toernooi is om de judoka’s
zoveel mogelijk ervaring op te laten
doen.
De deelnemers werden in 55 poules verdeeld zodat er minstens drie
wedstrijden gedraaid moesten worden.
Naast een prijs voor de eerste en
tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs
voor de derde plaats.
Sommige poules waren heel spannend en moesten er extra wedstrijden komen om een winnaar te bepalen.
Succesvolle dag
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 18 eerste plaatsen en 13 tweede plaatsen

Kindertoneel
‘Rapopdak’
De Kwakel - Zaterdag 24 november om 14.00 uur speelt de jeugd
van toneelvereniging Genesius het
Sinterklaasstuk ‘Rapopdak’ voor
kinderen vanaf 4 jaar. Tijdens een
heftige storm zijn alle cadeautjes
van het de stoomboot van Sinterklaas gewaaid.
De hoofdpiet heeft het erg druk om
alles uit het water te vissen. Sint
heeft een ernstig personeelstekort,

maar gelukkig heeft hij het telefoonnummer van het uitzendbureau
Rapopdak van mevrouw D. Akrand
oftewel Dieuwertje. Dieuwertje is
smoorverliefd op de hoofdpiet, alleen ziet zij hem bijna nooit meer
omdat hij het zo druk heeft. Dieuwertje bedenkt een plannetje, als ze
nu eens geen handige pieten stuurde, dan loopt alles in het honderd.
Sinterklaas kan dan vast niet naar
Nederland. De toegang is gratis, de
zaal gaat om 13.30 open. Ouders
zijn natuurlijk ook welkom. Het stuk
wordt gespeeld in het Dorpshuis in
De Kwakel.

gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste:
Britt Koolmoes, Daan Brokken, Eline Kooijman, Kristel Mulder, Luc
Gieling, Priscilla de Blieck, Suzanne
de Bruine, Vincent Schreutelkamp,
Youri Habing, Erlend Keune, Kylian
Boon, Maik Jonker, Martijn Titulaer,
Mike Theijssen, Pieter de Bruine,
Tim Verkerk, Jasper Kempers, Roy
van Leeuwen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Danique Schreutelkamp, Joep Verkerk, Max de Best, Michelle de Leede, Sam Houdijk, Thomas Bleijswijk,
Vincent Pijpers, Wouter Habing,
Anouk Hoogenboom, Jesper van
Beemdelust, Joel Verhagen, Luuk
Meijles, Nick Kohne.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar., en seniorenjudo
kunt u contact opnemen met Judoschool Blaauw onder telnr. 0297
– 56 98 65, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.
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Voetbalwedstrijd tegen Hillegom

Zaalhandbalderby bij de dames

Weer verlies voor RKAV
Aalsmeer - Het is nog niet te laat,
maar er moet wel worden ingegrepen. Waar is de formatie die het vorig jaar zo goed deed? Maar achterom kijken heeft geen nut. Vooruit kijken en met 100 procent inzet,
en ieder op zijn plaats waar hij het
meeste tot zijn recht komt! Het vertoonde spel van RKAV tegen Hillegom jl. zondag was eigenlijk niet om
aan te zien, men probeerde het wel,
vooral de eerste helft gaf nog een
gelijkwaardig RKAV te zien. Maar
de spitsen werden niet bereikt, eenzaam en alleen. Dennis Spreeuw, altijd goed voor een doel puntje, werd
hoogst zelden gevonden. En als hij
de bal een keer kreeg, dan stonden er drie vier tegenstanders om
hem heen. Probeer daar maar door
te komen. Barry Springintveld, de
man die voor de aanvoer moest zorgen, was te veel met het verdedigend werk bezig, en kon zodoende
te weinig betekenen voor de voorwaartsen.
Regelmatige omzettingen
Ook de regelmatige omzettingen,
die trainer Meulemans toepast, komen niet te goede aan het spel. Tot

de rust kon RKAV het aardig bij benen, maar de zo broodnodige 0-1
bleef uit.
De tweede helft, een helft waarin Hillegom het geluk aan hun zijde had, gaf een feller RKAV te zien.
Zoals altijd, was het de tegenstander die eerst op voorsprong kwam.
1-0 Door een foutje van de doelman.
RKAV probeerde nog aan de gelijkmaker te komen, maar echt gevaarlijk voor de verdediging van Hillegom werden de bezoekers hoogst
zelden. Hillegom daar en tegen
kwam nog op 2-0 in de 65e minuut
en op 3-0 in de 80e minuut. 3-1
Werd het even voor tijd door Edwin
van Maris.Als iedereen weer op
zijn vertrouwde positie staat en alle
neuzen weer een kant op staan, dan
kan het niet meer fout gaan. RKAV
hoort op deze plaats niet te staan,
de groep kan veel beter, met deze
jongens moet je bij de top vier staan!
Komende zondag speelt RKAV thuis
tegen Graveland om 14.00 uur in
sporpark Hornmeer aan de Beethovenlaan.
Theo Nagtegaal.

