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“Trots op medewerkers en producten”
scooters

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

100-Jarige bloemenveiling
FloraHolland Koninklijk!
Aalsmeer - Hare Majesteit de Koningin heeft het predikaat Koninklijk toegekend aan de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland, die
dit jaar honderd jaar bestaat. Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland Johan Remkes maakte de toekenning gisteren,
woensdag 2 november, officieel bekend. Dit gebeurde op de openingsdag van de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer, tijdens een speciale ‘100
jaar FloraHolland’-bijeenkomst op
deze handelsbeurs. “De sierteeltsector is een economische pijler van
belang”, zei Remkes in zijn felicitatiespeech. “Nederland en bloemen
en planten zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het oprichten en
in stand houden van de veilingcoöperatie FloraHolland is een staaltje
van goed ondernemerschap. Kwekers weten al honderd jaar dat samenwerking loont.”
Erkenning
FloraHolland heeft vijf marktplaatsen in Nederland: Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk en Eelde. Voor de officiële overhandiging
door Commissaris Johan Remkes
en gastheer en burgemeester Pieter

Litjens van Aalsmeer waren ook de
burgemeesters van de andere vestigingsplaatsen van FloraHolland uitgenodigd. Samen maakten de burgemeesters van Aalsmeer, Naaldwijk en Katwijk/Rijnsburg de toekenning van het predikaat door een
‘knopdruk’ officieel. Op een groot
scherm verscheen een koninklijke
kroon, opgebouwd uit honderden
fotootjes van mensen, bloemen en
planten.
Bestuursvoorzitter Bernard Oosterom vindt de toekenning van het
predikaat Koninklijk vooral een erkenning voor al die duizenden kwekers, medewerkers en klanten van
FloraHolland, die sinds 1911 samen
de bloemenveilingen in Nederland
groot hebben gemaakt. Oosterom:
“We gaan als Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland
met trots en vertrouwen de toekomst in, met de ambitie ook de komende honderd jaar een excellente dienstverlener te zijn voor al onze
leden en klanten.”
Dat Bloemenveiling FloraHolland
honderd jaar bestaat is een belangrijke voorwaarde om het predikaat

Rubberboot toch niet in bus
Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober om negen uur in de ochtend
miste een bedrijf aan de Middenweg
opeens een rubberboot. De eigenaar
had een busje met dichte laadbak
zien staan en dacht dat de boot in-

geladen was. De politie werd gealarmeerd. Op de N201 werd, nabij de
Zijdelweg in Uithoorn, werd de bestuurder tot stoppen gemaand. De
laadbak bleek echter leeg. De dief
van de boot is dus nog onbekend.

Aanhouding na verkeerscontrole
Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober heeft de politie in het kader van
het terugdringen van woninginbraken met liefst 35 agenten in auto’s
en op motoren en met een onopvallend voertuig van de KLPD controles gehouden in verschillende wijken in de gemeente. Er zijn diverse bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor het niet dragen van
de gordel, bellen achter het stuur,
geen papieren kunnen tonen en
twee bestuurders bleken teveel alcohol gedronken te hebben. Op het
Raadhuisplein werd rond drie uur in
de middag onder andere een voertuig uit de Litouwen gescand. Be-

sloten werd om de bestuurder aan
te spreken. In de auto vond de politie een groot aantal navigatiesystemen met doorgeknipte bedrading.
Ook lag er allerlei gereedschap in
de auto. De 41 jarige man zonder
woon- of verblijfplaats is aangehouden voor diefstal en heling. Uit onderzoek bleek dat de man al meerdere inbraken gepleegd heeft. Na
overleg met justitie is de man zondag weer heen gezonden. Alle goederen in de auto zijn in beslag genomen. De politie is voornemens de
komende maanden meerdere algemene controles te gaan houden in
de wijken.
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elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Koninklijk te mogen voeren, maar er
zijn meer criteria. Om het predikaat
Koninklijk te verdienen moet een organisatie een belangrijke plaats innemen in haar vakgebied, zowel in
omvang als in aanzien van landelijke betekenis zijn en bij voorkeur een
internationale uitstraling hebben.
Daarnaast dient de bedrijfsvoering
onberispelijk te zijn.
Symbool voor vertrouwen
Het predikaat Koninklijk symboliseert het vertrouwen, respect en de
waardering van de Koningin voor
FloraHolland. De eerste coöperatieve veilinginitiatieven in de sierteelt
dateren van het begin van de vorige eeuw. In een periode van circa dertig jaar werden in Nederland
verschillende coöperatieve veilingen
opgericht. In 1911 is voor het eerst
een juridische basis voor de coöperatie gelegd met de oprichting van
veiling Bloemenlust in Aalsmeer.
Dat is hét markeermoment geweest
voor het huidige Koninklijke FloraHolland.

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Wasmachine rookt
Kudelstaart - Op donderdag 27
oktober tegen het middaguur is de
brandweer uitgerukt naar het Zuiderpark. In een woning werd een
zwaar rokende wasmachine aangetroffen. De bewoners waren bang
voor brand. Waarschijnlijk is iets
doorgebrand in de bedrading. De
wasmachine is afgevoerd.

“Verbonden met Aalsmeer”
Verder heeft de DFG een eigen
stichting die maatschappelijke hulp
verleend aan projecten voor minder-validen in Nederland en in haar
partnerlanden. Marco van Zijver-

den: “Wij voelen ons bijzonder verbonden met Aalsmeer.” Het gewonnen bedrag van 1.500 euro gaat
de onderneming van het jaar verdubbelen en besteden aan scholen in de gemeente. Er is een landelijk project waar geprobeerd wordt
om zoveel mogelijk planten in klassen van scholen te plaatsen. Bewezen is dat kinderen zich beter kunnen concentreren en daardoor beter presteren. De DFG maakt van dit
landelijke project een plaatselijk initiatief en gaat trachten zoveel mogelijk planten in klassen op basisscholen te krijgen. De uitleg leverde
een luid applaus op!
Starter Westeinder Paviljoen
Ook de starter van het jaar gaat
het gewonnen bedrag van 750 euro verdubbelen en besteden aan de
jeugd, obs Samen Een mag investeren. Vooraf aan de bekendmaking
van de onderneming van het jaar,
vond de even zo spannende verkiezing starter van het jaar plaats. Restaurant Het Westeinder Paviljoen is
verkozen tot winnaar.
“Nieuwe parel”
“Een nieuwe parel in Aalsmeer, die
opviel door de snelle groei en werkt
als een magneet voor Aalsmeer en
ruime regio”, aldus wethouder Ad
Verburg in de uitleg. Eigenaar Zoran
Grdenic gaf aan het niet verwacht
te hebben, maar aan zijn gezicht te
zien, stond een trotse winnaar op
het podium. De andere twee genomineerden waren Martinez Bonbons in het Centrum van Redmond
Roof en E-court van Henriette Nakad. De verkiezingen mogen een
groot succes genoemd worden en
als het aan de gemeente en de initiatiefnemers Rabobank en Flynth
ligt, volgt herhaling! Elders in deze
krant meer nieuws over de verkiezingen, vergezeld van diverse foto’s
van Patrick Spaander.
Door Jacqueline Kristelijn

Marco van Zijverden van DFG krijgt het beeldje van Flora voor beste onderneming uit handen van burgemeester Pieter Litjens.

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Aalsmeer - De Dutch Flower Group
met aan het roer Marco van Zijverden is verkozen tot onderneming
van het jaar. Het internationale bloemen- en plantenbedrijf nam het op
tegen familiebedrijf Green Balanz
met in de directie de derde generatie, Lennart van der Weijden, en
software-gigant FIQAS, in 1989 opgericht door Rob Geleijn. Volgens
burgemeester Pieter Litjens heeft
de jury het niet makkelijk gehad.
“Het was moeilijk om tussen deze
drie een keuze te maken. Het zijn
alle drie ondernemingen om trots
op te zijn.”
Na tromgeroffel werd in de fraai
aangeklede en volle burgerzaal afgelopen vrijdag 28 oktober de winnaar bekend gemaakt. Het fraaie
beeldje van Flora is uitgereikt aan
DFG. De reactie van Marco van Zijverden was bescheiden. Hij had een
groter podium gewild om alle medewerkers (1.750 in totaal) ook in
het zonnetje te zetten. “We hebben
‘m allemaal verdiend.” In het begeleidende filmpje ter aankondiging
van de nominatie gaf Van Zijverden aan trots te zijn op alle medewerkers en producten. “Ik ben wel
directeur, maar het zijn de mensen
die het doen.” Aan de criteria innovatie, duurzaamheid en lokaal betrokkenheid zijn alle genomineerden getoetst. Volgens de jury voldoet de Dutch Flower Group aan alle criteria honderd procent. De DFG
ondersteunt diverse sportverenigingen in Aalsmeer en vormde een actieve partner voor de in september
gehouden Ride for the Roses. Directeur Marco van Zijverden heeft
zelf deelgenomen op een tandem
en grote groep medewerkers zette
zich in voor de strijd tegen kanker.

Geen krant
OntVanGen?

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

Initiatiefnemers Verkiezing Onderneming en
Starter van het jaar Gemeente Aalsmeer 2011
feliciteren
Dutch Flower Group

met de titel Onderneming van het jaar

Westeinder Paviljoen

met de titel Starter van het jaar

Van Kouwen Voordeel dagen:
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www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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De Dutch Flower Group
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Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Spark al vanaf € 6.441,27 l Aveo al vanaf € 9.976,86

www.vankouwen.nl

Oosteinderweg 110, Aalsmeer
Tel. 0297 - 32 99 11
Communicatieweg 26, Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 6 november om 18.30 uur is er opnieuw een
zangdienst in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat. Ook deze keer weer
veel bekende liederen die iedereen
kan mee zingen. Op deze avond zal
het bekende mannenkoor De Lofstem medewerking verlenen. Dit
koor ontstond in 1926 in Langendijk, een uitgesproken tuindersgebied, samengesteld uit diverse eilandjes.
Het koor werd opgericht door een
aantal tuinders die na hun dagtaak
bij elkaar kwam om wat te zingen.
Door de jaren heen heeft het koor
grote bekendheid gekregen.De dirigent, Aldert Fuldner, heeft diverse
grote koren in het land. Het zal ook
zeker weer een mooie avond worden. De voorganger is D. W. Vollmuller. Iedereen is weer van harte
welkom.

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

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

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

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

Iedere tweede zondag van de maand

Inloop bij Doopsgezinde
Gemeente in trek

Is uw huisdier
zoek?

Aalsmeer - Op zondag 9 oktober bleek één tafel te klein om de
ruim twintig aanwezigen een plekje
te geven. De sfeer was goed en de
tijd vloog om. Ook het OVAK (Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart) en VitaWelzijn maken reclame voor de inloop van de Doopsgezinde Gemeente en ondersteunen
dit initiatief van harte.
Op zondag 12 november wordt
weer een inloop voor iedereen
uit Aalsmeer en Kudelstaart vanaf 75 jaar en ouder gehouden tussen 15.00 en 16.30 uur in de Zijdstraat 55. Speciale gasten deze mid-

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

dag zijn Margot en Jan Uithol. Zij
zullen de aanwezigen inwijden in,
volgens hen, het mooiste en leukste bordspel in Nederland: Keezen.
Keezen wordt gespeeld met twee,
vier of zes personen. In het spel zitten onderdelen van klaverjassen en
het spel heeft ook veel weg van pesten. Het wordt met kaarten in plaats
van dobbelstenen gespeeld. Behalve voor het Keezen is er ruimte
voor ontmoeting, ook andere spellen zijn voorhanden. Welkom! Voor
vragen kan gebeld worden met Ellen van Houten, ouderenpastor, via
06-11063040.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse
boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.

Leuke filmmiddag bij OVAK
Aalsmeer - Op 25 oktober heeft
de OVAK een filmmiddag georganiseerd in het Parochiehuis. Siem
Kooy heeft prachtige films vertoond.
Geweldig zoals Siem zijn films heeft
gemonteerd en van bijpassende
muziek heeft voorzien. Ongeveer
80 mensen hebben van al dit moois
genoten. Allereerst gingen de leden
naar Aalsmeer Oost waar in de vijftiger jaren op het land van Loogman de Oranjefeesten werden gehouden. De aanwezigen zagen zaklopen en hard fietsen op een gewone fiets. Daarna Martin Verbeek en
Ab Hofman als zangers en de on-

vergetelijke Klaas Tas met zijn lied
over Oud Aalsmeer. De bouw en de
opening van het nieuwe gemeentehuis en de bouw van kassen en het
gebruik van de kassen voor het telen van rozen, potplanten en het
trekken van seringen. Vervolgens
de pramen door de sloot van de Uiterweg op weg naar de veiling. Eén
van de leukste films was wel de uitgaansdagen van de buurtverenigingen van de Oosteinderweg en van
Aalsmeer Dorp. Een prachtige middag die voor herhaling vatbaar is
met uiteraard andere films waar er
nog genoeg van zijn.

huLpdIENsT

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Oecumenisch
Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 9 november wordt weer van 19.15 tot
19.45 uur een oecumenisch avondgebed gehouden in de kapel van ’t
Kloosterhof in de Clematisstraat 16.
Het avondgebed wordt, onder auspiciën van de Raad van Kerken
Aalsmeer, door een interkerkelijke werkgroep voorbereid. Het jaarthema 2011 luidt: ‘Flora in de bijbel’. In ieder hoofdstuk van de Bijbel
staat wel een verwijzing naar voedsel, vruchten, tuinen, landbouw, etc.
en er worden meer dan honderd
plantensoorten met naam en toenaam genoemd. Mevrouw A. Creemer (pastoraal werkster) zal een
overdenking houden naar aanleiding van het verhaal over de ceders
van de Libanon. Iedereen is van harte welkom!

KERKDIENSTEN
Zondag
6 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Rob Kool.
Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Robert-Jan
Jansen. Tevens speciale dienst voor
kinderen.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. br. J.
Broere jr. Westhilkinderkerkdienst.
Oppas voor de allerkleinsten. Extra
collecte: projecten voor gemeenteopbouw.

OLgA

bRANdwEER
& pOLITIE

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u.ds. M. Hogenbirk. Mmv zangkoor Evondo. Om
16.30u. ds. M. Hogenbirk.

overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.

Kledingactie
voor Mensen
in Nood
Waar is Hendriks?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is de cypers grijze
kater Hendriks. Het dier heeft witte
voetjes. Hendriks is tijdens vervoer
ontsnapt uit een kooitje in de bocht
bij de Stommeerkade. Wie de kater
heeft gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297-343618.

Peuter instuif en
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 9 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting bij de OostInn in de Mikado aan de Catharina
Amalialaan. Het is weer de tweede
woensdag van de maand, dus is er
in de ochtend van 9.30 tot 10.30 uur
ook peuter instuif. Iedereen is van
harte welkom. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 november vindt in Aalsmeer
en Rijsenhout de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood plaats. Goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen in
gesloten plastic zakken afgegeven
worden bij de Open Hof Kerk in de
Ophelialaan tussen 9.00 en 12.00
uur en bij de Ontmoetingskerk Rijsenhout aan de Werf tussen 9.00
en 11.00 uur.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten
van Cordaid Mensen in Nood. Al
2,5 jaar steunt Sam’s het Droogte
Cyclus Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de
droogte. Echter de situatie in de
Hoorn van Afrika is dermate verslechterd dat de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) de noodklok luiden. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kan gekeken
worden op www.samskledingactie.
nl of bel naar 073-6871060.

Ophalen oud papier in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 november haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer
het oude papier op. Wie graag wil
dat het papier naar de Supporters
vereniging gaat, dient de container pas na 16.00 uur aan de weg
te zetten. Gaarne 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.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. H.B. Slagter, Wijk
bij Duurstede.
Bijbelstudie: dinsd. 8/11 in Seringenhorst, Parklaan 26a. Aanv. 20u.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds J. van Popering.
Scholendienst. Dankdag gewas en
arbeid.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Organist: W.
Spaargaren. 18.30u. dhr D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Zangdienst mmv
De Lofstem. Oost: 10u. ds. C.G
Graafland, Aalsmeer. Organist: dhr
Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 116. Zondag dienst 10u.
ds. P.G. Oskamp, Waverveen.
18.30u. ds. H. Schipaanboord,
Waddinxveen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. dienst met spreker Martin
Koornstra.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijd. 10u. euch.
viering in ZC Aelsm. met past. L.
Seeboldt. Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. v.
Zoelen. Zondag 10.30u. Karmelkerk euch.viering. met L. Seeboldt.
Mmv Mirakeltjes. Om 14.30u. Poolse dienst. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof. Om 10.30u. tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ZWO dienst met ds. W.
Elhorst, Amsterdam.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. woordcomm. dienst met A.
Blonk. Mmv 3 koren. koffiedrinken.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 7 november 20u. met ds.
Ab Agtereek.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 10 november staat weer een avondje klaverjassen in de planning van buurtvereniging De Oude Spoorbaan. Er
wordt gekaart in gebouw ‘t Anker aan
de Oosteinderweg 273a vanaf 19.30
uur. Het klaverjassen op 27 oktober is
gewonnen door Anton van de Polder
met 7624 punten, gevolgd door Lenie
Hofmeester met 7178 punten en Joop
van Oostwaard met 6776 punten.

Events4christ
zoekt locaties

Aalsmeer - Het generatie lange
duo Elly en Rikkert willen in 2012
weer door heel Nederland toeren.
Dit keer niet allen met de kindertour ‘Dubbel Feest’, maar ook een
tour voor volwassenen ‘Vrije Vogels‘
en een speciale paas tour ‘De steen
is los’. Voor deze tours is het duo
nog op zoek naar locaties. Heeft u
interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@
events4christ.nl of bel 0297-237171.

Aandacht voor
Alzheimer
Aalsmeer - Van 6 tot en met 12 november is het folderrek bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland
ingericht met informatie over de
ziekte van Alzheimer en dementie.
Dit in het kader van de actieweek
van de stichting Alzheimer Nederland. Het Infocentrum bevindt zich
in de centrale hal van het ziekenhuis
en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-755 7118 of op
emailadres infocentrum@zha.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op locatie, voor meer informatie kan u zich melden bij de
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

Op vrijdag 11-11-2011 is de receptie en afdeling
dienstverlening gesloten vanaf 14.00 uur.

WiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 november en 6 december
2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Jeugdtarief nederlandse identiteitskaart
vervalt per 1 Januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel
e 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er
rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra
aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes
maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen.
Over de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen
van aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en
zes maanden, kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan.
Dat is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen.
De producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal
aanvragen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie
van BZK zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren over de te verwachte levertijden van de aanvragen die
de week ervoor zijn gedaan. De levering van paspoorten en
spoedaanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening
t/m 24 november
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het document staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-

maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Edisonstraat vanaf Robend tot het Wetenschapspad op 17
november. De weg wordt geheel afgesloten.
- De binnenbocht van Kudelstaartseweg t.h.v. het Fort op
18 november. Het verkeer wordt vanaf de zijde Bachlaan
omgeleid.
- Rietwijkeroordweg, doodlopend gedeelte naar Mr. Jac.
Takkade in de nacht van 21 op 22 november.
- Bilderdammerweg, tussen Robend en Stichtsepad in
nacht van 22 op 23 november. De weg wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
- Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat in
nacht van 22 op 23 november. De weg wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
- De Werven t.h.v. huisnr. 26 in week 45 en 46.
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
voor 2012 - op grond van artikel 2:29 van de APV - ontheffing sluitingstijd is verleend aan:
- Het Wapen van Aalsmeer tot 02.00 uur in de nacht van
vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.
Datum verzending ontheffing: 8 november 2011.
Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op woensdag bij het Poldermeesterplein;
Datum verzending vergunning 31 oktober 2011
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan 8, het vergroten van het balkon en
het plaatsen van een trap;
- Aalsmeerderweg 247, het bouwen van een schuur;
- Oosteinderweg 110, het plaatsen van reclame-uitingen.

vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
Week 44
t/m 5 nov
t/m 8 nov
t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 16 nov
t/m 17 nov
t/m 23 nov

t/m 1 dec
t/m 8 dec
t/m 8 dec
t/m 13 dec
t/m 21 dec

verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Freesialaan 8, het kappen van 1 esdoorn;
- Margrietstraat 28, het kappen van 1 es;
- Spoorlaan 28, het kappen van 1 berk en 1 es;
- Zwanebloemweg 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Zwarteweg 67, het bouwen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 3 november 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling

Een troostboom op 18 december 2011 van
18.00 tot 19.30 uur;
Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
2011;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown
Business Studio’s;
Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201zone – Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied
10’;
Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het
gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24
t/m 28 oktober t.b.v. werkzaamheden;
Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
02.00 uur;
APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit
op woensdag bij het Poldermeesterplein;
APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Dorpsraad
vergadert niet!