Prijzenregen schaatsselectie
bij ploegenachtervolging
Aalsmeer - zondagavond werd er
op de Jaap Edenbaan de gewestelijke ploegenachtervolging gereden. Ook de C- en Baanselectie
van ijsbaan Haarlem stonden met
vijf teams ingeschreven. De weersomstandigheden waren niet optimaal; wind en regen weerhielden de
teams van toptijden. Ook had men
hier en daar nog het trainingskamp
in de benen.
De C-selectie startten met twee heren en een dames ploeg. Voor het
team van Olaf Smit, Hidde Schelling en Viktor Molkenboer verliep de
avond anders dan gepland.
De eerste omloop van vijf rondes
verliep goed, maar bij de tweede
omloop maakte Viktor een harde
klap met zijn hoofd op het ijs waar-

Terechte gelijke stand
RKDES en FiQAS

door de wedstrijd niet meer kon
worden uitgereden. Gelukkig verging het de andere teams beter.

Ook de dames Annie en Margret gooiden een hengeltje uit tijdens de Schwegler snoekwedstrijd. Foto Jan Weij.

Pieter en Patrick winnen
snoekwedstrijd Schwegler
Oude Meer - Afgelopen zondag 28 oktober organiseerde Ruud
Schwegler hengelsportartikelen en
botenverhuur aan de Aalsmeerderdijk de twee jaarlijkse snoekwedstrijd. Dit is een koppelwedstrijd
waar de meest gevangen snoek,
snoekbaars en meerval in centimeters per boot opgeteld worden. Zo
gooiden zondagmorgen vissers in
totaal 21 boten, waaronder vele gerenommeerde snoekvissers uit de
regio, de hengel uit. Niet echt voor
de beker, maar voor de eer. Want:
Als je bij Schwegler wint kan je echt

vissen. Maar ook als je niet wint of
zelf laatste ben geworden, word je
door Ruud’s vrouw Annie en dochter Margret na afloop verwend met
een lekker bakkie leut en lekkere
hapjes. De wedstrijd is deze keer
gewonnen door Pieter Weij en Patrick Kosse.
De grootste snoek bij de heren is gevangen door de heer Borghof, liefst
1.10 centimeter, en bij de dames viste Annie Schwegler een snoek van
1.06 centimeter uit het water. In het
totaalklassement eindigde Annie op
de tweede plaats.

Het team van Nicole van Tol, Sophie
Ligtenstein, Nataly van Lammeren
en Marleen de Kroon werd eerste in
hun categorie. Jelle Spierings, Marc
van der Niet en Menno Kramer eindigde als tweede bij de mannen.

Kudelstaart - De zaalcompetitie is
weer begonnen en de eerste wedstrijd van de dames 1 van RKDES/
Hoekwater/Multi-supplies combinatie ging zondag om 13.50 uur van
start in de vertrouwde Proosdijhal
tegen de dames van Fiqas Aalsmeer
3. De meeste dames hebben alleen
een paar trainingen achter de rug en
zullen in de loop van de competitie
nog moeten groeien naar een beter
niveau, maar onder leiding van trainers Laurens van Kessel en Patrick
Schockman zal dat zeker gebeuren.
Coach Jan van der Schouw kan beschikken over een voltallige ploeg,
alleen Linda Bouwman is nog niet
inzetbaar, maar vanaf januari is ook
zij weer paraat.
De eerste helft ging van start en
al snel lagen de eerste doelpunten
voor RKDES in het netje, door Jolanda Verwoert, werd het 2-0, maar
Aalsmeer gaf niet zo snel op en de
stand ging gelijk op. Door het missen van 100 procent kansen door
DES werd de stand 5-7. Een penalty goed ingeschoten door Britt
Versteeg en een schot van afstand
door Patricia Hoogervorst zorgden
voor 7-7, maar ook Diana van Kessel vond het doel en de ruststand
ging in met 9-10 en dus reden genoeg voor coach Jan om de puntjes op de i te zetten en de dames
op te peppen voor de tweede helft.
De keepsters Esther Brouwer en Valerie Ottenvanger wisselden elkaar
af en deden hun werk naar behoren. De tweede helft ging van start
met al snel 2 doelpunten van Britt
en toch leverde DES slordig werk,
want te vaak werd de bal verloren

in de aanval bij het overspelen naar
elkaar en dus kon Aalsmeer steeds
weer opnieuw de aanval openen
en zo uitlopen naar 14-16. Valerie
hield een penalty en het spel kabbelde voort, meestal in één tempo,
waar versnelling en sneller spel gewenst is.
Maar Rosé Goemaat werd de schrik
voor de keepster van Aalsmeer,
want drie keer achter elkaar wist
zij uit de rechterhoek te scoren en
zo DES opeen voorsprong te brengen van 17-16, gevolgd door doelpunten van Franka van Bemmelen
en een prachtig doelpunt van Britt
via de paal, de andere paal, weer de
andere paal en de hak van de keeper. Toch zag Aalsmeer kans om bij
te blijven en door doelpunten van
Wendy Verzeilberg en Naomi Speijer kwam er een stand van 20-19 op
het bord.
Met nog 30 seconden te spelen kon
Aalsmeer in de aanval, maar verspeelde de bal en in plaats van rustig te blijven en de bal langzaam
naar voren te spelen door RKDES,
werd er te gehaast gespeeld en de
bal weer verloren, zodoende de kans
aan Aalsmeer te geven om een gelijk spel eruit te slepen, want bij 2020 floot de scheidsrechter voor de
laatste maal.
Ondanks dat de wedstrijd een terecht gelijkspel aangaf, was het toch
RKDES dat op het einde iets minder geluk had om zo de eerste overwinning naar zich toe te trekken,
iets wat komende zondag dan maar
moet gebeuren tegen DSOV.
Arjo.

Bestuur ijsclub AalsmeerOost op excursie

Bij de Baanselectie heeft zowel het
vrouwenteam, Manouk van Tol,
Myrthe Brommer, Larissa Ruwiel en
Lysanne Smit, als het mannenteam
Gino van der Voort, Jurgen van Diemen, Dominique van Maas en Hylke
Oosterhof, gewonnen.

Aalsmeer - Woensdagavond 24 oktober zijn de bestuursleden van IJsclub Aalsmeer-Oost op excursie geweest naar het museum ‘Koud aan
de dijk’. Dit is het schaats- en mutsmuseum van Toon en Wil van Kempen aan de Kromme Mijdrecht 50 in
De Hoef.

Al met al liet de Haarlemse ijsbaan
weer een goede prestaties zien op
de Jaap Eden van Amsterdam.

De winnaars van de Schwegler snoekwedstrijd: Pieter Weij en Patrick Kosse.
Foto Jan Weij.

Honderden soorten schaatsen, sleeën, skeelers, kleding (waaronder vele oranje truien van kampioenen met
handtekening), de gouden en zilveren marathonschaatsen van zoon
Richard en natuurlijk schaatsmutsen van onder andere Ard Schenk
en Kees Verkerk zijn tentoongesteld.

Onder het genot van een bakje koffie werd er eerst een film over de
geschiedenis van de schaats getoond. Hierna gaf Toon van Kempen
een interessante uitleg over het ontstaan van het schaatsen, van glis tot
klapschaats.
De heel bijzondere krulschaatsen,
de zwanenschaats en zelfs de vogelbekschaats zijn besproken en
geshowd. Ook speciale kruiken en
kleding liet Toon zien.
Het was een interessante en exclusieve voorbereiding voor het ijsclubbestuur op hopelijk een ‘echte ijswinter’.