Green Park Aalsmeer zit in de lift
Aalsmeer - Na een periode waarin
er nauwelijks iets nieuws te melden
was, treedt Green Park Aalsmeer de
laatste maanden steeds vaker met
verheugende berichten naar buiten.
Met maar liefst drie ondertekende
overeenkomsten in korte tijd, lijkt
het vertrouwen bij de ondernemers
weer terug te keren. Of dit slechts
enkele zwaluwen zijn als voorbode
van een naderende zomer of daadwerkelijk herstel van de economie,
zal moeten blijken. Gregor Heemskerk, directeur van Green Park
Aalsmeer, is blij dat de belangstelling voor kavels op dit hoogwaardige bedrijventerrein toeneemt. “Momenteel hebben we contact met
zo’n 30 bedrijven waarvan de belangstelling varieert van voorzichtige interesse tot daadwerkelijke opties op bepaalde stukken grond.”
Het ondertekenen van een koopakte gaat altijd met de nodige feestelijkheden gepaard. Maar wat Green
Park Aalsmeer betreft kan de vlag
pas echt uit op het moment dat de
eerste paal de grond in gaat. “Wanneer er daadwerkelijk gebouwd
wordt, is het voor iedereen zichtbaar
dat er iets gebeurt. Na de bouw van
PTMD heeft de uitgifte van grond
lang stil gelegen. Maar wij hebben
bepaald niet stil gezeten. Wij zijn
vooral actief geweest met het maken van bestemmingsplannen voor
de grootste deelgebieden en met
marketing en promotie van Green
Park Aalsmeer. Ook zijn we tussentijds met ons eigen kantoor verhuisd van het woonhuis op Hornweg 130 naar het voormalige kantoorcomplex van Kooij hier direct
naast”, vertelt Heemskerk die vanuit het nieuwe kantoor prachtig uit-

kijkt op de omgelegde N201. Strak
geasfalteerd en van belijning voorzien ligt de weg al lang en breed
te smeken om bereden te worden.
“Theoretisch zou het kunnen en volgens planning had de weg al in gebruik moeten zijn. Het wachten is op
de realisatie van veiligheidsmaatregelen in de tunnel onder de Ringvaart. Dat kan volgens deskundigen
nog wel een jaar duren. Vervelend
voor ons want wij beschouwen de
nieuwe weg als de levensader van
Green Park Aalsmeer. Wanneer die
in gebruik is, zien veel meer mensen de toegevoegde waarde van
dit gebied. Mede dankzij de Ongestoord Logistieke Verbinding zit
het vrachtverkeer straks in vijf minuten vanaf hier op Schiphol of op
de A4. Deze excellente bereikbaarheid is een uniek gegeven en een
sterk punt van ons project”, aldus
Heemskerk. Een andere motivatie
die ondernemers naar Green Park
Aalsmeer moet lokken is dat het
een zeer representatief bedrijventerrein wordt waarin een belangrijke rol is weggelegd voor uitstraling
en duurzaamheid. Heemskerk: ,,Om
het terrein voor de komende decennia aantrekkelijk te houden, is het
van belang daar met de aanleg al
rekening mee te houden. Verloedering kunnen we onder meer voorkomen door de bebouwing aan te passen. Laden en lossen moet op eigen kavel gebeuren in plaats van
aan de weg. Dat voorkomt een rommelige aanblik. En door het instellen van de ‘Vereniging van Parkmanagement’ voor iedere hier gevestigde ondernemer, draagt men collectief zorg voor zaken die men gezamenlijk belangrijk vindt. Daarbij

heeft Green Park Aalsmeer een moderne en mooie stedenbouwkundige opzet met ruimte voor groen,
water en volop wandel- en fietspaden. Een stichting heeft twee paviljoens gekocht die na afloop van de
Floriade van Venlo naar Green Park
Aalsmeer verhuizen. Deze paviljoens vormen straks het begin van
het Themapark Bloomin’Holland.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid
geeft Groenland het goede voorbeeld. Deze exporteur die in september het contract ondertekende voor ruim twee hectare grond,
maakt in zijn nieuwe onderkomen
gebruik van warmte en koude-opslag. “Met behulp van een ingenieus systeem wordt er warm water
van 300 meter diepte uit de bodem
omhoog gepompt die het gebouw in
de wintermaanden warm moet houden. Aan de andere kant wordt er
koud water ondergronds opgeslagen waarmee het gebouw in de zomer gekoeld wordt. Een investering die gezien de alsmaar stijgende
energieprijzen vooral op de langere termijn lonend is. Als Green Park
Aalsmeer helpen wij deze ondernemers met de vergunningen die hiervoor nodig zijn en met het verkrijgen van gegevens over de bodemgesteldheid. Voor Groenland gaan
wij voortvarend te werk wat zichtbaar is in het bouwrijp maken van
de grond. Kinderdagverblijf Kinderhof en het Migrantenhotel hopen in respectievelijk 2013 en 2014
hun deuren te kunnen openen”, aldus Heemskerk. Voor het management van Green Park Aalsmeer is
er de komende tijd nog voldoende werk aan de winkel. De voorbe-

reidingen voor deelplan negen en
tien, het gebied tussen Machineweg, Aalsmeerderweg, Oosteinderweg en nieuwe N201 zijn in volle
gang. Binnenkort wordt gestart met

het informeren van de omwonenden omtrent de werkzaamheden.
Begin 2012 zal hiervoor een omwonendenbijeenkomst worden georganiseerd.

Arme kinderen hebben
baat bij jeugdfondsen!
Aalsmeer - Uit het afgelopen
week verschenen onderzoek ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’ van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de doelstelling
van het beleid, een halvering van het
aantal kinderen dat om redenen van
armoede niet maatschappelijk meedoet, niet is gehaald. Van de 50 procent arme kinderen in Nederland is
in de afgelopen jaren slechts 9 procent bereikt. Cees Wijnen, Consulent Jeugdsportfonds Aalsmeer
zegt hierover dat in het rapport het
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds er positief uitspringen als
fondsen die werken met één systeem om hulpaanvragen voor bij-

standskinderen te honoreren, met
eenduiige criteria en procedures.
Het SCP stelt dat het centraal invoeren en regelen van hulp aan arme kinderen uitkomst biedt. Als alle
gemeenten een lokaal Jeugdsportfonds en daarnaast een Jeugdcultuurfonds zouden hebben, is dat
voor hulpvragers duidelijker dan de
huidige veelheid van gemeentelijke regelingen. Nu al hebben diverse
gemeenten een lokaal Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, die de
contributie voor de sportvereniging
of het geld voor muziek- of dansles
verzorgen. Professionals uit de omgeving van het kind, leerkrachten
of jeugdhulpverleners bijvoorbeeld

Kudelstaart - Komende woensdag 9 november is er geen Dorpsraad vergadering. De eerst volgende Dorpsraad vergadering wordt
gehouden op woensdag 14 december. Deze zal voor het grootste deel
in het teken staan van de jongeren
overlast in Kudelstaart. In samenwerking met Cardanus wordt gewerkt aan een aanpak om met elkaar deze problematiek op te lossen. Uiteraard kunnen nog steeds
foto’s over het wel en wee in Kudelstaart opgestuurd worden naar
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com
of via twitter @Kudelstaart.
doen de aanvraag om financiële ondersteuning. De fondsen maken, na
toetsing en goedkeuring, het geld
direct over naar de sportvereniging
of kunstinstelling die de lessen verzorgt. Het lijkt Wijnen een mooie gedachte te trachten gezamenlijk ook
in Aalsmeer een Jeugdcultuurfonds
en misschien ook een Jeugdeducatiefonds opgericht te krijgen. De beide fondsen krijgen hun geld niet alleen uit het gemeentelijk budget
voor armoedebeleid, maar halen ook
een deel van het geld uit de private markt. De opbrengsten van lokale
en landelijke acties, zoals vorig jaar
de televisie actie De Gekste Dag,
maar ook bijdragen van serviceclubs en van loterijen als de Vriendenloterij, komen ten goede aan de
bijstandskinderen die graag sporten
of op de muziekles gaan. Informatie zie ook: www.jeugdsportfonds.nl.
Krijgt de opgedane ervaring bij het
Jeugdsportfonds Aalsmeer wellicht
binnenkort een vervolg?
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AGENDA

Vrijdag 2 opkomende punkbands

Life’s too short for us en
Monomania in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
4 november is het podium van de
N201 voor de opkomende punkbands Life’s too short for us en Monomania. Life’s too short for us begon als een project om gewoon
voor de lol home recordings te maken. Na een paar maanden en heel
veel nummers verder bleek de inspiratie in een heuse flow terecht
gekomen en vond de band het tijd
om een aandal favoriete nummers
op te nemen in de studio. Het debuut album ‘Here goes Nothing’ is
hiervan het resultaat. In de nummers invloeden van A day to remember en Cannibal corpse. Grappig is dat een deel van de bandleden van Life’s Too Short ook in de
hardcoreband So Called Celeste
speelt. De combinatie van hun eigen
creativiteit en bovenstaande invloeden hebben geresulteerd in verslavende no nonsense energieke pop
punk. Monomania is een vierkoppige band uit Tilburg. De band begon
in 2009 en in mei 2010 brachten zei
hun eerste album ‘Short Stories of

Monomania’ uit. Binnen een jaar tijd
heeft de band maar liefst meer dan
80 keer opgetreden en heeft ze het
podium gedeeld met bands als Destine, Only Seven left, Make Believe
en Kensington. Monomania trad live
op bij radio 3FM en heeft getoured
door Engeland, Schotland, Frankrijk
en België. Geïnspireerd door Jimmy
eat World en Thursday maakt Monomania zeer catchy door gitaar gedreven pop punk wat de band onderscheid van de meeste pop punk
bands. In 2011 won Monomania de
kaf en korenprijs. Inmiddels is de
band bezig met het opnemen van
een nieuw album. Deze komt waarschijnlijk in het najaar uit en zal
hoogstwaarschijnlijk door hen zelf
worden opgenomen.
Vrijdag 4 november wordt een vrijdagavond met een podium vol energieke rockende pop punk. De zaal
van het jongerencentrum aan de
Zwarteweg gaat open om 21.00 uur
en de entree is 3 euro.
Meer informatie is de vinden op de
website: www.n201.nl.

25+ Feest met View Apart
De Kwakel - Vanaf vrijdag 4 november kan ieder 25- plusser zich
elke vrijdag van de maand uitleven
op vertrouwde dance-classics en
vrolijke Hollandse hits van toen en
nu in Club Bright aan de Noorddamerweg 24.
De club is voorzien van een luxe
rookruimte, grote dansvloer en een
gezellig feestcafé. Het wordt vrijdag een bruisend feest vol met entertainment. Allround DJ Lesley zal
deze avond de heerlijkste dansnum-

mer laten horen. En met de spectaculaire coverband View Apart is de
avond compleet. Hits van alle jaren
worden live ten gehore gebracht,
van UB40 tot meezingers van nu!
Leadzangeres Joyce Aarsman strijdt
op dit moment mee bij de Voice of
Holland in het team van Marco Borsato! Deze avond zingt ze in Club
Bright de sterren van de hemel. Iedereen is aanstaande vrijdag van
harte welkom tussen 22.00 en 04.00
uur.

‘Nu even wel, nu even niet’

“Rijzenspelers: Verademing”
Rijsenhout - Gezien in Anna’s Hoeve te Rijsenhout op 29 oktober ‘Nu
even wel, nu even niet’ door de Rijzenspelers. Een stuk geschreven
door Maria Goos. Regie Petra Daalman. “Op uitnodiging, maar met lichte tegenzin, vanuit Amsterdam naar
Rijsenhout. Dit keer om een stuk te
bekijken, gespeeld door toneelvereniging De Rijzenspelers. Over het
algemeen ben ik geen fan van amateurtoneel , daar het meestal het niveau van de, gemiddelde groep 8
musical nauwelijks overstijgt. Dus
met lichte scepsis naar binnen in
Anna’s Hoeve alwaar de gereserveerde kaarten keurig klaar lagen.
Verbaasd zag ik hoe het publiek
nog in de zaal zat, er leek geen podium te zijn. Misschien in het naast
gelegen zaaltje dan? Maar nee, de
draaiende ronde tafel in het midden
van de zaal, bleek het decor te zijn
voor dit stuk. Een mooie vondst! En
wat een verrassing: Vier heren, zo
rond de 40 dineren in hun vaste restaurant, waar ze maandelijks eten
met elkaar om aan de sleur en vooral, de daarbij behorende vrouwen,
te ontsnappen. Het spel was direct
zeer geloofwaardig, uiterst geestig
en volkomen naturel. Met name Michiel (Jeroen Rinkel) zet een heerlijke rol neer, als womanizer op leeftijd. Maar ook de andere heren laten geestig en ontroerend spel zien.
De eerste akte eindigt met een ster-

ke en verrassende wending. Geheel
onverwachts zat ik dus geboeid op
mijn (wel wat gedateerde) stoel! Na
de pauze, zelfde setting, nu met vier
vrouwen. Een geweldige verhaallijn ontvouwt zich dan, die zal ik niet
beschrijven, dat zou zonde zijn. Het
spel van de dames is technisch uitstekend, met een plusje voor Ingrid
Eekhoff, die in haar rol van onbegeerde echtgenote, boven zichzelf
uitstijgt. Sprankelend, hilarisch en
heel herkenbaar. Dat laatste is natuurlijk de kracht van de sterke teksten van Maria Goos. Na een laatste
briljante uitspraak is het ‘opeens’ afgelopen en ik constateer dat ik dat
oprecht jammer vind. Van begin tot
het eind genoten! Het plezier en de
eenheid van de groep spat eraf en
is vermoedelijk ook de kracht van
dit gezelschap! Wat je bij veel professionele groepen ziet, overacting,
groot spelen en overdreven articuleren, blijkt dus helemaal niet nodig om een mooi stuk neer te zetten! Een verademing!” J. Ferwerda
Aanstaande vrijdag 4 en zaterdag 5
november spelen de Rijzenspelers
opnieuw het stuk ‘Nu even wel, nu
even niet’ in de Anna’s Hoeve aan
de Aalsmeerderweg 755 in Rijsenhout. Beide avonden begint de voorstelling om 20.15 uur. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Kijk hiervoor op www.rijzenspelers.nl.

Crown Theater biedt muziek
en theater voor elk wat wils
Aalsmeer - Geheel op vrijwilligers
draait het Crown Theater Aalsmeer
en deze dames en heren verdienen een complimentje. Ieder weekend, vrijdag en zaterdag, is een grote groep actief om allerlei diensten
te verrichten om de bezoekers het
zo veel mogelijk naar hun zin te maken. En als nodig, helpen deze vrijwilligers ook mee om een familieshow op zondag op rolletjes te laten
lopen. Er zijn gastvrouwen, kaartcontroleurs, maar ook vrijwilligers
die zich achter de schermen en op
het podium bezig houden met allerlei taken. Aankomend weekend
hebben ze vrij, maar vrijdag 11 en

zaterdag 12 november heten zij publiek weer van harte welkom. Vrijdag brengt de bekende Friese band
De Kast het theaterconcert ‘Welkom
Thuis’ waarbij genoten kan worden
van zowel oud als nieuw repertoire.
En op zaterdag 12 november gaan
de spots aan voor het toneelstuk ’De
eenzaamheid van de priemgetallen’
naar de beroemde roman van schrijver Paolo Giordano. Zowel het concert als de toneelavond beginnen
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur, en wie er bij wil zijn: Snel kaarten bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl. Voor het complete programma zie ook de site.

Jazz, swing, blues en rock and roll

Benefietconcert voor
Nepal nog grootser!
Aalsmeer - Komende zaterdag 5
november zetten voor de achtste
keer muzikanten uit Aalsmeer en
omgeving zich in voor een betere
toekomst voor de kinderen in Nepal. Een uitgebreid programma, met
voor ieder wat wils, heeft de organisatie genoopt het dit jaar nog grootser aan te pakken. De gehele Oude Veiling staat komende zaterdag
in het teken van hulp aan Nepal!
En al die ruimte is nodig om aan de
keur van artiesten en bands, die acte de présence geven, ruimte te bieden. Zo staat voor de jazz liefhebbers het Katelijne van Otterloo popjazz kwartet op het programma. Katelijne is een ervaren zangeres die
een reputatie geniet als het om haar
improvisatievermogen gaat. Haar
charmes gecombineerd met de uiterst muzikale, maar vooral pure begeleiding van Michiel Buursen (keyboard), Bas van Otterloo (bas) en
Arno Nieuwenhuize (drums) staan
garant voor een swingend spannend en soms ook ontroerend optreden. De band Red & Blues zijn
‘oude rotten’ in het vak. In verschillende samenstellingen hebben zij
de afgelopen 25 jaar een uitgebreid
repertoire opgebouwd uit traditionele blues, Gipsy-swing, jazz standaards, Roma muziek, Milonga,
Musette en zelfs Russische Klezmer. Natuurlijk wel met een duidelijk herkenbaar eigen geluid. Red &
Blues bestaat uit Ron Oud (gitaar),
Ed Roelandse (gitaar, slide), Yvet
Anna (zang), Patrick Galvin (mondharmonica) en Harmen Jan Holman
(viool en accordeon).
Beaverhunt, Red Maddies en Sas
Gerrit van der Spaan (gitaar), Pieter
Rijlaarsdam (bas) en Alex Stolwijk
(drums) vormen samen de Beaverhunt Bluesband. Dit trio neemt haar
publiek mee over het smalle pad
tussen pure Blues en ruige Rock.
In hun set kunnen onder andere
nummers van Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan en John Foggerty (Creadence Clearwater Revival)
verwacht worden. Natuurlijk wordt
de ‘mainstream’ pop/rock muziek
deze avond niet vergeten. The Red
Maddies hebben recentelijk nog op
het podium van de feestweek gestaan met hun covers van onder andere Anouk, Kane en Snow Patrol.
Dit smaakte voor Madelon Jansen

(zang) Cees Kok (zang), Nick Lommerse (gitaar), Kevin Tak (gitaar),
Tobias Thuysman (bas) en Kasper
Zandvliet (drums) naar meer. En
aan de reacties van het publiek te
merken was deze wens wederzijds.
En wederom zal Sas niet ontbreken.
Zij was niet alleen één van de eerste vrijwilligers van het kinderhuis in
Nepal, maar zij verleent ieder jaar
haar medewerking aan dit festijn.
Met haar luisterliedjes weet zij het
publiek keer op keer te boeien. Zij
schreef speciaal een nummer over
twee kinderen uit het kinderhuis.
Dit nummer zal zij natuurlijk ook dit
jaar ten gehore brengen. Dit jaar betreedt Saski het Oude Veiling podium samen met celliste Florien Hamer, gitarist Michel de Wit en percussionist Monique Veenswijk.
Buikdanseres
Deze avond zal zeker ook een duidelijk Nepalees en Aziatisch tintje
hebben. Hiervoor zorgt onder andere buikdanseres Cassandra. Zij zal
een korte buikdans laten zien. Ook
de Nepalese danser, Raju Gurung,
zal zijn steentje bijdragen. De entreeprijs is 7,50 euro en dit bedrag
komt geheel ten goede aan de projecten in Nepal. En de verkoop van
Oosterse snacks van restaurant Himalaya huis- en artikelenverkoop
van Raju Khadka, staan gedeeltelijk
ten dienste van het goede doel: de
ondersteuning van kinderen in Nepal. Voor meer informatie: www.nepalbenefiet.webs.com. Tevens is er
weer een aanvraag gedaan bij de
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer om de opbrengst te
verdubbelen. Zorg dat u op tijd bent
op 5 november aanstaande in De
Oude Veiling. De zalen gaan open
om 20.00 uur en het kon wel eens
erg druk worden!