Zaalhandbalcompetitie

Combinatieteam ARC wint
toch in Zaandam

Basketballvereniging Aalsmeer

Winst met hangen en
wurgen voor heren BVA
Aalsmeer - Het was een beetje
knijpen met de billen, maar de heren van BVA wisten afgelopen week
toch de tweede zege van het seizoen binnen te halen. Vijf dagen
eerder hadden de mannen goed
spel laten zien tegen Lely, maar hadden ze de punten toch aan de tegenstander moeten laten. Zij waren
in de thuiswedstrijd tegen DED 1
dan ook op en top gemotiveerd om
nu wel te winnen. De wedstrijd begon fanatiek en Aalsmeer probeerde de bezoekers direct te overrompelen. De tegenstander was echter
geheel niet onder de indruk van het
Aalsmeerse geweld en speelde zijn
eigen spel. Aalsmeer combineerde
tot een aantal mooie punten, maar
zag de tegenstander telkens langszij komen.
In het tweede kwart werden de heren slordig in de opbouw, waardoor
de bezoekers met simpele breaks
een voorsprong wisten te nemen.
Precies op tijd rechtte de thuisploeg
echter de rug en gingen de ploegen
met een gelijke stand de rust in. Na
rust moest er toch wel wat gebeuren om de mannen van DED op achterstand te zetten. De verdediging

werd dichtgespijkerd en de opbouw
zorgvuldiger opgezet. Dit resulteerde direct in resultaat. DED scoorde minder, terwijl BVA wat puntjes
pakte. De sterke center van de bezoekers bleef echter scoren waardoor de voorsprong voor Aalsmeer
beperkt bleef tot drie punten. Wat
extra fanatisme in het vierde kwart
bracht de bezoekers ten slotte aan
het wankelen. 8 punten voor met
nog 3 minuten te spelen. Het spel
werd echter chaotisch en in plaats
van professioneel uitspelen werd
het hollen en vliegen. DED profiteerde optimaal via een verdwaald
afstandsschot, terwijl Aalsmeer vier
strafworpen miste.
Met deze schamele drie punten
voorsprong was het billen knijpen
op de bank terwijl de seconden
voorbij kropen.
Het eindsignaal was dan ook een
ware bevrijding. Het team gaat duidelijk vooruit, maar er zijn nog verbeterpunten genoeg. Eindstand:
63-60Individuele scores: Sandro
Martinovic 15, Mario Juric 17, Bart
Heemskerk 10, Vincent Jongkind 10,
Pierre 7, Henk Noordhoek 2, Stephan vd Meer 2.

Kudelstaart – De heren van het
combinatieteam ARC zijn in de Regioklasse goed gestart. Na het verlies en de winst van de afgelopen
weken, werd dit weekend Zaanstreek getrakteerd op een thuisnederlaag. Met een verre van complete ploeg reisde Multi Supplies/ARC
af naar Zaandam, alweer een jonge, ambitieuze tegenstander klaar
stond. Na de promotie vorig jaar
zal handhaving het eerste doel van
Zaanstreek zijn.

tegenstander Zaanstreek verscheen
trouwens gehandicapt in het veld.
Zonder haar topscoorder bleek het
lastig spelen. Na een stroeve start
nam ARC al snel een ruime voorsprong (3-8).
Helaas slonk de voorsprong voor
rust nog tot 9-11, waardoor de
tweede helft nog een spannende
wedstrijd ontstond, maar ARC wist
de mooiste kansen te verprutsen.
Het gevolg was dat Zaanstreek al
snel langszij kwam.

ARC heeft handhaving ook als eerste doelstelling, al is de verwachting
eigenlijk een plaats in de middenmoot. Zaterdagavond speelde de
Aalsmeer/RKDES Combinatie met
een sterk gehavend team. Doordat
er vier spelers niet bij konden zijn,
werd een beroep gedaan op de junioren Rob van Huisstede en Junior
van de Penne. Beiden speelden een
verdienstelijke wedstrijd en wisten
bovendien ook te scoren, in een verder zeer rommelige wedstrijd. Ook

Gelukkig was ARC-doelman Pascal
Weel wel in vorm, waardoor de zege uiteindelijk nog kon worden binnen gehaald. Via 18-18 werd het 2024, en was de wedstrijd gespeeld.
In de laatste paar minuten maakte
Zaanstreek nog wel twee doelpunten. Door de zege heeft Multi Supplies/ARC slechts één punt achterstand op de koploper. Aankomende
zondag wacht om 15.40 uur in De
Bloemhof echter een lastige tegenstander, SDS ´99.