Muziek/Toneel/Cabaret
4 en 5 november:
* Toneel Rijzenspelers ‘Nu even
niet, nu even wel’ in Anna’s Hoeve,
Aalsmeerderweg 755, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Vrijdag 4 november:
* Cello- en orgelconcert in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Praamavond met dj Henk in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Feestcafé Tante Truus (Bon Ami)
open, Dreef. Van 21 tot 02u.
* Live twee punkbands in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 5 november:
* Lachshow clown Bassie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 14u.
* Estafettemiddag met gastdj en
kidsboetclub, 16-19u. in de Praam,
Zijdstraat. V/a 21u. feestavond.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Benefiet voor Nepal in Oude Veiling, Marktstraat met diverse optredens vanaf 21u.
Zondag 6 november:
* Live muziek o.l.v. zanger en drummer Leo Lauffer in Blitzz, Marktstraat van 16 tot 19u.
* Acoustic sunday in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15.30u.
Vrijdag 11 november:
* Band De Kast met Welkom Thuis
in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Pianogala in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 12 november:
* De eenzaamheid van de priemgetallen in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Exposities
3, 4 en 5 november:
* Tentoonstelling Pluimvee Vrienden bij Ranzijn, Aalsmeerderweg.
Open: donderdag 19.30-21u., vrijdag 9-21u. en zaterdag 9-16.30u.
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Zaterdag 5 november:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
5 en 6 november:
* Huiskamermuseum met Mokum
Collecte open, Van Cleeffkade 12a.
Zaterdag en zondag 12-17u.
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Ci-

troen en Juul van den Heuvel in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag tot en met zondag 1417u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Diversen
Donderdag 3 november:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelavond v/a 20u. Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Lezing Groei & Bloei over Azoren
en Portugal in Wellantcollege, Linnaeuslaan v/a 20u.
Vrijdag 4 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 5 november:
* Sam’s kledinginzamelingsactie bij
Ontmoetingskerk Rijsenhout, 9-11u.
en Open Hof Kerk, Ophelialaan,
9-12u.
Maandag 7 november:
* Superveiling Postzegelvereniging
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing Viva Aquaria over inrichting
aquarium in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 8 november:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Lezing ‘Zin in kunst’ in Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Vanaf 19.30u.
Woensdag 9 november:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Filmmiddag ANBO in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Bingoavond De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 10 november:
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
* Kaartavond Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 12 november:
* Bazaar in en bij Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat, 10.30 tot 17u.
Vergaderingen
Donderdag 3 november:
* Bijeenkomst beraad en raad in gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 10 november:
* Begrotingsraad in gemeentehuis
van 14 tot circa 18.30u.

Muziekliefhebbers opgelet

Zondag Joppe popquiz!
Aalsmeer - Voor de zevende keer
wordt in cafe Joppe op zondag 6
november de Joppe Popquiz georganiseerd. De quiz is weer gemaakt
door Stella Calvetti, Elmer Stokkel
en Joppe-eigenaar Jan van Schuppen. De quiz is multimediaal en zal
voorzien zijn van veel beeld- en geluidsfragmenten. Er zullen fragmenten zijn van videoclips zonder geluid, CD hoezen zonder teksten, verschillende intro’s en outro’s en natuurlijk nog veel meer verrassingen.
Vragen zullen variëren van vrij simpel tot behoorlijke breinbrekers. De
muziekquiz loopt van de jaren ze-

ventig tot aan nu. Voor iedereen wat
dus.
Meedoen is gratis en kan in teamverband met een maximum van vijf
personen per team. Maar ook met
twee of drie personen is het natuurlijk prima te spelen. De quiz begint
om 19.30 uur precies. Opgeven van
te voren kan via jan@joppe.nl, maar
kan ook op de avond zelf. Er is echter een maximum teams wat mee
kan doen, daar het café in de Weteringstraat niet heel erg groot is.
Dus wie zeker wil zijn van deelname, stuurt snel een email naar bovengenoemd adres.

Zaterdag boswandeling night

Weekend vol activiteiten
in danscafé de Praam
Aalsmeer - Zaterdag was de aftrap
van café pub De Vriendschap in de
Praam. Het initiatief wordt door de
30 plussers zeer gewaardeerd. Het
was gezellig druk. De 30+ pub gaat
voorlopig twee keer in de maand op
zaterdag open. De ingang is de achterzijde van de Praam. Het weekend
start in de Praam op vrijdag 4 november met de Aalsmeerse Dj Henk.
Hij trakteert op een gezellige discoavond voor de jeugd vanaf 18 jaar.
Het feest start om 20.00 uur en de
toegang is gratis.
Zaterdagmiddag is het weer estafettemiddag in de Praam met dit keer
vanaf 16.00 uur gastdj Del Amor en
de Kidsboetclub is deze zaterdag
ook weer open van 16.00 tot 19.00
uur. De kidsboetclub is voor kinderen vanaf 2 jaar en wordt begeleid
door een leidster. Zaterdagavond
5 november staat in het teken van
de boswandeling. De boswandeling
night begint om 23.00 uur. Met veel
give aways en natuurlijk boswandeling acties. DJ Jellynex staat garant
voor swingende muziek. De toegang
is uiteraard gratis.
Voor verdere info over de praam kijk
naar de agenda van de maand november. Aanraders zijn zaterdag
12 november: Alle 13 fout met Jochem van Leeuwen. En de jaarlijkse Beaujolais party met live muziek

op 17 november. Zet ook alvast in de
agenda: De laatste werkdag vier je
in de Praam op vrijdag 30 december
vanaf 13.00 uur.
De Praam heeft per 1 november een
nieuw gezicht. René is de nieuwe
gastheer en maakt aanstaande zondagmiddag zijn entree in het café
in de Zijdstraat met een uitzending
van sportwedstrijden. De praam is
geopend vanaf 14.30 uur. Bij wedstrijden van Ajax die vroeger aanvangen gaat de Praam eerder open.

STAGE
MUSIC SHOP
‘MEdElI’ kEybOArd

UkElElE

61 TOETSEn, 5 OCTAAf,
AAnSlAGGEvOElIG
En USb: E99,95

dIvErSE klEUrEn
MET zOnnEn, blOEMEn
En STErrEn: E15,99

MICrOfOOnSTATIEf
MET HEnGEl:

‘STAGG’ GITAArSnArEn

E14,95

klASSIEk, AkOESTISCH En
ElEkTrISCH, SET: E3,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Met veel Aalsmeers talent

Live jazz tijdens pianogala
Aalsmeer - Inmiddels is het pianogala niet meer weg denken uit
het Aalsmeerse leven. Op vrijdag
11 november zal Aalsmeers muzikaal talent weer van zich gaan laten
horen in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Er zijn legio muzikanten. Er wordt op verscheidene
instrumenten gespeeld en er wordt
gezongen. Het repertoire loopt uiteen van jazz, via klassiek, folk, klezmer naar pop muziek. Veel acts zijn
doordrongen van de nodige hu-

mor. Er mag gelachen, geborreld en
meegezongen worden. De avond
wordt georganiseerd en gepresenteerd door Lisa Kaaijk en zal worden
afgesloten worden door een geweldig swingend jazz kwartet met Hans
Brouwer op bas, Chris Dee op saxofoon, Cees Diepeveen op piano en
Goos Kaaijk op drums. Kom meezingen, bewegen, lachen en luisteren! Zaal open 20.00 uur, aanvang
pianogala 20.30 uur. De toegang is
gratis.
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Weer Trots van Aalsmeerfeest

Superveiling met verrassingen
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 7 november houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse verenigingsavond in Het Parochiehuis
in de Gerberastraat 6. De avond begint om 20.00 uur, de zaal gaat echter al om 19.15 uur open zodat geinteresseerden alvast kunnen kijken
wat op de superveiling wordt aangeboden. De totale cataloguswaarde van deze veiling is ruim 8000 euro . Nooit eerder zijn zulke mooie en
betere zegels te koop aangeboden.
In de superveiling zitten vele Nederlandse top zegels, zoals de Legioenblokken postfris, de provincie velletjes in luxe box, een collectie PTT mapjes in vijf prachtige albums, de gestempelde zeemeeuwtjes, een schaarse envelop met de
van Riebeeck zegels op de brief
met het tropenmuseum stempel en
echte topstukken: De telegramze-

gel van 25 cent met een cataloguswaarde van 1500 euro en postbewijs
zegels op briefstukjes van 925 euro. Verder ook Belgische en Australische zegels en tot slot een prachtige unieke misdruk op een Engelse
zegel. Verder zijn er diverse verrassingen tijdens deze veiling. Er worden vier waardebonnen van 5 euro en vier van 2,50 euro gekoppeld
aan een willekeurige kavels tijdens
de veiling. Deze kunnen op deze of
de volgende veiling of ruilbeurs gebruikt worden.
Op de internetsite zijn veel afbeeldingen te zien welke zegels of series deze avond worden geveild. Kijk
hiervoor op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Verder wordt deze
maandag ook een loterij gehouden,
kan gesnuffeld worden in de vele 5
cent stokboeken en is een miniverzameling te zien. Deze keer de Postgeschiedenis van het zo ver afgelegen eilandje Pitcairn. Hier wonen nu
slecht 48 mensen. Iedere belang-

Acoustic Sunday met Janko
en Overstekend Wild
Aalsmeer - De Oude Veiling presenteert zondag 6 november Acoustic Sunday met Overstekend Wild en
Janko van Deventer. Overstekend
wild is een gezellig zangkwartet wat
al een tijdje feestjes wild oversteekt
om de sfeer op te peppen. Annemieke speelt op gitaar en zingt samen met Nelleke, Diana en Lilian.
Met slechts één gitaar en vier prestigieuze stemmen weten de dames
de lucht en de harten te laten trillen.
Met klassiekers uit de jaren zestig
tot tachtig zorgen zij voor een spetterend concert. Muziek en plezier
is wat ze uitstralen. De beste dingen in het leven. Janko van Deventer is een doorgewinterde artiest,
die vooral van de zomer houdt. Hij
heeft gespeeld met verschillende
bands in de funk, hardrock, bluesrock, pop en verschillende singer
en songwriters, maar speelt voorna-

melijk alleen. Een cross-over tussen
Jeff Buckley en Radiohead, maar
dan zonder band. Het publiek wordt
getrakteerd op een flink arsenaal
aan verschillende soorten liedjes.
Acoustic Sunday begint om 15.30
uur en de entree is uw gift.

Oud Aalsmeer: Geslaagde DAG
Aalsmeer - Tijdens de eerste DAG
(Dag van de Aalsmeerse Geschiedenis) heerste er zaterdag 29 oktober een gezellige drukte in het overdekte gedeelte van de Historische
Tuin. Zo’n tweehonderd mensen
bezochten de exposities, informatiestands en presentaties die werden gegeven. Namens de organiserend stichting Oud Aalsmeer zei
bestuurslid Jacco van der Laarse:
“Voor een eerste keer vinden we dit
een heel mooi resultaat. Gezien de
bijzonder positieve reacties op datgene wat werd geboden, verwacht
ik dat dit wel wordt rondverteld. Ik
denk dat zo’n DAG beslist voor herhaling vatbaar is.”
De DAG kende een bomvol programma. Cees van Dam van de
stichting Historische Tuin vertoonde
oude films van de twee Aalsmeerse bloemenveilingen. Nico Borgman van De Bovenlanden vertelde over de voortgang van het werk
van de stichting om natuurgebied
te ontwikkelen en akkers voor seringenteelt te bestemmen. Jan Ran
van Korenmolen De Leeuw vertoonde een onbekende film over de restauratie van de molen. Oude foto’s
van Aalsmeer en Kudelstaart die
Wim Roodenburg had geselecteerd,
vormden een feest der herkenning
in een volgepakte veilingzaal. Veel
belangstelling was er ook voor archeologische vondsten uit het Oosteinde en Kalslagen die werden tentoongesteld door Han van Leeuwen, Ron Otto en Hans van Trommelen. Interessant was ook de presentatie van Leo Kiep van de gemeente Aalsmeer die twee archeologische opgravingen aankondigde: in Kalslagen en aan het Molen-

pad in Aalsmeer. Pierre Tuning verhaalde over de kracht van KCA en
Joop Kok ging in op de organisatie van de Open Monumentendag
die in het teken van de architectuur
van de veilinggebouwen stond. De
DAG kende ook een muzikaal element waarbij toetseniste Lisa Kaaijk
samen met fluitiste Judith Glasbeek
interactief met het publiek de geschiedenis van klassieke muziek behandelde.
De stichting Oud Aalsmeer was vertegenwoordigd met een stand van
de commissie Genealogie. Tevens
konden publicaties van de stichting worden aangeschaft en lichtte Jan Willem de Wijn aan de hand
van lichtbeelden het ontstaan van
Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen toe.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer C. Keim via 0297343854.

Verhalen over Schepping
en Paradijs in Leerhuis

Hoofdprijs voor Kevin Bras
site van Bon Ami onder het kopje acties. Met een geldig legitimatiebewijs kan de winnaar de prijs in
ontvangst komen nemen op een zaterdagavond. Kevin Bras ging er met
de hoofdprijs vandoor: een tegoedbon van rijschool Marc ter waarde
van 300 euro. Bon Ami wenst iedereen veel plezier met zijn of haar gewonnen prijs en bedankt alle sponsoren voor hun gulle gebaar! Voor
meer informatie: www.bonami.nl.

Feestweek afterparty in
club Liberty: Superfeest!
Aalsmeer - In club Liberty in de
Crown Studio’s was het afgelopen
vrijdag 28 oktober gezellig druk.
Veel animo was er voor deze eerste Feestweek afterparty met muziek van dj Gijs Staverman en optredens van T-Spoon, Lasgo en 90’s &
Nu. In de sfeervolle zaal werd volop gedanst en gezellig bijgepraat
met (oude) bekenden. “Het was
een superfeest”, aldus een reactie van een bezoeker. De aanwezi-

club gegeven zou worden. Immers,
officieel mogen dan alleen maar leden van V.V. Aalsmeer worden uitgenodigd. Toch steekt het de organisatie dat het noodgedwongen het
eigen clubhuis links moet laten liggen. Ruben Buijs: “Het liefst geven
we ons feest natuurlijk in onze eigen kantine. Dan is het voor de club
financieel interessant vanwege de
baropbrengst en de saamhorigheid
binnen de club wordt bovendien
vergroot. Desalniettemin zal in The
Beach ook menig V.V. Aalsmeerder
te vinden zijn, want bovenal organiseert De Trots dit feest toch voor alle leden van V.V. Aalsmeer, zo getuige bovendien ons gekozen thema:
blauw/wit, wat natuurlijk de clubkleuren zijn. We verwachten elke
bezoeker in een blauw/witte outfit!” Kaarten voor het feest der feesten zijn inmiddels verkrijgbaar. Zoals ieder jaar geeft de organisatie de
tip om snel kaarten aan te schaffen,
want het feest kan zomaar heel snel
uitverkocht zijn.
Vorig jaar waren tot de laatste dag
kaarten verkrijgbaar, maar moesten
bezoekers die aan de deur dachten
te kunnen kopen, teleurgesteld worden. Om kaarten te bestellen, dient
de website www.trotsvanaalsmeer.
nl bezocht te worden. Hier kan aangegeven worden hoeveel kaarten
men wil en op de avond van het
feest worden deze apart gehouden.
Uiteraard is alle andere benodigde
informatie over het feest, maar ook
over het sterrenensemble De Trots
van Aalsmeer ook op deze website
vermeld.

Lezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 7 november verzorgt Dick Poelemeijer een
interessante lezing over het juiste aquariumwater bij Viva Aquaria. Dick zal de aanwezigen trachten wegwijs te maken in de troebele
wereld van het water in de bakken.
Hij heeft zich verdiept in deze ingewikkelde materie, maar zal trachten
op begrijpelijke wijze dit uit te leggen. Kennis van de waterkwaliteit
is voor elke aquariumhouder onontbeerlijk, dus kom in grote getale. In de pauze wordt een demonstratie van het ACS een water verbeterapparaat door István Szakács
gegeven. De avond wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de

Prijzenfestival spaaractie Bon Ami
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
de prijzen van de spaaractie die de
afgelopen maanden in discotheek
Bon Ami werd gehouden, verloot
onder de gasten. Bonnen voor de
kapper, om te tanken en vlees te kopen, evenals icewatch, een Rayban
zonnebril en nog veel meer mooie
prijzen werden direct in ontvangst
genomen.
Prijzen, die nog niet zijn meegenomen, zijn terug te vinden op de web-

Aalsmeer - Het wordt al voor het
vierde achtereenvolgende jaar georganiseerd en is uit menig feestvierend hoofd in Aalsmeer en omstreken al niet meer weg te denken:
het Trots van Aalsmeerfeest. Op zaterdag 19 november wordt het feest
gehouden in The Beach aan de
Oosteinderweg. De organisatie, bestaande uit een vijftal enthousiastelingen uit V.V. Aalsmeers seniorenelftal de Trots van Aalsmeer (senioren 6), is al een tijd lang bezig met
het vastleggen van een vrolijke en
ervaren DJ, het inspecteren van de
locatie en het drukken van flyers en
toegangskaarten. Penningmeester
Bastiaan Hulsbos: “Vorig jaar was
het Trotsfeest zo’n groot succes,
dat we alle zeilen bij moeten zetten om dat succes dit jaar te overtreffen. Maar, zoals een beetje speler van De Trots betaamt, zetten we
ons voor meer dan honderd procent
in en maken we er een nog groter feest van dan vorig jaar!” De DJ
die het feest zal opluisteren met zijn
muziek en zijn professionele discoinstallatie is Ronald Wegbrands. De
Kudelstaarter, inmiddels een ervaren discjockey, is zelf een groot fuifnummer en zal, zo is de verwachting, de zaal binnen de kortste keren
in vervoering brengen met zijn hits.
Net als vorig jaar wordt ook dit Trots
van Aalsmeerfeest in The Beach gehouden. Deze locatie is bewust gekozen om zoveel mogelijk vrienden en publiek van buiten de club
V.V. Aalsmeer ook uit te mogen nodigen. Dit in tegenstelling tot wanneer het feest in de kantine van de

gen, ruim 1.000, hebben een leuke
avond gehad en ze hebben een bijdrage geleverd aan het voortzetten
van de Feestweek Aalsmeer, want
de opbrengst van de afterparty gaat
in de pot van deze organisatie. De
gelden worden gebruikt om de prijzen van de kaartjes voor de verschillende avonden tijdens de feestweek
op een aanvaardbaar niveau te houden.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Prinsessen op Jozefschool
Aalsmeer - In de culturele week
kwamen twee prinsessen op bezoek bij de Jozefschool. Twee dames: Jelien en Ida, werkzaam bij
Beroepskunstenaars. In de klas en
maakten zij met de groepen animaties over helden. De cultuurcommissie had deze keer voor een audiovisueel project gekozen, dat paste
bij de Kinderboekenweek. Na een
animatie- en toneelvoorstelling ‘Er
was eens’ van de kunstenaars gingen de kinderen zelf aan de slag. De
jongere kinderen maakten met hun
groepje een ‘eigen wereldje’ van papier. Hun eigen helden speelden de

hoofdrol in dit decor bij het filmen,
papa’s als held, Lego brandweermannen, Actionman en Megamindy’s! De oudere kinderen maakten
met de hele groep een stop-motion-animatie. Elk groepje verzorgde steeds een shot door de helden
en andere spulletjes te verplaatsen en dit te filmen. Ida plakte deze beelden achter elkaar in een lange stop-motionfilm. Vorige week bekeken de kinderen de eindvoorstellingen. Ze genoten van de zelf gecreëerde filmpjes met hun Superhelden. Op Youtube kunnen ze ook
bekeken worden.

Lezing over ‘Zin in kunst’
Rijsenhout – Belangstellenden
worden uitgenodigd in kerkgebouw
het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 voor een lezing ‘Geloof
verbeeld in kleur’, door theoloog en
kunstenaar Anne-Marie van der Wilt
op dinsdag 8 november vanaf 19.30
uur Anne-Marie van der Wilt heeft
zich gespecialiseerd in het gebruik
van beeldende kunst om thema’s
uit geloof en leven uit te drukken.
Als theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze regelmatig voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en
beleving van zin in het bestaan. De
postmoderne tijd heeft meer dan
ooit behoefte aan verbeelding als
aspect van zingeving. In een spel
van kleur en vorm geeft van der Wilt
uitdrukking aan existentiële thema’s. Met haar werk wil zij ruimte
bieden aan de verbeelding van de

toeschouwer. Zij maakt toegepast
werk in opdracht (liturgische kleden voor de eredienst, kunstwerken
en ramen voor kerken en stiltecentra) en vrije kunstwerken. Haar werk
kenmerkt zich door de verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek,
hout, verf) en helder kleurgebruik.
Anne-Marie van der Wilt, geboren
te Rotterdam in 1965, is na haar diplomering als A-verpleegkundige
eerst een jaar lerarenopleiding tekenen en theologie, daarna theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde af met als hoofdvakken Liturgiek
en Kerkbouw. Landelijk en regionaal
is zij inmiddels bekend bij vele kerkgenootschappen en heeft reeds allerlei opdrachten uitgevoerd. Het
gaat om onder andere glaskunst,
adviezen bij de (her) inrichting van
kerkgebouwen en stiltecentra, voorstellen voor religieuze kunst, het
maken van liturgische kleden en
stola’s (paramenten).