Vrijdag weer Eredivisie
zaalvoetbal in De Bloemhof
Aalsmeer - Op vrijdag 2 november aanstaande spelen de Eredivisie zaalvoetballers van Roda’23 1
hun zesde competitiewedstrijd. Tegenstander is Hilversum en de wedstrijd wordt gespeeld in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg in Oost.
De toegangsprijs bedraagt twee
euro per persoon en het zaalvoetbalfestijn begint om 21.00 uur. Het
belooft een aantrekkelijke wedstrijd
te worden met aanvallend zaalvoetbal, temeer ook omdat Hilversum na
vijf competitieronden de meest productieve ploeg is in de Eredivisie.
Hilversum heeft in vijf duels 27 keer
gescoord maar er ook 20 tegen gekregen.
Het coachen-duo Robert Essed/
Herman Koehler heeft de volgende
spelers geselecteerd voor de wedstrijd tegen Hilversum: doelman Reinier Elias, Henk Kras, Vernon Essed,

Patrick Lokken, Arno Maarse, Dennis Bos, Leon van Delft, Noureddine Ouald L-Hadj, Pascal Hoogland, Ramon Essed en keeper Remco Schalkwijk. Na vijf wedstrijden
staat de ploeg op de elfde plaats in
de ranglijst. Dit is een degradatieplaats, de onderste drie clubs zullen immers degraderen uit de Eredivisie. Met nog zeventien wedstrijden te spelen is er uiteraard nog
niets aan de hand. Van de vier nederlagen verloor Roda’23 er drie
met maar één doelpunt verschil, dat
biedt dus voldoende mogelijkheden
om punten te behalen in de returns.
Stand na ronde 5: ZSW/Orient Plaza 5-13, FC Blok/Carillon Boys 5-10,
Leekster Eagles 5-10, Hilversum 510, Veerhuys 5-9, FCM/Kras 5-9,
Dynamo Lelystad 5-6, Ter Beek 5-6,
LZV/Marku Bouw 4-4, WCM/Mik 43, Roda’23 5-3, ZVV Volendam 5-0.

Bridgevereniging De Kwakel

Echtpaar Van der Post fier
aan kop in competitie!
De Kwakel - Na twee speelavonden
in een serie van 6 valt er uiteraard
nog weinig te zeggen over promotie
of degradatie, maar toch zijn er nu
al een paar opmerkelijke posities in
de verschillende ranglijsten. Sommige paren staan nu op posities waar
je ze aan het eind van de rit niet verwacht, maar dat eind is dan ook nog
ver weg en dus is er voldoende tijd
om een en ander recht te zetten.
In de A lijn van 14 paren was echtpaar van der Post op donderdag 25
oktober in Dorpshuis De Quakel de
sterkste met bijna 63% en zij gaan
ook in de totaalstand fier aan kop
met bijna 61% gemiddeld, waarmee
zij toch al een gat van ruim 3% hebben geslagen met de concurrentie.
Damespaar Backers-Kamp presteerde opnieuw opvallend goed met
60,4%, waarmee zij tweede werden
voor echtpaar van Beem met 58,7%.
De vlag is bij huize van Vliet weer in
allerijl uit de top gehaald, want Rina eindigde met partner Gerda Bosboom deze keer op een niettemin
als altijd vermeldenswaardige laatste plaats met bijna 38%.
In de B lijn staat echtpaar Kniep he-

lemaal bovenaan met 60%. Houdt dit
paar in de gaten, die azen op promotie naar de A lijn. Evenals vorige
week eindigde paar Heijlman-Zuidema op de tweede plaats met 58,3%
en echtpaar van Nieuwkerk completeerde de top drie met 57,13%. In de
totaalstand nemen zij de koppositie
in met 62,5% gemiddeld. Paar Bakker-Elias zag de bui deze avond al
vroeg hangen, maar hun score van
39,5% was toch maar weer 2,5% hoger dan die van vorige week, dus er
zit nog altijd vooruitgang in. Het was
desondanks te weinig om de slotpositie te ontlopen.
In de C lijn werd de hoogste score
van de avond behaald en wel door
paar Moller-Koestal met 65,3%. De
gezusters Ambagtsheer werden
tweede met bijna 57% en paar Bartels-Doeswijk liet zich weer eens van
de goede kant zien met 56,3%, goed
voor de derde plaats. Ook echtpaar
Wouda krijgt de smaak geleidelijk
aan te pakken, want zij scoorden
deze avond bijna 40% en dat is een
enorme sprong vooruit. In de totaalstand gaat paar Stokkel-Zandvliet
aan kop met ruim 59% gemiddeld.