Aalsmeer - Op donderdag 10
november is de laatste leerhuisavond van de Doopsgezinde Gemeente. De aanwezigen gaan zich
verdiepen in de joodse uitleg van
het scheppingsverhaal en het paradijsverhaal uit Genesis 3. Geen
geschiedenisverhaal, wel verhalen uit een ver verleden, de tijd van
de Babylonische ballingschap, die
een bepaalde kijk op belangrijke
levensvragen geven zoals: Wie is
de mens eigenlijk? Wie is God in
deze verhalen en hoe verhouden
mens en God zich tot elkaar?
Op welke manier is de mens verbonden met zijn omgeving, met de

natuur, de planten en de dieren?
Wat gebeurde er in het paradijs, de
gebeurtenis die we ‘zondeval’ zijn
gaan noemen? De avond wordt
geleid door Ds. Afke Maas-Smilde.
Iedereen is van harte welkom deel
te nemen aan deze laatste Leerhuisavond. Ook als je de andere
avonden niet hebt meegemaakt.
Om de kosten te overbruggen,
wordt 5 euro per avond gevraagd.
Aanvang 20.00 uur. Om 19.30 uur
staat de koffie en thee klaar in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Inlichtingen bij ds. L Geijlvoet via 323507 of e.geijlvoet@
dgaalsmeer.nl.

Doopsgezinde Gemeente

Goederen en kleding gezocht
voor de jaarlijkse bazaar
Aalsmeer - Zaterdag 12 november wordt weer een bruisende dag
voor de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer. Die dag is namelijk de altijd bijzonder gezellige bazaar. Voor
een zo groot mogelijke opbrengst
wil de organisatie een beroep doen
op alle mensen.
Graag worden boeken, cd’s, dvd’s
en goede tweede hands kleding
in ontvangst genomen. En hopelijk worden ook fantastische waren voor de rommelmarkt gebracht.
Vanaf woensdag 9 november van

13.00 uur tot en met vrijdag 11 november 13.00 uur kunnen spullen,
mits schoon en in deugdelijke staat,
ingeleverd worden bij de kerk in
het midden van de Zijdstraat. Grote meubelen en pc’s met toebehoren wil de organisatie echter niet
ontvangen. De bazaar begint op zaterdag 12 november ’s morgens om
10.30 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Voor verdere informatie
of vragen, kan contact opgenomen
worden met Elise Moolhuijsen-Eveleens via 0297–340684.
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Nieuwe Raad van Toezicht
voor stichting Cardanus

Talk of the Town: Over de
oorlog en gouden ouders
Aalsmeer - De week van de geschiedenis werd zondagmiddag tijdens Talk of the Town in de bovenzaal van de Oude Veiling op gepaste
wijze afgesloten.
Pierre Tuning had op veler verzoek
nogmaals Theodore van Houten uitgenodigd, zijn tweede gast was de
architect Jaap Tromp. Mede door
de goede recensies in de landelijke pers is het door Van Houten geschreven boek: ‘Een vrij ernstig geval’, met als ondertitel ‘Aalsmeer en
Aalsmeerders in oorlogstijd’, inmiddels toe aan zijn tweede druk en gezien de verkoopresultaten wordt er
over een derde druk (als paperback)
nagedacht. Het boek kan dus met
recht een succes genoemd worden. Als meest aangrijpende hoofdstuk wordt dat van de Jodenvervolging gezien. Hoewel de schrijver inmiddels wel klaar is met het boek,
blijft duidelijk dat de tien schrijfjaren niet zomaar aan hem voorbij zijn
gegaan. Zijn lichaamstaal, bij het
zien van getoonde filmbeelden is
veelzeggend. Volgens overlevering
schijnt filmmaker Biesheuvel zestig
films over ‘foute’ Aalsmeerders op
zijn naam te hebben staan. Slechts
één film overleefde de oorlog en de
beelden daarvan bezorgen menigeen uit het publiek de koude rillingen. Mede door het commentaar
van Theodore heerst er nog steeds
ongeloof van wat er tijdens de oorlog in Aalsmeer heeft plaatsgevonden. “Maar”, benadrukt Van Houten, “niet iedereen was slecht, er is
een groot grijs gebied. Wat gebeurd
is, verandert niet, maar door de tijd
gaat men wel anders over de zaken
denken.” Van Houten is naast een
interessante en zorgvuldig schrijver
ook een goed causeur. In een sneltreinvaart verhaalt hij het kleinste
detail. Als Theodore vertelt, hangt
ieder aan zijn lippen.
Open Hof Kerk
Van Houten en Tromp hebben zijdelings iets met elkaar gemeen en
dat is de protestantse kerk aan de
Ophelialaan, die nu Open Hof Kerk
heet. Als leerling liep de jonge Jaap
stage bij architect Berghoef. De drie
broers van Jaap moesten direct
na de lagere school aan het werk:
“Mijn ouders hadden geen geld,
maar als mens waren zij miljonairs.
De liefste mensen van de wereld.”

Maar hij kreeg de kans om door te
leren. Na de ULO volgde hij de HTS.
Zijn huisarts, dr. Oei, zorgde ervoor
dat hij aan het werk kon bij Berghoef. “Ik ben begonnen als krullenjongen en geëindigd als meewerkend architect.” Nu noemt hij zichzelf een plattelandsarchitect die veel
gebouwd heeft. Zijn eerste bijdrage
(een geringe bijdrage zoals hij zelf
toegeeft) was meewerken aan de
bouw (1955) van de latere Open Hof
Kerk, waar de vader van Theodore als predikant was beroepen. De
vierjarige Theodoor kwam met zijn
ouders, broer en zus in 1956 te wonen in de pastorie naast de kerk. En
zo te horen naar zijn verhalen was
dat niet altijd even een genoegen.
Bijna zestig jaar later is het dezelfde architect Tromp die de Open Hof
Kerk grondig aan het renoveren is.
Wanneer Pierre opmerkt dat dit wel
zijn laatste project zal zijn wordt er
geprotesteerd: “Ik ben in de herfst
van mijn jeugd.”
Sportief
Eenmaal goed op zijn praatstoel
vertelt ook Tromp de ene anekdote na de andere. Iedere zondag van 8.30 tot 10.00 uur is Jaap
op de tennisbaan te vinden. Ooit
was hij schaatstrainer. “Ik kon hard
schaatsen.” Ook zat hij in het Nationale handbalteam. Hij zeilde graag,
deed aan waterpolo en wielrennen. Hij kan niet buiten sport, daarom bouwde hij op verzoek van Piet
Boom in 1962 voor een appel en een
ei het Oosterbad. “Het enige openwaterbad van Nederland.” En hij de
bouwde in de jaren zeventig sporthal De Bloemhof. Daarnaast was er
ook nog tijd voor de smalfilmclub
Aalsmeer. Tot slot aan een geanimeerde middag werd een ode gebracht aan showman en conferencier Martin Verbeek. De in de jaren
negentig door Jaap en Martin gemaakte films: ‘Het broekje’ en ‘Het
stamcafé’, waren amusante voorbeelden van hun samenwerking. Bij
de nazit beneden in de Oude Veiling
werd nog menig glas gedronken en
nagepraat over de eerste, geslaagde, Talk of the Town van dit seizoen.
Talk of the Town is iedere laatste
zondag van de maand in de bovenzaal van de Oude Veiling. Aanvang
half vier, toegang gratis!
Janna van Zon

Studenten Innovatieklas in gesprek met Jaap Vreeken bij Vreeken Sierteelt in
Rijsenhout.

Innovatieklas Flowers presenteert
resultaten op Horti Fair
Aalsmeer - De studenten van de
Innovatieklas Flowers presenteren
tijdens de Horti Fair op donderdag
3 november de resultaten van de
projecten, die zij op verzoek van ondernemers in Greenport Aalsmeer
uitvoeren. Zeventig studenten van
MBO-, HBO- en universitaire opleidingen maken deel uit van deze
Innovatieklas. Het is, net als Carrière Plaza op de Horti Fair, een initiatief om de instroom van studenten
in het groene onderwijs en de sierteeltsector te bevorderen. Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer
doet de kick-off van het seminar.
Logistiek, marketing, veredeling,
bedrijfskunde. Dankzij de veelzijdigheid van de sierteelt komen alle vakken en disciplines aan de orde in de Innovatieklas. Zo ervaren
de studenten ook de dynamiek in
de sierteeltsector. De zeventig deelnemers studeren aan de Wageningen University, InHolland in Delft
en Diemen, Lentiz MBO Greenport en de CAH Dronten. De combinatie van praktijkbezoeken bij be-

drijven in de sector, Master Classes van onder andere professor Olaf
van Kooten en de projecten die worden uitgevoerd staan voor een nieuwe vorm van prikkelend onderwijs.
Social media spelen een belangrijke
rol. De Innovatieklas is te volgen via
twitter @innovatieklas, facebook en
Youtube. Carrière Plaza en de Horti Fair zijn vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van het programma. Tijdens het seminar houden de
studenten onder meer presentaties
over opdrachten, die zij vanuit het
bedrijfsleven kregen. Zoals een betere doorstroom van nicheproducten naar bloemisten, de positionering van zomerbloemen, een marketingcommunicatie-plan op bedrijfsniveau voor de gewassen Bouvardia
en Lisianthus en meer. De Innovatieklas Flowers is een initiatief van
Greenport Aalsmeer en wordt financieel mogelijk gemaakt door onder
meer Coöperatiefonds Rabobank
Regio Schiphol, FloraHolland, NAKtuinbouw, Kamer van Koophandel
Amsterdam en LTO Noord.

Reünie van Aalsmeer Oost
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
het de reünie van Aalsmeer Oost tijdens de maandelijkse Plug & Play
sessie in The Beach. Karin Werlemann van The Beach heeft de afgelopen weken via Facebook oude bekenden uit Aalsmeer Oost weten uit
te nodigen voor een reünie.
En met zeer goed resultaat, want het
was een gezellig weerzien van ou-

de vrienden en bekenden! Ruud Vismans, eigenaar van The Beach vertelt: “Alle jonge gasten die we 15
jaar geleden voor het eerst binnen
kregen in onze bar, zijn nu allemaal
brave huis vadertjes en lopen achter
de kinderwagen.
Wie had dat durven dromen!” Bekijk
de foto’s op de site van The Beach:
www.beach.nl.

Aalsmeer - Stichting Cardanus is
verheugd dat zij sinds 22 september
weer een Raad van Toezicht heeft.
Nadat de vorige Raad van Toezicht
in zijn geheel was afgetreden afgelopen 3 februari, heeft stichting Cardanus sinds die tijd geen Raad van
Toezicht van Toezicht gehad. De vele ontwikkelingen van de afgelopen maanden heeft het werven van
nieuwe leden uiteraard vertraagd. In
de beginfase van de werving is een
extern bureau betrokken geweest
om zo de onafhankelijkheid bij be-

Jan Hogema, Henk Kelderhuis, Paul du Bois en Peter Verhoeven.

Boodschappen doen voor
Dorcas voedselactie
Aalsmeer - Ook dit jaar houdt
Dorcas een voedselactie. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november delen Dorcas-vrijwilligers bij de supermarkten weer voedsellijstjes uit
aan het winkelend publiek.
Op deze lijstjes staan producten
die in de voedselpakketten gaan.
Men kan dan één of meerdere producten van het lijstje kopen en afgeven aan de vrijwilligers. Direct
na de voedselinzameling worden
de etenswaren naar verschillende regiocentra gebracht. Daar zorgen honderden vrijwilligers ervoor
dat al het voedsel wordt uitgesorteerd en in pakketten wordt ingepakt. Zodra de voedselpakketten
verzendklaar zijn gemaakt, gaan
vrijwillige chauffeurs op pad naar
Oost-Europa om de pakketten daar
af te leveren. Ze zorgen vaak zelf
voor een gesponsorde vrachtwagencombinatie. De overige transportkosten worden betaald van giften die tijdens de Dorcas voedselactie in de collectebussen worden
gedeponeerd of die worden over-

Extra ogen voor verkeersleiders
Foto: www.kicksfotos.nl.

Op de foto met Pieter!
Aalsmeer - Voor de tweede maal
houdt het Boekhuis Aalsmeer een
actieweek met tal van activiteiten.
De week startte met een bezoek van
Pieter Konijn (Peter Rabbit) van het
bekendste boek van Beatrix Potter.
Kinderen mochten met deze grote knuffel met wortel op de foto en
van deze leuke mogelijkheid is flink
gebruik gemaakt. De foto’s kunnen
deze week opgehaald worden bij
het Boekhuis in de Zijdstraat. De actieweek wordt aanstaande zaterdag
5 november besloten met voor de
tweede maal het Groot Aalsmeers
Dictee. Het dictee begint om 18.00
uur en wordt voorgelezen door oudburgemeester Joost Hoffscholte.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Nieuw systeem voorkomt
dreigende vliegtuigbotsingen
Schiphol - Luchtverkeersleiding
Nederland heeft vrijdag officieel
een nieuw veiligheidssysteem gepresenteerd dat de dreiging van een
botsing met vliegtuigen op start- en
landingsbanen op Schiphol helpt te
voorkomen. Het unieke systeem is
door LVNL ontwikkeld om de veiligheid op de grond verder te verbeteren. RIASS, voluit Runway Incursion Alerting System Schiphol,
waarschuwt de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens voor dreigende gevaarlijke situaties wanneer
zich op een in gebruik zijnde startof landingsbaan onbedoeld een ander vliegtuig of een voertuig begeeft. Deze situaties worden aangeduid met ‘runway incursions’. RIASS is ontwikkeld door Luchtverkeersleiding Nederland in samenwerking met het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium NLR.
Het is een extra aanvulling op de
reeds bestaande technische middelen en geldende procedures om onveilige situaties op baankruisingen
te voorkomen. Met RIASS is de veiligheid verder verbeterd, terwijl het
luchtverkeer groeit, het banenstelsel
is uitgebreid, het aantal kruisingen
is toegenomen en het verkeer van
vliegtuigen en voertuigen door het
landingsterrein intensiever is geworden. Alle start- en landingsbanen op Schiphol zijn inmiddels uitgerust met RIASS. John Schaap, directeur Operations van LVNL: “Veiligheid staat bij de dienstverlening
van LVNL voorop. Het nieuwe systeem is een voorbeeld van innovatie en een actief veiligheidsbeleid.
De luchtverkeersleiders hebben met
RIASS een paar extra ‘ogen’ gekre-

gen om al die bewegende vliegtuigen en voertuigen in het landingsterrein nog beter te kunnen volgen.”
Een waarschuwingssysteem zoals
RIASS functioneert optimaal wanneer het zeer betrouwbaar is. De
waarschuwingen moeten correct
zijn en moeten op het juiste moment worden gegeven. Het afgelopen jaar heeft RIASS bewezen een
hoge mate van betrouwbaarheid te
bieden en bij alle zichtomstandigheden goed te functioneren. Wereldwijd heeft de veiligheid op het rijbanenstelsel voor het luchtverkeer alle aandacht. Het door LVNL en NLR
voor het gebruik op Schiphol ontwikkelde RIASS is daarin uniek. Na
gezamenlijk met het NLR een prototype te hebben ontwikkeld, heeft
LVNL het ‘op maat’ gemaakt op de
specifieke infrastructuur van Schiphol. Het systeem is gebaseerd op de
bestaande grondradartechnologie
waarmee LVNL op Schiphol werkt.
Deze radartechnologie lokaliseert
en identificeert alle voertuigen en
vliegtuigen op de grond die uitgerust zijn met een transponder. Sinds
2006 beschikken de luchtverkeersleiders op de verkeerstorens over
een grondradarscherm dat precies
laat zien waar de vliegtuigen en
voertuigen zich op start-, landingsen taxibanen en op de platformen
bevinden. De luchtverkeersleiders
zijn daarmee niet meer aangewezen
op visuele waarneming alleen. RIASS waarschuwt voor een dreigende risicovolle situatie door op het
grondradarscherm de locatie waar
de runway incursion kan gaan optreden scherp te markeren en door
een gesproken waarschuwing.

noeming te kunnen waarborgen.
De nieuwe leden zijn: Jan Hogema
(voorzitter), interim-manager, crisismanager in de non-profitsector;
Paul du Bois, HRM-adviseur en jurist bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten; Henk Kelderhuis, advocaat gespecialiseerd in arbeids- en
bestuursrecht en
Peter Verhoeven, gepensioneerd accountant. Cardanus vertrouwt op
de uitgebalanceerde en deskundige samenstelling van deze nieuwe
Raad van Toezicht.

gemaakt op giro 222 van Dorcas te
Andijk onder vermelding van Dorcas Voedselactie 2011. De pakketten worden vervolgens verdeeld
onder mensen in Oost-Europa, die
ver onder het bestaansminimum leven. Vooral ouderen worden zwaar
getroffen door de economische situatie waarin hun land verkeert.
Een sociaal vangnet zoals Nederland heeft, kennen ze daar niet.
Geen werk betekent vaak geen inkomen. Ook hebben veel mensen
in Oost-Europa te lijden onder de
enorme prijsstijgingen die worden
veroorzaakt door de voedselcrisis. Dat betekent dat er vaak nauwelijks geld is voor voedsel en kleding. Dit jaar wordt gestreefd naar
55.000 voedselpakketten en het is
de bedoeling dat de eerste 20.000
voedselpakketten voor kerst op de
plaats van bestemming zijn.
In Dordrecht is voor deze voedselactieweek ook weer een Dorcas
Oekraïnehuis gebouwd. In dit huis,
dat gebouwd is in de stijl van de
Oost-Europese landen, gaan vier
mensen wonen, die moeten zien
rond te komen van een voedselpakket zoals dat wordt gemaakt en
20 euro. Het Oekraïnehuis is te volgen op www.oekrainehuis.nl. Ook
radiozender Groot Nieuws Radio
(1008 op de middengolf (AM)) zal
hier regelmatig aandacht schenken.
Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

Weer filmmiddag bij ANBO
Aalsmeer - Op woensdag 9 november wordt weer een film middag
georganiseerd voor de ANBO leden.
Jan Pannekoek en Teun Nap van
Film- en Videoclub Aalsmeer vertonen diverse films over Aalsmeer, zoals onder andere een film over ijspret op de bevroren Westeinderplassen, en over de Seringenrond-

vaart. Tussen de films door wordt
bingo gespeeld. Hierbij zijn leuke prijzen te verdienen. De middag
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan en begint om 14.00 uur. Ook niet leden
die van films en bingo houden worden bij deze uitgenodigd om aan
deze middag deel te nemen.

Schipholfonds verzet donatieuitreiking derde kwartaal
Schiphol - In verband met het overlijden van het geliefde bestuurslid Marion Versluys is de feestelijke donatie-uitreiking van Het Schipholfonds niet op woensdag 2, maar
op donderdag 17 november. Tijdens
deze bijeenkomst worden de hoge
donaties (2.500 euro en hoger) van
Het Schipholfonds van het derde
kwartaal van 2011 uitgereikt aan instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol.
In totaal zijn in de bestuursvergadering van 10 oktober 54 aanvragen
met een totaalbedrag van 170.670
euro met een donatie gehonoreerd.
De donaties tot 2.500 euro zijn reeds
bekend gemaakt.
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de
maatschappelijke
betrokkenheid

van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Speelgoedbeurs
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer houdt op zaterdag 19 november een speelgoedbeurs in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
3. De inbreng is van 9.30 tot 10.00
uur. De verkoop vindt vervolgens
van 10.30 tot 12.00 uur plaats en
om 13.00 uur kan het niet verkochte speelgoed weer opgehaald worden. Een verkoopnummer is aan te
vragen via 0297-329527 of 0297327541. Iedereen is van harte welkom.
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Prijsuitreiking Onderneming en Starter van het jaar

Dutch Flower Group en Westeinder
Paviljoen fantastische winnaars!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 28
oktober werden in een overvolle burgerzaal van het gemeentehuis de winnende onderneming en starter van het jaar
2011 bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens een spetterend programma met video’s van de genomineerde bedrijven.
De avond werd verder omlijst met muziek en entertainment. De burgerzaal
was voor deze gelegenheid feestelijk
aangekleed en volgens de ruim 350 bezoekers nauwelijks nog herkenbaar. De
avond werd enthousiast gepresenteerd
door Ron Leegwater van Rabobank Regio Schiphol. Samen met Cor Zomer van
Accountantskantoor Flynth en de gemeente Aalsmeer is de Rabobank initiatiefnemer en tevens organisator van deze verkiezing. De initiatiefnemers willen
op deze manier hun waardering laten
blijken voor alle ondernemingen die ervoor gezorgd hebben dat Aalsmeer qua
economische groei bovenaan in Nederland staat.
Deskundige jury
Van de 35 aangemelde bedrijven zijn
achttien bedrijven ook daadwerkelijk bezocht door de jury. Burgemeester Pieter
Litjens en tevens voorzitter van de jury
liet tijdens zijn openingswoord weten dat
de jury fantastische en interessante bedrijven gezien heeft. “Elke deelnemer is
eigenlijk een winnaar, ook de bedrijven
die niet bezocht zijn. Het zijn allemaal
prachtige bedrijven met allemaal hun eigen successen. De jury stond daarom
voor een moeilijke taak.” Naast de burgemeester bestond de jury uit wethouder Ad Verburg van Economische Zaken, Tom de Vries, managing director bij
De Vries Groep, John Jansen, CEO ATP,
Marcel Claessen, vestigingsdirecteur
Aalsmeer Flora Holland, Dirk de Bie, adviseur regiostimulering Kamer van Koophandel, Jos Schouten, bedrijfsadviseur
Flynth adviseurs en accountants en Jan
Driessen, rayondirecteur Rabobank Regio Schiphol. Verder gaf burgemeester
Pieter Litjens aan dat behalve de werkgelegenheid de sociale component van
de ondernemingen heel belangrijk is. “Er
zijn zo veel evenementen en sportclubs
waar het bedrijfsleven een bijdrage aan
levert, daar ben ik als burgemeester van
Aalsmeer heel trots op.”

Winnende onderneming
De winnaar van de titel ‘Onderneming
van het Jaar’ is de Dutch Flower Group.
CEO Marco van Zijverden nam met veel
trots de prijs in ontvangst. Burgemeester Pieter Litjens en tevens voorzitter van
de jury liet zijn waardering blijken: “We
hebben hier te maken met een zeer excellent bedrijf waar niet alleen Aalsmeer,
maar zelfs heel Nederland trots op kan
zijn.’’ De Dutch Flower Group is sinds
1999 uitgegroeid tot nummer 1 van de
wereld op het gebied van export van
bloemen en planten met een omzet van
bijna 1 miljard per jaar. Bij de verkiezing lag de nadruk, naast de algemene bedrijfsvoering, op drie criteria: innovatie, duurzaamheid en lokale betrokkenheid. De andere twee genomineerden, Fiqas Aalsmeer van Rob Geleijn
en Green Balanz van Lennard van der
Weijden scoorden op onderdelen hoog.
Zo onderscheidt Fiqas zich op het gebied van lokale betrokkenheid, dit uit
zich onder meer in de hoofdsponsoring
van handbalvereniging Aalsmeer. Green
Balanz scoort hoog op het gebied van
duurzaam ontwikkelen, dit komt onder
meer naar voren in het geavanceerde
systeem van warmte-koude opslag. De
Dutch Flower Group scoort op alle drie
vooraf gestelde criteria zeer goed. De
jury prijst qua innovatie vooral de durf
en het inzicht om met het oog op de toekomst vroegtijdig te gaan samenwerken
en te fuseren ook in economisch moeilijke tijden. Dit laat zien dat Dutch Flower Group verder kijkt dan de korte termijn en bewust bezig is het bedrijf een
voorlopersrol te laten spelen in de markt
waarin zij opereert. Wat betreft duurzaamheid roemt de jury het grote aantal
keurmerken waar Dutch Flower Group
gebruik van mag maken. Het recht om
deze te mogen voeren betekent dat er
serieuze aandacht is voor de eisen die
deze keurmerken met zich meebrengen. Dutch Flower Group is zeer lokaal
betrokken. Zo ondersteunen zij diverse
sportverenigingen en lokale initiatieven.
Daarnaast waren zij een heel actieve
partner bij de Ride for the Roses die dit
jaar in Aalsmeer gehouden is. Bovenop
deze lokale betrokkenheid heeft Dutch
Flower Group ook een eigen stichting
voor Maatschappelijk Verantwoord On-

dernemen, de Dutch Flower Stichting.
Deze stichting is voornamelijk gericht
op het helpen van de hulpbehoevende
mensen in Nederland maar ook in ontwikkelingslanden. De jury heeft daarom de Dutch Flower Group uitgeroepen
tot winnaar Onderneming van het Jaar
2011 in de gemeente Aalsmeer.
Starter van het Jaar
De winnaar van de titel ‘Starter van het
Jaar’ is het Westeinder Paviljoen. Het bedrijf scoorde vooral goed op de criteria
sterke groei en marktpotentie. Zo is de
verwachte omtzetgroei dit jaar met maar
liefst 300% overschreden. Bovendien
staan ze qua innovatie sterk op de kaart.
Bedrijfsleider Zoran Grdenic was duidelijk geëmotioneerd en verrast toen hij de
prijs in ontvangst nam van Wethouder
Economische Zaken Ad Verburg. “Het
is een fantastisch bedrijf dat werkt als
een magneet voor Aalsmeer, zowel toeristisch als zakelijk, een échte aanwinst’’,
aldus Ad Verburg tijdens de bekendmaking. De andere twee genomineerden waren E-court services en Chocolatier Martinez. Directrice Henriëtte Nakad van E-court heeft de hele juridische
wereld op haar kop gezet met haar opzet om recht te bespreken middels arbitrage. Dit concept is dermate innovatief
dat zij hiermee tweede is geworden bij
een internationale juridische innovatie
wedstrijd. Deze innovatie sprak de jury
aan. Redmond Roof, eigenaar van Chocolatier Martinez in Aalsmeer, werd geprezen als zeer gedreven en vooral jonge ondernemer die daarnaast speciale aandacht heeft voor milieu en hergebruik van verpakkingsmaterialen. Uiteindelijk heeft de jury toch duidelijk gekozen voor het Westeinder Paviljoen als
winnaar Starter van het Jaar 2011 in de
gemeente Aalsmeer.

jongleur Erik Borgman konden de ondernemers genieten van een optreden
van Jan Leliveld. “De bedoeling is dat we
het volgend jaar weer doen”, sloot presentator van de avond Ron Leegwater
het officiële gedeelte af waarna een luid
applaus klonk. Na afloop werd door de
350 aanwezige ondernemers nagepraat
onder het genot van een borrel en hapje.
En er werden handschoenen met kaartjes uitgedeeld. Met dit cadeau werden
alle aanwezigen uitgenodigd voor de
eerste Aalsmeerse ondernemers barbecue op 14 december
Aanmelden kan via www.doetzaken.nl
en vergeet niet de handschoenen mee
te nemen!
De video’s die gemaakt zijn bij de genomineerde bedrijven door Ton Offerman van Hanoff Video zijn te zien op de
site van gemeente Aalsmeer via www.
aalsmeer.nl/ovhj

Feest in de burgerzaal
De spanning was gedurende de hele avond goed voelbaar, mede doordat op het laatste moment pas bekend
werd gemaakt wie de winnaars waren.
Ook de sfeer was de gehele avond uitstekend. Een geweldig feest, zo was de
algemene mening. Naast optredens van
Big Band de Hint onder leiding van dirigent Leon van Mill en lokale voetbal-

Starters van het Jaar (v.l.n.r.): Tuukje, Ron Leegwater, Zoran Grdenic van het Westeinderpaviljoen, Henriette Nakad van E-court en
Redmond Roof van Chocolatier Martinez Aalsmeer en wethouder Ad Verburg van economische zaken.

Ondernemingen van het Jaar (v.l.n.r.): Ron Leegwater, Pieter Litjens, Marco van Zijverden Van de Dutch Flower Group, Rob Geleijn
van Fiqas Software, Lennard van der Weijden van Green Balanz en komische assistente Tuukje.

2e katern
Veel voordeel tijdens Van
Kouwen voordeel dagen

Online seminar voor kopers
van nieuwbouwwoningen
Aalsmeer - Doe op maandagavond 7 november mee aan het gratis online seminar ‘Nieuw te bouwen huis kopen’ van Vereniging Eigen Huis. Gaat u een nieuwbouwwoning kopen? Dan komt er veel
op u af. Met welke kosten krijgt u
te maken, welke garanties heeft u?
Vaak ontbreekt de tijd om er eens
rustig voor te gaan zitten. In het online seminar ‘Nieuw te bouwen huis
kopen’ van Vereniging Eigen Huis
krijgt u de antwoorden op deze en
meer vragen. Via de chat kunt u on-

line vragen stellen aan het team van
deskundigen van Vereniging Eigen
Huis. Het seminar wordt gehouden op maandagavond 7 november
van 20.00 tot 21.00 uur. Inschrijven
is gratis voor zowel leden als nietleden van Vereniging Eigen Huis en
kan via www.eigenhuis.nl/onlineseminarnieuwbouw. U ontvangt een
bevestigingsmail waarmee u toegang krijgt tot het seminar. Online
seminars zijn de ideale manier om
snel antwoord te krijgen op uw vragen en de informatie te verzamelen

Klant van de maand oktober

Auto Maas zet familie van
Hensbergen in zonnetje
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is de
familie Hensbergen uit Hillegom uitgeroepen tot klant van de maand
oktober bij auto Maas. Dit ging gepaard met de nodige feestelijkheden. Jan en Ans van Hensbergen
waren totaal overrompelt door deze
geste van SEAT dealer Auto Maas.
Jan rijdt een Volkswagen Passat en
is een trouwe Maas fan. Altijd opgewekt, in voor een grapje, sympathiek, enthousiast en gezellig, zijn
kernwoorden die bij de familie van
Hensbergen passen. In zijn vrije tijd
zet Jan zich bovendien in voor allerlei spandiensten en maakt zich sociaal nuttig door zich in te zetten voor
onder andere senioren door hen

computerlessen te geven. “Hij is altijd bereid zijn handen te laten wapperen, actief en enorm behulpzaam.
Auto Maas gunt het de familie van
Hensbergen van harte en vond het
fijn om hen eens in het middelpunt
van de belangstelling te zetten”, aldus Gerrit Buntsma, die namens
Auto Maas het bijbehorende horloge met inscriptie overhandigde aan
Jan en de prachtige bos bloemen
aan Ans.
Al het personeel was wederom uitgerukt om Jan en Ans de hand te
drukken. Jan bedankte een ieder
voor dit prachtige gebaar en zei bijzonder in zijn nopjes te zijn met het
mooie cadeau!

Ook stamppot op de plank

Strandpaviljoen gaat winter
in met vernieuwde menukaart
Aalsmeer - Restaurant Het Strandpaviljoen van The Beach presenteert vanaf deze week haar geheel vernieuwde menukaart. Chefkok Edwin Hoogeveen en eigenaar
Ruud Vismans hebben samen een
zeer gevarieerde kaart samengesteld. Chef Hoogeveen vertelt dat
de vertrouwde gerechten, zoals de
huisgemarineerde spare-ribs en de
gewokte ossenhaas op oosterse wijze, nog steeds op de kaart te vinden
zijn. Nieuw zijn onder meer de gestoofde kalfssucade met rode port
en tutti frutti en op de huid gebakken red snapper met een saus van
witte wijn en bieslook. De van de zomer geïntroduceerde ‘1 meter eten’
met daarop een proeverij van 1 meter voorgerechten en 1 meter hoofdgerechten staat ook deze winter op
het menu. Bij de 1 meter gerechten stelt de chef dagelijks een zestal
voorgerechten en een zestal hoofdgerechten samen, welke geserveerd wordt op planken van 1 meter. Speciaal voor de winter is er de
winterplank samengesteld, waarbij naast een kop snert diverse Hollandse stampotten worden geflankeerd door een bij het gerecht passend stukje vlees, zoals rookworst,
spek of een gehaktbal!
Ook lunch
Wat veel mensen nog niet weten is

dat er ook dagelijks geluncht kan
worden in Het Strandpaviljoen en
The Beach. Naast de specialiteit, het
Aalsmeers 12 uurtje, met drie belegde broodjes en een kleintje soep,
kan er nu ook genoten worden van
een nieuwe variant: Het Beach 12
uurtje. Hierbij wordt een ambachtelijk broodje van de dag geserveerd
met een kopje soep. Naast de ambachtelijke broodjes van Carl Siegert met onder meer huisgemaakte tonijnsalade of rundercarpaccio staat deze keer ook de Classic
Beach burger op het lunchmenu.
Kindvriendelijk
Een bezoek aan Het Strandpaviljoen is voor kinderen een belevenis
op zich.
Voor de kinderen zijn speciale kidsmenu’s samengesteld met een
voor-, hoofd- en nagerecht. Op zaterdag en zondag is er vanaf 17.00
uur een kidswatch aanwezig die
een oogje in het zeil houdt. Hierdoor kunnen ouders in alle rust genieten van hun diner. Nieuwsgierig
geworden? Kom dan snel naar Restaurant Het Strandpaviljoen in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Het Strandpaviljoen is dagelijks
geopend. Reserveren is gewenst
en kan door te bellen met 0297347444. Surf voor meer info naar
www.beach.nl.

Wethouder Ulla Eurich
onthult maquette Tuinen
Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich en Stan Roestenberg, directeur van Bohemen, knipten vorige
week gezamenlijk een groot gouden lint door en onthulden daarmee de maquette van De Tuinen
van Aalsmeer. De maquette, die in
de hal van het gemeentehuis staat,
laat alle toekomstige ontwikkelingen zien rondom de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Het project De Tuinen van
Aalsmeer biedt Aalsmeer enorm
veel kansen, zo stelde de wethouder. “Op dit moment passeren er
dagelijks zo’n 15.000 voertuigen
de N201. Ons dorp wordt daarmee in feite in tweeën gesneden.
Maar straks wordt het verkeer omgeleid naar de nieuwe N201, iets
waar we al jaren naar streven. Op
de plek van de oude N201 ontstaat
straks ruimte voor nieuwe woningen, water en groen. De Burgemeester Kasteleinweg wordt ‘afgewaardeerd’ tot een autoluwe weg
met gedeeltelijk een vrije busbaan
voor Hoogwaardige Openbaar Vervoer. De veiligheid, leefbaarheid en
de luchtkwaliteit in ons dorp gaan
hiermee met sprongen vooruit.”

Miniatuurhuisjes
De maquette maakt concreet waar
het Ontwikkelingsbedrijf &2=1,
een samenwerkingsverband tussen Gemeente Aalsmeer en Bohemen B.V., al jaren achter de schermen aan werken, vertelde directeur
Roestenberg. “Tot voor kort bestond dit project alleen op papier.
Op de maquette kunnen we eindelijk zien wat er gaat gebeuren en
wat al deze ontwikkelingen zullen
betekenen voor Aalsmeer. Binnenkort gaat het echte werk beginnen.
Begin 2012 zal de eerste paal worden geslagen van het deelproject
Spoorlaan, waar zeven vrijstaande
en twaalf half vrijstaande woningen
worden gerealiseerd.” Deze nieuwe
wijk staat tot op detailniveau aangegeven op de maquette. Zodra de
plannen voor een volgend deelproject definitief zijn, zal dit op de maquette te zien zijn.
Wilt u ook weten wat het ambitieuze project De Tuinen van Aalsmeer
inhoudt? Neem dan een kijkje in
de hal van het gemeentehuis. Voor
meer informatie: www.detuinenvanaalsmeer.nl of www.bohemen.nl.

Aalsmeer - Van donderdag 3 tot en
met zondag 6 november is er weer
veel voordeel te behalen bij de dealerbedrijven van Van Kouwen. Op
zaterdag 5 november wordt opnieuw de Nationale Opel Testdag,
de Chevrolet Winter Testdag en de
Kia Testdag georganiseerd. Alle autobezitters in de regio kunnen tijdens deze dag hun auto laten testen voor de winter. Deze gratis test
kan bij elk merk auto worden gedaan. Ook zijn er diverse aanbiedingen op winterbanden, sneeuwkettingen en navigatiesystemen. Daarbij organiseert Van Kouwen van
donderdag tot en met zondag in alle vestigingen de Van Kouwen voordeel dagen. Tijdens deze dagen is er
veel voordeel te behalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Bij Opel

kan er geprofiteerd worden van de
5+5 deal, dat betekent 5 jaar financieren tegen 0% rente en 5 jaar gratis onderhoud. Wenst u liever extra korting? Wanneer u niet kiest
voor de 5+5 deal krijgt u 1000 euro cash overgemaakt op uw bankrekening! Bij de Kia bedrijven worden
extra hoge inruilprijzen geboden tot
wel 1200 euro boven op de normale
inruilprijs. Ook bij Chevrolet worden
hoge inruilprijzen gegeven in combinatie met 19% btw, die niet betaald hoeft te worden voor een nieuwe Aveo of Spark. Het is geen uitgestelde betaling maar daadwerkelijk
een korting van 19% btw!
Meer informatie en openingstijden in de advertentie elders in deze krant en op www.vankouwen.nl.

Sieradenfeest bij Wereldwinkel
Aalsmeer - Sinds de oudheid
tooit de mens zich met magische
en religieuze symbolen. Tekens
van macht en aanzien of beschermers tegen onheil. De ontwerpen
van de sieraden uit de Wereldwinkel zijn vaak geïnspireerd op deze symbolen en motieven uit andere culturen. De Wereldwinkel
Aalsmeer verkoopt een bijzonder assortiment sieraden in allerlei prijsklassen en van veel verschillende materialen. Halfedelstenen, fraaie kralen, schelpjes, been,
zelfs echte bloemen worden gebruikt. Van kettingen, armbanden,
oorbellen tot enkelbanden. Allemaal handgemaakt, soms klassiek,
soms heel modern. De zilveren sieraden komen uit Mexico, Nepal,
Indonesië of Niger. Het zijn bijzonder vormgegeven exemplaren die
soms zijn ingelegd met paarlemoer
of een halfedelsteen. Met de hand

gemaakt door trotse mensen. Zij
kunnen kun kinderen naar school
sturen, dankzij de verkopen in de
Wereldwinkels. De sieraden uit de
Wereldwinkel zijn door het handwerk grotendeels uniek, zodat je
niet zo snel het risico loopt om iemand met exact hetzelfde sieraad
tegen het lijf te lopen. De sieraden
uit de verschillende landen hebben ieder hun eigen charme en er
is voor iedere leeftijdscategorie wel
iets leuks te vinden.
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zet de Wereldwinkel Aalsmeer
in de Zijdstraat 15 de sieraden
twee dagen lang in het zonnetje!
Met uitleg over de materialen en
de makers en een goed advies onder het genot van een kopje koffie of thee. En op 4 en 5 november ontvangt iedere klant 19% korting op de gehele collectie zilveren
sieraden.

Thema ‘Zet Aalsmeer op de kaart’

Ondernemersborrel OVA
met gastspreker Huffnagel
Aalsmeer - Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) nodigt leden en belangstellenden graag uit
voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een Ondernemersborrel op dinsdag 8 november in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De ondernemersborrels van OVA zijn sinds de start enkele jaren geleden uitgegroeid tot
zeer goed bezochte evenementen
met interessante sprekers. In voorgaande jaren konden onder andere Erwin Kroll, Tom van ‘t Hek, Pieter Litjens en Marcel Claessen als
sprekers gepresenteerd worden.
Dit jaar heeft de OVA in samenwerking met Rabobank Regio Schiphol opnieuw een aantrekkelijk programma weten samen te stellen.
Gastspreker is Frits Huffnagel. Huffnagel (1968) studeerde Politicologie aan de VU Amsterdam, waar
hij zich specialiseerde in politieke
communicatie en informatie. Landelijke bekendheid kreeg hij als
panellid van het VARA-debatprogramma Het Lagerhuis. Echt de
politiek in ging Frits Huffnagel in
1998, toen hij gemeenteraadslid
werd in Amsterdam voor de VVD.
In 2004 werd hij wethouder Financiën, Economische Zaken, Luchthaven en ICT. Daarna werkte hij
bij Berenschot Communicatie als
Managing Consultant, gespecialiseerd in positionering en Citymarketing. In 2006 was hij campagneleider van de huidige premier Mark
Rutte. In datzelfde jaar maakte hij
de overstap naar Den Haag waar

hij tot mei 2010 wethouder was
voor Citymarketing, Internationale
Zaken, ICT, Binnenstad en Organisatie. Hij gaf Den Haag stadstrots
als Internationale stad van Vrede
en Recht en introduceerde onder
andere The Hague Festivals. Op dit
moment is hij zelfstandig adviseur
in Communicatie en Citymarketing.
Daarnaast is Huffnagel presentator van BNR PepTalk, commentator
in WNL ochtendspits en een veelgevraagde gast bij Pauw en Witteman. Huffnagel is gevraagd om in
zijn verhaal in te gaan op het thema ‘Zet Aalsmeer op de kaart’.
Ledenvergadering
Zoals gebruikelijk wordt de gastspreker voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering van
OVA, waarin verslag wordt gedaan
van het afgelopen jaar en vooruit
wordt gekeken naar 2012. Uiteraard is er op deze avond ook weer
volop gelegenheid om met elkaar
te ‘borrelen’. Kortom, om contacten te onderhouden en netwerken
te verstevigen! De algemene ledenvergadering begint dinsdag om
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur, en om 20.45 uur is het woord
aan gastspreker Frits Huffnagel. Er
wordt een bijdrage gevraagd, contant te voldoen bij binnenkomst.
De kosten zijn 7,50 euro voor leden
en 15 euro voor niet-leden. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 november
via info@ondernemendaalsmeer.nl
of bel 0297-361669.

Introductie nieuwe sportvoedingslijn

Met Herbalife naar de Arena
Aalsmeer - Wie vindt het leuk om
mee naar de Arena te gaan? Van
12.00 tot 17.00 uur. Voor alle gasten is de entree gratis. Aanstaande zaterdag 5 november wordt de
nieuwe sportvoedingslijn van Herbalife geïntroduceerd in Nederland: Herbalife24. De Ajax spelers eten de producten van Herbalife. Frank de Boer, de trainer van
Ajax, zal vertellen over hun ervaringen met de ( sport) voeding. Verder
zullen nog veel meer sporters hun
ervaringen komen vertellen. Gekeken kan worden naar een gedeelte
van de training van de Ajax spelers.
John Heiss, het brein achter deze
voeding, komt naar Nederland om
over de voeding te vertellen. Her-

balife24 uur is ontwikkelend voor
iedereen, gebaseerd op de laatste
wetenschap, of u een rustige jogger
bent, een sportschoolfanaat of een
professioneel sporter. Herbalife24
heeft alle producten die helpen bij
de voorbereiding, training en herstel. Lijkt het je leuk om ook naar de
Arena te gaan? Iedereen mag gratis
mee, maar moet wel ingeschreven
staan om binnen te komen.
Stuur om aan te melden een smsje met de tekst ‘5 november Arena’ naar Marjonne de Niet, welzijns
coach Herbalife, via 06-52576095. U
wordt dan gebeld en ingeschreven,
zodat zaterdag genoten kan worden van een geweldige, sportieve
middag in de Arena.

Hillenraad 100 prijs voor
Dutch Flower Group
Aalsmeer - De Dutch Flower
Group heeft de nummer één positie op de Hillenraad 100 lijst weten te heroveren op Rijk Zwaan uit
De Lier, de winnaar van de afgelopen twee jaar. Prof. dr. Willem Vermeend, voorzitter van het expertcomité, maakte dit op vrijdag 28 oktober bekend tijdens het Hortigala
van het Jaar in Den Haag en reikte de wisselbokaal uit aan de winnaar. De gastheren Rabobank en
Hillenraad wisten weer een prachtige ambiance te creëren voor de
top van tuinbouw Nederland. De
lijst van de honderd meest toonaangevende bedrijven in de (glas)
tuinbouwsector telt dit jaar zeven
nieuwkomers en weer tal van verrassingen. In deze woelige tijden
voor de tuinbouwsector geeft de
lijst een actueel beeld van de stand
van zaken in de sector.
Bouwen aan reputatie
Dit jaar stond het Hortigala en staat
het magazine in het teken van Reputatie. Op de avond was er aandacht voor de visies op de sector
van Loek Hermans (Greenport Holland), Gerlinde Silvis (Raad van Bestuur Rabobank Nederland) en Willem Vermeend. Directeur Martien
Penning van Hillenraad: “Door de
opkomst van nieuwe internet applicaties en de sociale media wordt de
wereld steeds transparanter. Daarmee wordt de wereld in tegenstelling tot de verwachting niet overzichtelijker. Het aantal keuzemogelijkheden neemt exponentieel toe.
De consument en de klant kan kiezen uit vele aanbieders. Om de eigen keuzeomgeving overzichtelijk
te houden, nemen mensen in toenemende mate hun toevlucht tot
bekende merken met een gevestigde reputatie. Of ze kiezen voor aanbiedingen die op vergelijkingssites
of publieke beoordelingssites hoog
scoren. Reputatie wordt belangrij-

ker dan ooit voor succesvol ondernemen. Reputatie betekent niet: de
beste of de grootste zijn. Het betekent wel: precies het aanbod leveren dat past bij de vraag en de behoefte van de klant.” Ook dit jaar
omvat de Hillenraad 100 volgens
Penning een prachtige selectie van
de 100 meest toonaangevende ondernemingen in de Nederlandse glastuinbouw. Voor het samenstellen beoordeelt een expertcomité onder leiding van Prof. Dr. Willem
Vermeend de resultaten van topbedrijven uit de sector, die in totaal
10.000 ondernemingen telt.
Tegen stroom in
De nieuwe nummer 1 groeit tegen
de stroom in. Visie en ondernemerschap staan hier op een zeer hoog
niveau. Dutch Flower Group anticipeert met succes op kansen en
omstandigheden en zet waar nodig een tandje bij om de mondiale marktpositie te verstevigen. De
strategie is volop gericht op groei.
In 2011 werden een reeks mooie
strategische overnames gedaan,
waaronder ook de strategische alliantie met Mavuno Network met
in het kielzog daarvan de overname van de handelsactiviteiten van
World Flowers. Daardoor krijgt DFG
een steviger grip op (fair trade)
productie en logistiek vanuit Kenia. Hiermee werd de mondiale
sourcing stevig opgevoerd. Bij al
die groei wordt veel aandacht besteed aan het binnenhalen van de
juiste mensen en hun ontwikkeling. Het expertcomité was unaniem in zijn oordeel: een ijzersterke
nummer 1. Opvallend in de ‘hitlijst’
van de Nederlandse glastuinbouw
zijn de sterke top 10-posities voor
FloraHolland (3), de Royal Lemkes
Group (van 7 naar 5) en Enza Zaden (van 9 naar 7). Terug in de top
10 is ook Waterdrinker op nummer
(van 12 naar 9).
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Kindzorg nieuwe eigenaar van kinderdagverblijf

Dorine van kdv De Berenboot
draagt na 16 jaar stokje over
Aalsmeer - Na zestien jaar kinderdagverblijf De Berenboot gerund te
hebben, kiest eigenaresse Dorine
Noordhoek nu voor haar gezin. Afgelopen maandag 31 oktober was
de laatste werkdag van deze duizendpoot. Tot in iedere vezel kent zij
al ‘haar’ kinderen, hun ouders, hun
gewoontes en ga zo maar door. Ze
heeft alle jaren honderd procent gegeven, maar vanaf heden gaat de
zorg naar haar man en twee kinderen. “De jongste gaat dit jaar naar
de basisschool. Daar wil ik bij zijn,
meehelpen op school. Met kinderen werken is mijn grootste passie.”
In 1995 kocht de vader van Dorine
in de Schoolstraat het leegstaande
schoolpand waarin zij vervolgens
haar droom kon gaan waarmaken. Dorine startte kinderdagverblijf De Berenboot. “Ik was 22 jaar
en de wereld van kinderopvang lag
aan mijn voeten.” In de jaren daarop
groeide De Berenboot uit van één
tot zeven groepen met maximaal 85
kinderen per dag en inmiddels dertig medewerkers. In 2005 kreeg de
kinderopvang te maken met strengere wettelijke normen en veel regels. Veel papierwerk en minder tijd
voor de kinderen en dat was niet

wat Dorine voor ogen had bij aanvang. “Mijn persoonlijke behoefte om van ieder detail op de hoogte
te zijn, werd daarmee heel lastig in
te vullen. En ook datgene wat ik het
liefste doe, actief met de groep kinderen bezig zijn.” Dorine weet alles
van ‘haar’ Berenboot. “M’n hoofd zit
vol, er kan niets meer bij”, zegt ze lachend over haar vertrek.
Liefde voor kinderen
Maar natuurlijk draagt Dorine wel
met gemengde gevoelens het stokje
over. “Ik heb altijd al m’n liefde gegeven.” Deze liefde van Dorine en
haar medewerkers voor alle ‘berenbootjes’ is 1 van de belangrijkste reden dat Cees Loggen van kinderopvang Kindzorg graag De Berenboot aan zijn organisatie wil toevoegen. “Dat was de klik. Herkenbaar, net als bij onze organisatie.
De liefde voor de kinderen spat er
hier af en vanuit deze handelswijze is De Berenboot en zijn wij van
Kindzorg groot geworden.” Kindzorg
heeft twaalf vestigingen in de Zaanstreek en in Alkmaar, heeft onlangs
een kinderdagverblijf in Amsterdam
aan de organisatie toegevoegd en
De Berenboot is nummer veertien.

“Noord-Holland heeft groeipretentie, heeft dynamiek, is voor ons een
boeiende omgeving”, legt Cees Loggen uit. “En, nogmaals, het concept
van De Berenboot spreekt ons aan.
Dorine beaamt zijn woorden: “Kindzorg past helemaal bij de aard en de
sfeer van De Berenboot.”
Van jeugdzorg naar opvang
Cees Loggen is via zijn wethouderschap in Zaanstad in de kinderopvang beland. De wethouder had onder andere jeugdzorg in zijn portefeuille en toen hij na vier jaar zijn
functie moest overdragen, bleef het
knagen om meer in de jeugdzorg te
gaan doen. Sinds 16 juni 2006 is hij
nu directeur van Kindzorg en Free
Kids (naschoolse opvang) en nog
steeds met heel veel plezier. “Ik ga
elke dag fluitend naar m’n werk. Het
is een hele leuke sector, de mensen
in deze branche doen hun werk met
liefde en zorg.” Dorine vult aan: “Het
geeft voldoening, is nooit saai.” Cees
Loggen heeft duidelijk respect voor
Dorine en haar Berenboot. “Ze heeft
het fantastisch gedaan, ze heeft een
prachtig kinderdagverblijf opgebouwd.”

Dorine Noordhoek van kinderdagverblijf De Berenboot met de nieuwe directeur, Cees Loggen van Kindzorg.
Naam blijft op gevel
Kindzorg is dan ook niet voornemens
om het dagverblijf anders te gaan
runnen. Alle leidsters van De Berenboot komen in dienst van Kindzorg en
de rechter- en linkerhanden van Dorine, Ilona en Manon, gaan zij aan zij
met rayon manager Annemiek Wilderom De Berenboot voorzetten. Zelfs

Babet, Laura, Evi, Dennis,
Mark en Nima naar Bassie
sie aanstaande zaterdag 5 november in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg.
De show begint om 14.00 uur. Er
liggen drie kaarten voor jullie klaar
op de balie van de Nieuwe Meerbode in de Visserstraat 10.
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Ook liggen drie kaarten klaar voor
de broers Dennis en Mark Posthma
uit de Emmastraat 17, twee kaarten
voor de vijfjarige Evi Bom uit de
Buismalaan 8 en twee kaarten voor
Nima Karimi Kesheh uit de Edisonstraat 46. Veel plezier allemaal zaterdag met en bij clown Bassie.

Aalsmeer - De barstreet in de voormalige studio’s van Aalsmeer is een
fantastische locatie voor jong en oud
om een avondje uit te gaan. 7Street
biedt alle mogelijkheden voor evenementen, feesten en partijen, bedrijfsactiviteiten, personeelsfeesten,
bruiloften, vrijgezellenfeesten en
vergaderingen. Dat alles kan goed
in combinatie met het theater en het
grote buffetrestaurant. De mogelijkheden zijn eindeloos en wat u ook
wilt organiseren, 7Street zorgt er
met haar medewerkers voor dat iedere activiteit een geslaagd evenement wordt waar iedereen zich meteen thuis voelt. Er zijn zeven verschillende locaties te vinden, vandaar de naam, en dat alles dus onder één dak! Zo kunt u bij de Coffee
corner een lekker kopje cappuccino nuttigen uit de ‘fair trade’ handel,
de Kiosk en het Petit restaurant bieden een hapje en een drankje, het
Grand Café ademt de sfeer uit van
een theaterclub compleet met rood
pluche, een podium en een dansvloer. In de Club kunt u terecht voor
wat intiemere gelegenheden. In de
Pianobar kunt u aan de lange bar
of aan de ronde zitjes plaatsnemen
en genieten van uitstekende wijnen,
exclusieve hapjes en muziek en in
de Hollandse kroeg ‘Hoek van Holland’ zet men regelmatig de tent op
zijn kop door de meest uiteenlopende Nederlandstalige hits te draaien
van toen en nu. De laatste twee locaties zijn het vaakst geopend voor
publiek. Maar daar moet en gaat zeker verandering in komen!
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Bingo avonden en Afterparty
Want er is zoveel leuks te beleven.
Vanaf donderdag 17 november zal
er bijvoorbeeld iedere veertien dagen een grote bingo avond worden
georganiseerd in het Grand Café
van acht tot twaalf uur. 7Street heeft
hiervoor een mooi prijzenpakket samengesteld en, niet geheel onbelangrijk, de entree is gratis.
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PS: De kleurplaten mogen, als jullie dat willen, ook weer meenemen.

diverse smaken
2 stuks

juiste beslissing genomen heb”, besluit Dorine Noordhoek het gesprek.
Cees Loggen knikt en de blik in zijn
ogen spreekt boekdelen. Ook bij hem
zit de liefde voor kinderen diep. Meer
weten over Kindzorg? Kijk op www.
kindzorg.nl of bel 088-1919190.

Leuk uitgaan in 7Street!

Zaterdag lachspektakelshow in Dorpshuis

Aalsmeer - Twee weken geleden
presenteerde de Nieuwe Meerbode een kleurplaat van clown Bassie. Wie de tekening inleverde, kon
kaarten winnen voor de lachspektakelshow van Bassie in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Misschien was het nog te mooi
weer of kwam het door de hersftvakantie, maar toch een handvol kinderen grepen naar de stiften en kleurpotloden en trakteerden de redactie op hun kunstwerken. Babet en Laura Weij uit de Cyclamenstraat 54 maakten zelfs een
heel kunstwerk rond de tekening.
De kleurplaat is geplakt op de buik
van een trekpop-clown. Leuk hoor!
Gefeliciteerd, jullie mogen allebei
gratis naar de voorstelling van Bas-

de naam blijft op de gevel, al gaat bij
het beertje in de boot wel het logo
van Kindzorg toegevoegd worden. “Ik
weet zeker dat ik mijn bedrijf in zeer
goede en ervaren handen heb gegeven. Ik ben er van overtuigd dat alle
kinderen dezelfde liefdevolle en professionele begeleiding krijgen. Dat
geeft mij de geruststelling dat ik de
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in het theater en aansluitend zal er
in 7Street een weergaloze afterparty
aan de gang zijn met verschillende
artiesten. De band de Sweers treedt
op in de Club, in het Grand Café is
stand up comedian Harry Engels,
bekend van televisie, te bewonderen en er treden maar liefst twee
zangers op in ‘Hoek van Holland’,
te weten Eric Reule en Marco van
Duuren. Ook hier geldt: gratis entree. Er zijn overigens nog wat kaarten voor de veelzijdige Eric Koller,
die al acte de présence gaf tijdens
de opening ruim een maand geleden. 7Street moet misschien nog
wat ontdekt worden, maar Aalsmeer
heeft er een fantastische uitgaansgelegenheid bij. Komt u gezellig ook
een keer?
De openingstijden zijn voorlopig iedere vrijdag en zaterdag van zeven tot twee uur en in de toekomst
ook op donderdag en zondag. Houd
hiervoor de website in de gaten:
www.7street.nl
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DEEN puntstuk kaas*

5.44

2.72MEI

oud
stuk 725 gram

50%
korting 8.00

*De korting is al in de prijs verwerkt.

4.00
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Amstel bockbier

2.

98

zaterdag

1.49

liter 2.98

Informatieavond 14 november

Stichting AED Westeinder
zoekt nog deelnemers

2 x 6-pack

1

50%
korting 8.58

4.29

WWW.DEEN.NL

Aalsmeer - Sinds november 2009
is de stichting AED Westeinder gestart met het actief uitrukken op reanimatie meldingen binnen de gemeente Aalsmeer. Getrainde burgerhulpverleners proberen zo de
overlevingskans bij een hartstilstand
te vergroten door snel en adequate
hartmassage toe te passen en te defibrilleren met een AED wanneer het
hartritme dat toelaat. Momenteel
doet de stichting dit met ongeveer
65 vrijwilligers, echter AED Westeinder wil graag de groep uitbreiden. Daarom wordt op maandag 14
november een informatieavond georganiseerd waarbij een ambulan-

ce verpleegkundige een presentatie
geeft over reanimaties. Wat gebeurt
er nou feitelijk bij een reanimatie
met het menselijk lichaam? En zal
er informatie gegeven worden over
een eventuele deelname aan de
Stichting AED Westeinder. De informatieavond wordt gehouden in
de Baccarastraat 15. Aanvang 19.30
uur, zaal open om 19.00 uur. De informatie avond zal ongeveer 1,5 uur
duren. Daarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden is niet verplicht maar in verband met de ruimte wordt dit wel op
prijs gesteld. Aanmelden kan via:
aedwesteinder@ehboaalsmeer.nl.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 3 november 2011

Straatroof of
geweldpleging

Aantal N201-projecten nog niet op schema

Waterwolftunnel vraagt
nog de nodige aandacht
Aalsmeer - Een groot deel van het
werk aan de veelomvattende omlegging van de N201 wordt binnenkort opgeleverd. Wat nog rest is het
uitvoeren van een aantal aanvullende wensen van de provincie NoordHolland, zo laat zij weten in haar
Nieuwsbrief van november. De Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij
Oude Meer vraagt bijvoorbeeld nog
de nodige aandacht.
Voor tunnels langer dan 250 meter gelden speciale veiligheidseisen.
In geval van voorkomende incidenten moet natuurlijk adequaat kunnen worden ingegrepen door hulpdiensten. Daar zijn detectieapparatuur en camera’s voor nodig. Verder wordt bij calamiteiten een ‘scenarioanalyse’ ter hand genomen.
Verkeer dat van de tunnel gebruik
maakt, staat niet stil bij het uitgebreide veiligheidstoezicht dat op de
tunnel wordt gehouden en dat is
maar goed ook. Maar àls er wat zou
gebeuren, moeten de juiste handelingen snel kunnen worden verricht.
Veiligheid voor alles en uiteraard
wordt ook gewaakt over die veiligheid. Zo volgt een team van operators permanent wat er gebeurt in de
tunnel.
Veiligheid voor alles
Mocht er wat misgaan, moeten op
basis van protocollen gelijk beslissingen worden genomen. Zo’n protocol is noodzakelijk om verkeerde
beslissingen uit te sluiten. Natuurlijk ontbreken waarschuwingssystemen en omroepinstallaties niet
in de tunnel. Tot slot wordt de Waterwolftunnel uitgerust met hulpposten waar communicatiemiddelen en blussystemen zijn. Het testen
van en oefenen met alle tunneltechnische installaties neemt logischerwijs tijd in beslag. Uiteindelijk moet
het bevoegd gezag van gemeenten
bepalen of de tunnel voldoet aan al-

Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart
rond half drie in de middag werd de
politie gealarmeerd naar de Ophelialaan te komen voor of een straatroof of een openlijke geweldpleging. Twee groepen mannen waren
elkaar te lijf gegaan. Volgens getuigen waren drie mannen aangevallen door zes mannen. Geprobeerd
werd van 1 van hen geld af te pakken. De politie heeft de ruzie gesust.
Er volgt nader onderzoek.

le eisen en dan pas volgt de officiële openstelling.
Andere punten
Een punt dat ook nog de nodige
aandacht vraagt zijn de op- en afritten bij de Zijdelweg aan de kant
van Amstelveen. Die kunnen nog
niet worden gerealiseerd omdat de
benodigde gronden daar nog niet in
eigendom zijn van de provincie. In
dezelfde omgeving wordt hard gewerkt aan het aquaduct onder de
Amstel. Er moeten nog heel wat meters worden gegraven voor de plaatsing van de fundering. Intussen beschermen damwanden de oevers
van de rivier en zorgen remmingswerken dat scheepvaartverkeer de
bouwkuip niet kan beschadigen.
Het project Kruisweg in Haarlemmermer is al bijna afgerond. De verkeerslichten bij de Aalsmeerderweg
(Haarlemmermeer) zijn nog steeds
in gebruik. Dat blijven ze totdat het
gehele Masterplan N201+ klaar is.
Op dat moment wordt ook het kruispunt Fokkerweg/Kruisweg/Pudonweg volledig opengesteld.
Wat betreft de Bosrandbrug; die
werd in september afgesloten. Dat
levert verkeershinder op en die zal
komend jaar nog voortduren. Brommers en fietsers kunnen in elk geval
wel hun weg vervolgen door bij de
plek waar de verouderde brug lag
het pontje te nemen.
Een achterblijver in het project is de
omlegging van de weg in Schiphol
Rijk. De bedoeling was om in 2012
de spades de grond in te slaan,
maar alle benodigde gronden zijn
nog niet verworven. De voorbereiding van de aanbesteding voor dit
onderdeel is in volle gang, “maar”,
aldus de provincie voortvarend, “een
groot deel van het werk kan gerealiseerd worden en als de resterende
gronden beschikbaar zijn, kan het
werk verder worden afgebouwd.”

Kentekenplaat weg
Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober
is tussen half twee ‘s nachts en half
tien in de ochtend een kentekenplaat gestolen van een in de Mozartlaan geparkeerde auto. Het betreft een Mazda met het Poolse kenteken EL-380-AJ.
Het sociaal plan werd na de stemming ondertekend door de Aalsmeerse burgemeester Pieter Litjens (linksachter) en
wethouder Herbert Raat van Amstelveen (rechtsachter). De vakbondsonderhandelaars Albert Laarhoven (links) van de
FNV en Fred van der Kwast (rechts) van het CNV ondertekenden natuurlijk ook.

Akkoord over sociaal plan
Aalsmeerse ambtenaren
Aalsmeer - Onder voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraden hebben de colleges van
Aalsmeer en Amstelveen afgelopen
maandag een sociaal plan met de
vakbonden gesloten dat geldt voor
de Aalsmeerse ambtenaren. Dit sociaal plan zal de overgang begeleiden van de Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. De gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen besloten al eerder dit jaar
om de beide colleges een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van een ambtelijke samenwerking. Dit, om onder andere
te besparen op de uitvoeringskosten en om te komen tot een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Begin 2012 zullen beide raden een
definitief besluit nemen. In een ledenraadpleging door de vakbonden,

ging een meerderheid van de vakbondsleden akkoord met het sociaal
plan. In Amstelveen zal de raadpleging over het sociaal plan voor de
Amstelveense ambtenaren op een
later tijdstip plaatsvinden.
Nieuwe werkplek
In de voorstellen wordt er van
uit gegaan dat uiterlijk 2013 alle
Aalsmeerse ambtenaren in Amstelveense dienst zullen treden en dan
vanuit de nieuwe werkplek diensten zullen verlenen voor beide gemeenten. Het jaar 2012 is dan voor
de Aalsmeerders het overgangsjaar
naar Amstelveen. Delen van de organisatie gaan dan stap-voor-stap
over. In het nu afgesloten sociaal
plan zijn zaken geregeld als plaatsing, werkgelegenheidsgarantie en
de door- en uitloop in loonschalen. Als op 1 januari 2013 alle amb-

tenaren onder dezelfde collectieve
arbeidsovereenkomst vallen, geldt
voor hen allen dezelfde reeks caoafspraken.
Betere dienstverlening
De twee gemeenten gaan ambtelijk
samenwerken om met minder geld
een betere dienstverlening te realiseren en de kwetsbaarheid van de
Aalsmeerse organisatie te verminderen. De gemeente Aalsmeer blijft
zelfstandig voortbestaan. Het gemeentehuis blijft werken met een
eigen publieksbalie voor paspoorten en rijbewijzen. Aalsmeer blijft
een eigen gemeenteraad en een eigen college van B&W houden, die
zelfstandig over hun eigen besluitvorming blijven beslissen. Voor de
uitvoering van het ambtelijke beleid
worden de Amstelveense ambtenaren ingeschakeld.

“Teleurgesteld in Bas, Cross en gemeente”

Geluidsoverlast Schiphol doorn
in oog van veel Aalsmeerders!
Fractie PACT op bezoek in
migrantenhotel in Wateringen
Aalsmeer - “PACT Aalsmeer is blij
dat er nu eindelijk kaders zijn voor
veilige, fatsoenlijke huisvesting voor
tijdelijke werknemers. De huisvesting is voorzien op de hoek van de
Legmeerdijk en het nieuwe baanvak
van de N201”, aldus Joop van Dam
tijdens de afgelopen raadsvergadering. Aan de orde was het voorstel om het bestemmingsplan vast
te stellen om in Greenpark een migrantenhotel te laten bouwen. Om
een indruk te krijgen hoe een dergelijk migrantenhotel er uit ziet en
hoe het daar is om te leven bezocht
de PACT fractie afgelopen vrijdag
het migrantenhotel in Wateringen.
Een voormalig kantoorpand op het
industrieterrein biedt nu onderdak
aan circa 350 mensen onderdak.
Er zijn uitbreidingsplannen. Martine Hoogma maakte zich een beeld
over de huisvesting en het leven in
dit gebouw. “Bij binnenkomst moet
iedereen zich melden bij de portier.
Op deze manier is gegarandeerd dat
alleen bewoners en genode gasten
zich in het gebouw bevinden. In de
hal staan kluisjes met daar bovenop de vieze schoenen. Eigenlijk net
als thuis, schoenen uit en pantoffels aan. In de gemeenschapsruimte wordt er elke avond eten geserveerd, kan er TV worden gekeken,
ge-internet en een potje biljart gespeeld. Bovendien worden er in de
aangrenzende ruimtes taalcursussen gegeven.
De stamtafel is de plek waar de
wat oudere en al wat langer in Nederland verblijvende bewoners zitten. Zij hebben spontaan de rol op
zich genomen nieuwe en jongere
bewoners met raad en daad bij te
staan, maar hen ook op minder gewenst gedrag aan te spreken. Sociale controle onder elkaar is belangrijk, maar ook belangstelling voor elkaar als het eens minder goed gaat.
Op elke verdieping, waar de kamers zijn, zijn er twee ruimtes met
wasmachines en drogers. De 2 tot
4 persoonskamers hebben elk een
bescheiden badkamer. Iedereen
mag de kamer inrichten zoals hij of

zij dat wil. Er wordt bij de indeling
van de verdiepingen rekening gehouden met mensen die nachtdiensten draaien en zij die overdag werken. De beheerder geeft aan dat er
duidelijke huisregels zijn. Er wordt
gewerkt met het gele/rode kaarten systeem. Bij rood is het spullen
pakken en vertrekken. Tegelijkertijd
is het menselijke aspect belangrijk.
De beheerder gaf een voorbeeld van
een jonge bewoner die tijdens een
gesprek (na de tweede gele kaart)
aangaf dat er sprake was van een
verdrietige thuissituatie. Die jongen
heeft dan toch nog een kans gekregen.” De PACT fractie discussieerde
na de rondgang door het gebouw
met de beheerders en eigenaars
van het pand over de vraag wanneer een migrantenhotel te groot is
om te handhaven.
‘Om elf uur gaat deur op slot’
Willem Kikkert constateerde dat
heldere regels en goede controle
een must zijn. De vraag is wel wanneer bij teveel bewoners de massaliteit leidt tot ongewenst overlast
binnen- en buitenshuis. De overlast
buiten wordt ook weer door heldere regels beperkt. Na negen uur ’s
avonds mag er buiten geen alcohol
genuttigd worden en om elf uur gaat
de deur op slot. Het migrantenhotel
in Wateringen herbergt bewoners
die bij drie uitzendbureaus in dienst
zijn. “Dit waarborgt de rust onder de
bewoners”, stelde Jelle Buisma vast.
“Op deze manier is het duidelijk wie
voor wie werkt en voorkom je dat
de werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor de werknemers. En
goede huisvesting voor een mens is
belangrijk, uit wat voor land je ook
komt en wat voor werk (of studie)
je ook doet. We hebben veel vragen
gehad en nu veel antwoorden gekregen.
Het was een heel open gesprek met
de beheerders en eigenaars van dit
migrantenhotel. Dit helpt zeker om
een besluit te nemen dat goed is
voor de vele arbeidsmigranten en
voor de bewoners in Aalsmeer.”

Aalsmeer - Best veel reacties heeft
de heer Jan Kwak gehad op zijn ingezonden brief over de geluidsoverlast van Schiphol in Aalsmeer. Onder andere schreef hij niet te weten
dat de Zwanenburgbaan ook in Zuidelijke richting gebruikt zou mogen
worden. Echter als tweejarig experiment mag dit wel, maar alleen als
er door extreme omstandigheden
geen gebruik gemaakt kan worden
van andere banen. “Maar tijdens het
sluiten van de Kaagbaan, waardoor
startende vliegtuigen over het dorp
kwamen vanaf de Zwanenburgbaan
in Zuidelijke richting, was er absoluut geen sprake van extreem weer
of extreme omstandigheden”, aldus
Kwak. “Dus mijn opvatting is dan
dat ze nu maar eens gingen experimenteren met die Zwanenburgbaan en als er dan toch geen reacties komen, gaan ze er lekker
mee door. Jammer voor Aalsmeer.”

Kwak kreeg bijval in zijn verhaal dat
Aalsmeer wat Schiphol betreft te
makkelijk over zich heen laat vliegen en de geluidsoverlast en luchtvervuiling stilzwijgend pikt. Een der
reacties was: “Ben zeer teleurgesteld in Bas, Cross en de gemeente. De Aalsmeerbaan is gewoon een
hoofdstartbaan geworden.”
Scherpe bochten
Ook in Kudelstaart hebben bewoners overlast door vliegtuigen, die
middels een (te) ruime baan landen op de Aalsmeerbaan. De scherpe bochten door piloten veroorzaakt
ook overlast in de nieuwe wijk in
Oost: “Ook wij in Nieuw-Oosteinde
hebben de laatste tijd erg veel hinder van Schiphol. Met name de Buitenveldertbaan zorgt voor extreme
overlast op elk tijdstip van de dag.
Bij het opstijgen maakt de piloot een
scherpe bocht naar rechts richting

Vanavond Beraad en Raad,
volgende week begroting
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
3 november, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
een bijeenkomst van het Beraad en
de Raad.
De vergaderavond begint om 20.00
uur, vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis en is openbaar.
De avond begint met de benoeming en beëdiging van fractieassistent H. Stokman voor PACT. In het
daarop volgend Beraad wordt allereerst gesproken over de Najaarsrapportage en de Programmabegroting 2012. Ook staat vaststellen van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en
10 en visiedocument Groenzone op
de agenda. Besluitvorming staat gepland tijdens de Raad op 24 november.
Exploitatieplan Green Park
Rond kwart voor elf wordt aangevangen met de Raad en ondermeer
komen ingekomen stukken van
Aalsmeerse inwoners en instellingen aan de orde. De Raad wordt besloten met het exploitatieplan Green

Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 en de begroting van de OGZ Amsterdam Amstelland. Volgende week donderdag
10 november wordt in het gemeentehuis gesproken over geld en beleid tijdens de Begrotingsraad. Deze

Radio volgt de
begrotingsraad

Aalsmeer - Het is een goede traditie geworden dat Radio Aalsmeer
de jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het College en de Raad
tijdens de Begrotingsraad rechtstreeks volgt. Ook dit jaar is dit weer
het geval. Op donderdagmiddag
10 november is het zover en vanaf 14.00 uur is het mogelijk de bijeenkomst rechtstreeks te volgen via
de kabel (99.0 MHz) of via de ether
(105.9 MHz). Op een later tijdstip
meer tijd om hier aandacht aan te
schenken. Dat kan via de site van
het lokale station via “uitzending
gemist”.

Aalsmeer, waardoor hij recht boven onze wijk opstijgt. Raar dat wij
last hebben van een baan die absoluut geen overlast mag bezorgen
boven Aalsmeer. Ik ben van mening
dat wij een sterke vuist moeten maken naar Schiphol. Ik heb het gevoel
dat een gemeente, die het minst actie onderneemt, juist de meeste last
krijgt van vliegtuigen van allerlei banen die werkelijk niets, maar dan
ook niet, te zoeken hebben boven
en rond Aalsmeer.” Krachten bundelen is ook het voorstel van Jan Kwak:
“Bekend is dat Alders binnenkort
naar Aalsmeer komt om met de politiek te praten. Ook zal er een bijeenkomst zijn voor de inwoners van
Aalsmeer. Heel veel mensen zouden naar deze avond moeten komen. Want, zwijgen is toestemmen.
Doet Aalsmeer weer niets, dan vindt
Schiphol het best en gaat zij ongegeneerd door!”
bijeenkomst begint om 14.00 uur en
zal duren tot circa 18.30 uur. Luisteraars zijn welkom, inspreken is
niet mogelijk. Allereerst mogen de
fracties hun thema’s en hoofdlijnen
van hun algemene beschouwingen
voordragen. Hier wordt een uur voor
uitgetrokken.
Daarna volgt een dialoog tussen
de raad en het college en gaan de
fracties in debat. Om 16.00 uur volgt
een korte schorsing en gelijk hierna
wordt gestart met de behandeling
van de Programmabegroting 2012
en eventueel indienen van moties
en amendementen. Na opnieuw een
schorsing is het woord aan het college om adviezen en reacties te geven op de moties en amendementen.
Om 18.00 uur volgt stemming, daarna formele besluitvorming inzake de
Programmabegroting tot circa 18.30
uur, de sluiting.

Aanrijding fiets
en scooter
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart heeft
rond tien voor drie een aanrijding
plaatsgevonden op de kruising van

Apparatuur uit
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zondag
31 oktober op maandag 1 november is ingebroken in een in de Koningsstraat geparkeerde auto. Een
ruit van de volkswagen Polo is ingeslagen. De dieven zijn er vandoor
gegaan met de radiocdspeler en geluidsboxen.

Dressuurzadel
weg na inbraak
Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober is ingebroken bij een bedrijf aan
de Mr. Jac. Takkade. Vijf boxen bij
de stallen van de manege zijn door
dieven open gebroken. Voor een bedrag van rond 2.800 euro zijn een
dressuurzadel, een bontkleed en
onder meer een beschermhoes van
vilt gestolen.

Portemonnee uit
tas gestolen

Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober
tussen drie en kwart over drie in de
middag is in een winkel in de Ophelialaan van een bezoekster de portemonnee uit haar tas gestolen. In
de knip zaten diverse kortingspassen, ongeveer 45 euro aan contant
geld en enkele foto’s. Via camerabeelden is geprobeerd de dief te
achterhalen. Op deze beelden is te
zien dat een man achter de vrouw
aanloopt. Waarschijnlijk is een dief
een blanke man met blond haar en
ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg
een grijze jas en had een donker
hoedje op.

Handtas gestolen
uit winkel in dorp
Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober rond kwart voor vijf in middag is
een onbekende er vandoor gegaan
met de tas van een inwoonster. Tijdens een onbewaakt moment moet
de dief toegeslagen hebben. De
diefstal heeft plaatsgevonden in een
winkel in de Zijdstraat.

Man aangehouden
voor verduistering
Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober
om half zes in de middag heeft de
politie op de Mr. Jac. Takkade een
28 jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats aangehouden. De man
stond gesignaleerd bij de politie
Kennemerland wegens zes openstaande boetes en verduistering.

Rijbewijs kwijt
na teveel drank
Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober
om tien over zeven in de avond is
een 48 jarige man uit Amsterdam
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. Tijdens een verkeerscontrole werd de automobilist op de Legmeerdijk tot stoppen gemaand. De
bewoner van de hoofdstad bleek
veel te diep in het glaasje gekeken te hebben. In het politiebureau
stokte het ademanalyseapparaat bij
560 Ugl. De 48 jarige heeft een rijverbod gekregen van acht uur. Ook
is zijn rijbewijs ingevorderd, het betreft hier een beginnend bestuurder.
de Dreef en het zwembad tussen
een fiets en een scooter. De bestuurster van de scooter, een 17 jarige Aalsmeerse, is ter controle naar
het Spaarne ziekenhuis vervoerd.
De fiets werd bestuurd door een
17 jarige jongen uit Rijsenhout. Hij
bleef ongedeerd.
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Kleuters de Brug naar Bos

Zaterdag voorstelling in Dorpshuis

Dikke pret met de Bassie
lachspektakelshow
Kudelstaart - Bassie, de bekendste clown van Nederland en België,
vermaakt jong en oud met zijn Bassie lachspektakelshow op zaterdag
5 november in het dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg. In deze show
komt de veelzijdigheid van deze rasartiest optimaal naar voren als lachkanon, moppentapper, mimeacteur
en muzikant. Alle liedjes zijn door
hem geschreven en gecomponeerd
en de refreinen worden door het
grote en kleine publiek veelal onmiddellijk meegezongen. Zijn komische talent komt vooral naar voren als hij de man van de poppenkast moet assisteren. Vanzelfsprekend loopt alles in de soep. Helemaal hilarisch is Bassie als geluidenman in de hoorspelstudio waarbij hij op onnavolgbare wijze kans
ziet om steeds te verkeerde geluiden te laten horen. Het is geen eenmansshow, want sinds de pensionering van Adriaan heeft Bassie in
Evert van den Bos een uitstekende
aangever gevonden, die hij weliswaar om de paar minuten tot wanhoop brengt maar die toch de ‘dom-

me clown’ aardig in het gareel weet
te houden. Evert is ook samen met
Bassie te zien in de tv-serie ‘Bassie en de reis van Zwarte Piet’ en
de nieuwe spannende avonturenserie ‘Bassie en de Speurtocht naar
Charly’. Het is opvallend dat niet alleen de aanwezige jeugd het naar
de zin heeft, maar ook de vele meegekomen ouderen. Kinderen, ouders en grootouders: Drie generaties worden tegelijk vermaakt door
Clown Bassie met zijn Lachspektakelshow. Deze fantastische show
voor de hele familie is een heerlijke
avond vertier voor jong en oud. De
Bassie lachspektakelshow is doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze sketches en heel veel Bassie en staat garant voor twee uur
lang lachen, schateren en dikke
pret. Kaarten voor de show van Bassie kosten 11 euro en zijn verkrijgbaar bij de AH in winkelcentrum Kudelstaart en drogisterij De Horn in
de Beethovenlaan. Indien nog voorradig ook verkrijgbaar aan de zaal.
De show aanstaande zaterdag 5 november begint om 14.00 uur.

Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober
zijn de drie kleutergroepen van basisschool de Brug naar het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos geweest. Er was een binnen- en een buitenprogramma.
Buiten moesten de kinderen, gekleed als echte kabouters, een kabouterspoor volgen. Onderweg waren er herfstopdrachten en werden

er moeilijke vragen gesteld. In het
bezoekerscentrum waren drie verschillende hoeken waar kon worden
ontdekt, gespeeld, gelezen, gepuzzeld en nog veel meer. Er werd kennis gemaakt met paddenstoelen, die
echt konden praten! En echte stoere
kinderen konden een héél eng spinnenboek bekijken. Het was een hele
leuke en leerzame ochtend!

Geslaagde pompoenenspeurtocht
in Centrum voor kinderen
Aalsmeer - De pompoenenspeurtocht in het Centrum afgelopen zaterdag 29 oktober was weer een
groot succes. Bijna 100 kinderen
gingen op zoek naar de 15 verstopte
pompoenen met lichtjes in de etalages van de winkels in de Zijdstraat.
Vanwege het succes van vorig jaar
organiseerde de winkeliersvereniging ook dit jaar weer een pompoenenspeurtocht. In vijftien winkels
stonden door de marketingcommissie uitgeholde pompoenen met
lichtjes. Met behulp van een plattegrondje dat opgehaald kon worden bij de speciale Halloweenkraam
in de Zijdstraat konden de kinderen
op zoek naar de pompoenen. Op de
kraam lag ook voor alle deelnemers
een zakje Halloweensnoep klaar.
Tussen 13.00 en 15.30 uur was het
een drukte van jewelste in de straten met kinderen en hun ouders op
zoek naar de pompoenen. Ook dit
jaar waren er veel verklede kinderen
op pad met hun ouders. Dat leverde leuke foto’s op. Negentig kinderen wisten alle pompoenen te vinden. Na afloop van de speurtocht
werden de prijswinnaars getrokken en gebeld. De gewonnen prijs
kon zaterdagmiddag meteen opgehaald worden bij Romee Fashion.

De hoofdprijs, een prachtige step,
is gewonnen door Eva Neerhof uit
Aalsmeer. Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door de deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum:
True Fashion, Target for Guys, Lingerie v.d. Schilden, Romee Fashion, Ed
Kriek Optiek, De Osdorper, Teddy’s,
Syphra’s Studio, Bloembinderij Raymond, EKZ Makelaars, Chocolaterie
Martinez, Beau Grandes, Small Talk,
Waning Tweewielers, Happy B-Day
en Henrita Footwear.
Foto www.kicksfotos.nl

Binding Oost uitgekookt!
Aalsmeer - De tieners bij Binding
Oost zijn uitgekookt! Elke kookworkshop wordt er een heerlijk gerecht of hapje gemaakt. De recepten
gaan daarna mee naar huis om daar
de toverkunsten ook eens te laten
zien. Zo werd er deze week geleerd
hoe je een hamburger maakt met
kruiden en een uitje. Daarbij werden aardappeltjes gebakken. Het
samen koken en opeten is favoriet,
maar het afwassen is wat minder in

trek. Ook dat hoort erbij en met elkaar is het altijd zo gedaan. Ook zijn
mueslirepen gemaakt, lekker en gezond. Het was een geklieder met
honing, pindakaas, appelstroop en
havermout, maar het rook lekker. In
de maand november wordt er even
niet gekookt, maar in december
staat weer een kookworkshop op
het programma.
Zie www.debinding.nl voor foto’s
van alle activiteiten.

Spaarvarkens bij BindingBoven
Aalsmeer - Twee weken geleden heeft een groep kinderen bij de BindingBoven een spaarvarken van papiermaché gemaakt en op woensdag 26 oktober
hebben de varkentjes een mooi kleurtje gekregen. Ze zijn allemaal anders geworden. Klein, groot, dik, dun, korte poten, lange poten. Leuk om te zien. Kijk
voor meer informatie over alle activiteiten voor de jeugd op www.debinding.nl.

Campagne: De scholen zijn weer begonnen

Benthe van Schuppen wint
fiets bij ballonnenwedstrijd

Sinterklaas is onderweg!
Aalsmeer - Nog maar negen
nachtjes slapen en dan komen
Sinterklaas en al zijn pieten aan
in Nederland en natuurlijk ook in
Aalsmeer. Zaterdagmorgen is de
aankomst van de Goedheiligman
te zien op de televisie, maar zaterdagmiddag 12 november om 14.00
uur komt hij per stoomboot aan bij
het Zorgcentrum in Aalsmeer Dorp.
Via de verslaggever is vernomen dat
hij heel veel zin heeft in een bezoek
aan Aalsmeer, er komen altijd zoveel
kinderen kijken dat de Sint daar helemaal blij van wordt. De pieten zijn
ondertussen dansjes aan het leren,
nieuwe liedjes aan het zingen en
rijmpjes aan het schrijven. Ook zijn
ze al cadeautjes aan het kopen en
soms, heel soms komen ze stiekem
kijken bij de kinderen thuis. Deze pieten, de spionpieten, zijn met

het vliegtuig uit Spanje gekomen!
Dus kijk goed om je heen of je nu
al een piet ziet! Bij de aankomt op
zaterdag 12 november gaat het gevolg eerst naar de pepernotenmolenfabriek waar de laatste kruidnoten worden gebakken. Hierna gaan
Sinterklaas, zijn pieten en alle kinderen naar het gemeentehuis. Burgermeester Pieter Litjens zal de Sint
officieel welkom heten en Aalsmeer.
De pieten hebben een spel verzonnen en gaan dit samen met de kinderen en ouders uitvoeren in het
gemeentehuis. Nu maar afwachten
of dat goed gaat, zo slim zijn sommige pieten niet…. Als je een tekening
maakt of een verhaaltje schrijft voor
de Sint of piet zet even je leeftijd en
je adres hierop. De Sint wil alle tekeningen bewaren en door de digipiet opslaan.

Justin wint vier-op-een-rij
toernooi op Binding Zolder
Kudelstaart - Dinsdagavond 25 oktober is op de Zolder het eerste vierop-een-rijtoernooi gespeeld. Het was
heel spannend! Soms had iemand al
vier op een rij terwijl hij dat zelf nog
niet door had en ging een ander potje door totdat het laatste steentje was
gebruikt. In de eerste ronde speelde iedereen een keer tegen elkaar. Er
werden steeds drie potjes gespeeld.
Degene die twee potjes had gewonnen, was de winnaar van dat partijtje.
Op de eerste plaats is Justin geëindigd. Hij won een Binding cadeaucheque. Daniël werd tweede en Ma-

rissa uiteindelijk derde. Zij wonnen
een reep chocola. Het was al met al
een gezellige avond. Op vrijdag 28
oktober hebben negen kids meegedaan met het kinderkookcafé. Er zijn
koekjes gebakken. De mooist versierde koekjes kwamen van de hand
van Lars en Finn Doorlandt. Wil je ook
een keer meedoen met een activiteit
bij Binding Zolder? Op www.debinding.nl staat voor welke activiteiten je
bij de Zolder terecht kunt. Ook vind
je daar informatie over stichting de
Binding en zie je welke activiteiten de
andere locaties organiseren.

Geluidentovenaar op avontuur
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 4 jaar brengt Etienne Borgers op
zaterdag 5 november de voorstelling
Meneertje Molsk. Meneertje Molsk
maakt in het museum altijd schoon
met een koptelefoon op met swingende muziek. Wanneer hij zijn koptelefoon een keer afzet, beleeft hij meteen
allerlei avonturen met geluid. Met een
vertederende hulpeloosheid gaat hij
de strijd aan met alle geluiden. Etien-

ne Borgers weet geluiden zo beeldend
te maken dat zijn publiek moeiteloos
meegaat in zijn fantasie. Een bijzondere belevenis. Etienne Borgers is bekend van de succesvolle voorstelling
Koele Kikkers. Aanvang voorstelling
14.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Benthe van Schuppen
uit groep 4 van obs Samen Een heeft
met haar ballon een fiets gewonnen.
Haar ballon had van de 285 ballonnen de langste afstand afgelegd. De
ballon was namelijk in Speuld aangekomen, een dorpje iets voorbij Ermelo. De ballon heeft 87,1 kilometer afgelegd. Als prijs mag Benthe
in het voorjaar een fiets uitzoeken.
Vrijdag 28 oktober heeft wethouder
Ulla Eurich aan Benthe symbolisch
haar prijs uitgereikt onder het toeziend oog van al haar schoolgenootjes. Zij feliciteerde Benthe met haar
prijs en benadrukte in haar speech:

“Ik vind het erg belangrijk dat alle
leerlingen lopend of fietsend naar
school komen. Dat is veel veiliger
en natuurlijk ook heel gezond.” De
ballonnenwedstrijd bij obs Samen
Een vond plaats in het kader van de
campagne van Veilig Verkeer Nederland: De scholen zijn weer begonnen. In deze jaarlijkse campagne van VVN wordt aan automobilisten bij het begin van het schooljaar gevraagd om extra op kinderen
te letten.
In samenwerking met de stadsregio Amsterdam steunt de gemeente Aalsmeer de campagne van VVN.

Wethouder Ulla Eurich van onderwijs, de gelukkige prijswinnaar Benthe van
Schuppen en Marianne Beuman, directeur van obs Samen Een.
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal zaterdag

Aalsmeer na overwinning op
Monnickendam mede-koploper
Aalsmeer - Na drie eerdere nederlagen in Monnickendam is het
Aalsmeer dit keer gelukt om met
drie punten thuis te komen. Maar
gemakkelijk ging het helemaal niet.
Om elke meter moest gestreden
worden. Zelfs de 0–2 voorsprong
met de rust gaf nog geen zekerheid voor een goede eindstand.
Toen Monnickendam in de 85e minuut 1–2 maakte, moest Aalsmeer
de laatste minuten nog zwaar aan
de bak. Toen het eindsignaal van de
goed leidende scheidsrechter Leroy de Groot uit Soest klonk werd
de stemming optimaal op het moment dat ook de resultaten van de
twee leiders AFC en Castricum bekend werden – Castricum en AFC
verloren respectievelijk van Hellas en AMVJ. Op basis van doelpunten werd Castricum eerste periode kampioen. Castricum, AFC
en Aalsmeer staan met 17 uit 8 gelijk bovenaan. Dit scenario had niemand in het Aalsmeer kamp kunnen bedenken. Aalsmeer met de
snel herstellende Jeffrey Blikslager
op de bank en Thomas Harte na een
blessure weer in de basis, begon in
een hoog tempo aan de wedstrijd.
Al in de 7e minuut was het de weer
goed spelende Salih Yildiz die een
voorzet losliet, die door Harmen Colijn werd doorgekopt. Thomas Harte stond op de goede plaats en liet
doelman Jeffrey Koreman kansloos, 0-1. Maar ook de Monnickendam voorhoede met uitblinker Barrie de Wolf en Jamie Persijn speelde vaak de Aalsmeer achterhoede uiteen met voordurende positieverandering. Een counter in de
11e minuut werd hard ingeschoten
door Bruinsma, maar Sander Bakker
bracht redding. In dezelfde minuut
kreeg Peter Neuvel een goede kans
op een pass van Thomas Harte. Hij
twijfelde te lang en de kans ging
verloren. Aalsmeer was in de eerste 20 minuten meer aan de bal en
voetballend hadden zij het middenveld in handen. Naarmate de wedstrijd verstreek kreeg Monnickendam een overwicht en de Aalsmeer
achterhoede liet menig steekje vallen. Sander Bakker was in de eerste helft een niet te passeren goalie. Uit een corner in de 20e minuut

kopte Visser hard in. Sander Bakker tikte de bal uit de kruising tot
corner. In de 24e minuut ontsnapte Aalsmeer weer aan een tegendoelpunt. Ditmaal bracht de paal
redding. Het was een moeilijke periode van Aalsmeer die 10 minuten
nodig had om het lek boven water
te krijgen, evenals de wedstrijd. Een
verrassend schot van Thomas Harte in de 30e minuut ging maar net
naast. Beide elftallen kregen in de
35e minuut een scoringskans, maar
het leverde geen doelpunten op.
De laatste 10 minuten voor de rust
waren weer voor Aalsmeer. Uit een
vrije trap in de 40e minuut van Vincent Krabbendam kopte Peter Neuvel met twee spelers op zijn schouder de 0–2 achter Jeffrey Koreman.
Een flinke opsteker zo net voor de
rust. Het laatste wapenfeit was
voor Aalsmeer. Uit een dieptepass
van Peter Neuvel in de 42e minuut
schoot Salih Yildiz in goede positie
net voorlangs. En kon Aalsmeer net
als een week geleden met een 0–2
voorsprong aan de thee. Aalsmeer
kreeg meerdere kansen in de eerste minuten van de tweede helft.
Peter Neuvel en Thomas Harte kwamen net iets te kort om de wedstrijd
op slot te gooien. Een 6 seconden
fout van Sander Bakker in de 64e
minuut gaf Monnickendam de gelegenheid om de stand te veranderen. Het was Sander Bakker zelf die
de goed genomen vrije trap tot corner verwerkte. Uit een counter van
Aalsmeer in de 69e minuut kreeg
Vincent Krabbendam vrij voor de
keeper de beste kans van de wedstrijd, maar hij knalde vanaf zes meter voor open doel hoog over. Toen
in de 85e minuut na weifelend ingrijpen van Aalsmeer, Monnickendam tot 1–2 kon terugkomen, werd
het nog precair. Aalsmeer liet het
echter niet verder komen. Het bleef
2-1 winst voor Aalsmeer. Aalsmeer
speelt komende zaterdag 5 november thuis aan de Dreef tegen B.O.L.
uit Broek op Langedijk. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur. Aalsmeer 3 is
overigens door een 2–3 overwinning
op Geinoord eerste periode kampioen geworden in de Reserve 1e
klasse B.
Jack van Muijden

Voetbalwedstrijd tegen Spartaan

RKDES pakt periodetitel
Kudelstaart – Maar weinigen hebben gedacht dat RKDES de eerste
periode titel binnen zou gaan. Maar
dan moest er wel gewonnen worden
van VVA/Spartaan en concurrent
AGB moest punten laten liggen. Het
was door het oog van de naald afgelopen zondag, de ploeg had toch
wel wat last van de zenuwen. Spartaan zette bij balbezit van de plaatselijke FC gelijk druk op de opbouwers waardoor er vaak te snel de
aanvallers werden gezocht. De Spartaan hield makkelijk stand, sterker
nog zij waren zeker niet de mindere ploeg, fris liep de ploeg van trainer Saarbos te voetballen. Al met al
leidde dit dat de Afas/van Berkel brigade pas na 20 minuten tot de eerste doelpoging kwam, een schot van
Roy Endhoven zeilde over en uiteindelijk kwam RKDES nog tot maar
één kans in de eerste helft. De rappe
Edwin van Maris kon een keer op de
keeper afstomen, maar werd keurig
door een verdediger naar de buitenkant gedreven zodat ook hij niet verder kwam dan een rolletje. Het was
zelfs nog aan keeper Wilbert Klijmij
te danken dat RKDES met de nul
achterin kon gaan rusten, een inzet
van dichtbij werd met een katachtige redding gepareerd. In de tweede helft leek het wel of de plaatselijke FC al meer en meer tegen
zich zelf en de druk begon te voetballen, het werd er wat RKDES betreft nog niet echt veel beter op. Wilbert Klijmij moest nog eens met gevaar voor lijf en lede ingrijpen maar
de nul bleef staan. Trainer Hajo Hendriks probeerde het tij te keren door
twee nieuwe krachten te brengen
met Paul Verburg en Richard de
Vries. De wedstrijd werd wat steviger, vooral aan RKDES zijde, Mark
Schut schoot op de paal en Roald
Pothuizen kreeg het leer niet langs
de keeper. De spanning werd met de
minuut erger en de vele toeschouwers werden steeds nerveuzer. Na
70 minuten kon het Des legioen eindelijk juichen, Edwin van Maris werd
prachtig over rechts weg gestuurd
en zijn diagonaal schot verdween via
de binnenkant van de paal tegen het
net. Maar aangezien De Spartaan
niet van plan was zich er zomaar bij
neer te leggen, ontstond een wedstrijd waarin alles nog mogelijk was.
De Spartaan zocht wanhopig naar
de gelijkmaker, maar de Afas/van
Berkel brigade gaf heel weinig meer
weg en kwam zelfs op een 2-0 voor-

sprong. Een voorzet over rechts van
Edwin van Maris werd door de onvermoeibare Wesley van Schaik binnen gekopt. Een vrij trap van Edwin
van Maris werd prachtig uit de bovenhoek geronseld door de Spartaan keeper. Vlak voor tijd raakte
Robin van der Steeg geblesseerd.
RKDES moest met 10 man verder.
Het gonsde al rondom het veld dat
AGB gelijk had gespeeld en de handen van voorzitter Frans Kuipers staken al in de lucht. De buit was volgens iedereen wel binnen, maar
toch werd het in de 94ste minuut
nog 2-1. Een strak schot verdween in
de verre hoek, onhoudbaar voor Wilbert Klijmij. Eindelijk na 97 minuten
floot de goed leidende scheidsrechter de heer Verbij af en de plaatselijke FC heeft de eerste periode binnen
gehaald. Een van te voren nooit verwachte prestatie, maar wel zo leuk
voor deze jonge enthousiaste groep.
Eppo

Patrick wint bij
Sjoelclub
Kudelstaart - Donderdag 27 oktober heeft sjoelclub Aalsmeer weer
haar competitie gehouden. In de
hoofdklasse behaalde Patrick Haring met 2835 punten de hoogste
eer, op 2 Tiny Amsing met 2751 punten en op drie Albert Gelijn met 2727
punten. A-klasse: 1. Cor Franck met
2655 punten, 2. Petra Houweling
met 2648 punten en 3. Kees Kuypers met 2626 punten. B-klasse: 1.
Margriet de Vries met 2507 punten,
2. Jacob van ’t Hof met 2442 punten
en op 3. Hans Buijs 2436. C-klasse:
1. Bart Feij met 2484 punten, 2. Joke
Schagen met 2417 punten en 3. Elisa Houweling met 2388 punten. Dklasse :1. Dirk Mol met 2358 punten, 2. Nico Verhaar met 2307 punten en 3. Maria Baggen met 2248
punten. E-klasse: 1. Jan Geleijn Dzn
met 2185 punten, 2. Mirjam van den
Berg met 2147 punten en 3. Herman
Berkhout met 2022 punten. F-klasse: 1. Co Eveleens met 2082 punten,
2. Nel Zwartendijk met 2058 punten
en 3. Marry Bax met 1914 punten.
De volgende clubavond is donderdag 10 november vanaf 20.00 uur in
het dorpshuis. Meer weten: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Zaterdag 5 november:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – BOL 1
Aalsmeer 2 – Argon 2
Aalsmeer 3 – Zuidvogels 2
RAP 7 - Aalsmeer 4
RAP 8 - Aalsmeer 5
SCW 4 - Aalsmeer 6
AFC Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

Boven van links naar rechts: Jesse Schabracq en Keby van den Dool. Midden: Rico Strampel en Joëlle Roest. Onder: Joren Vredenburg, Ruud Langeveld en Jorrit Streefland.

Nieuwe scheidsrechters SCW
Rijsenhout - Afgelopen week hebben 6 jongens en 1 meisje van SCW,
de pupillen scheidsrechterscursus
van de KNVB gevolgd. Samen met
nog 9 jongens van sv Hoofddorp,
werd de cursus gehouden. Maandagavond begon het met een groot
deel theorie en een heel klein stukje praktijk. Ook kreeg iedere cursist
een dvd mee met allerlei instructies
om het thuis nog eens na te kunnen kijken. Zaterdagochtend kwam

het praktijkgedeelte aan de orde en
moesten ze allemaal een halve wedstrijd leiden.
Al de geleerde kennis konden ze in
de praktijk brengen en daar werden
ze uiteraard ook op beoordeeld. Na
het praktijkgedeelte kwam het verlossende antwoord, ze zijn allemaal
geslaagd! Iedere cursist kreeg een
mooi certificaat, een eigen scheidsrechtersfluitje en een scoreboekje.

Zaalvoetbalcompetitie

Zaterdag ronde 4 ZABO
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer wordt
aankomende zaterdag 5 november
voortgezet met de vierde speelronde. Er wordt gevoetbald in sporthal
de Bloemhof aan de Hornweg. De
toegang is zoals altijd gratis en publiek is van harte welkom. Om 18.35
uur begint Choeki’s Hairsalon tegen
HV-BV. Om 19.20 uur is de aftrap
van Bruin Café Bonaire tegen LEMO
Gaat Los. Om 20.05 start Sportcafé

de Midi’s tegen FC Rijsenhout. Om
20.50 uur speelt Schijf Grondboringen tegen Accon/AVM en om 21.35
uur is er als afsluiter het duel tussen
LEMO/Piller en Amsec Beveiliging.
Stand na ronde 3:Bruin Café Bonaire 3-9, Schijf Grondboringen 3-7,
Sportcafé de Midi’s 3-7, Choekie’s
Hairsalon 3-6, Accon/AVM 3-4, LEMO-Gaat-Los 3-3, LEMO/Piller 3-3,
Amsec Beveiliging 3-3, HV-BV 3-1,
FC Rijsenhout 3-0.

12e NK bonaken zaterdag
Leimuiden - In Leimuiden wordt op
zaterdag 5 november het twaalfde
Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden. Evenals de voorgaande edities is Partycentrum Keijzer aan
de Dorpsstraat het strijdtoneel voor
het kaartfestijn. Keijzer is sinds 1850
het Mekka van de Bonakensport in
Holland. De inschrijving is inmiddels
een paar weken geopend en het ziet
er naar uit 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, een geldprijs en een kistje vers gerookte paling. Veel Nederlanders associëren het
spelen van Bonaken met het drinken
van bier en dat is niet geheel terzijde
de waarheid. Immers: Bonaken is een
volwaardige cafésport. In samenwerking met Brouwerij De Molen in Bodegraven is daarom dit jaar een speciaal Bonakenbier gebotteld. Voorafgaand aan het NK wordt de eerste fles
op spectaculaire wijze gepresenteerd.
Alle deelnemers aan het NK krijgen
een fles mee naar huis. Een collectors

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 25 oktober.
Lijn A:
1. Jan en Krijnie Joore
2. Theo Blom en Ko van Es
3. Gré Aartse en Jasper Blom
4. Juul en Matje Wentzel
5. Gerard Vermeer en Jan Oor
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
7. Jan Eveleens en Wim Spaargaren
8. Ben en Hans Pothuizen
9. Anny van Buyten en Tiny Neij
10. Jan en Mien Korenwinder

59,29
57,86
56,79
55,71
52,86
51,07
49,64
48,57
46,79
43,21

Lijn B:
1. Gonny en Pim van der Zwaard
2. Jan Doeve en Rietje v der Zwaard
3. Joke Delfos en Alex Pannekoek
4. Al v Verseveld en Tiny v Zijverden
5. Jan en Jaap Geleijn
6. H v der Laarse en Els Vermeer
7. M Joore en Herma Raggers
8. Annie en Sima Visser
9. Nelly Mul en Marry Tulp
10. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet

71,13
56,25
55,06
54,76
50,60
48,21
48,21
47,02
46,73
46,73

Lijn C:
1. Bep Brockhoff en A Roodenburg
2. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
3. Alie en Hein Bosman
4. Ton Celie en Loes Oosterwijk
5. An Joore en Mien van der Laarse
6. Marthe en Theo Teunen
7. Klaas Maarse en Adri Otto
8. Angela Korenromp en G Lubbers
9. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn
10. Gerard Pouw en Rita Blaauboer

63,39
54,91
53,57
52,68
50,45
49,55
45,98
45,09
42,86
41,52

item! 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. 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
het om in het spel. Ga je erin verlies je
het spel en moet je een rondje geven,
ga je eruit is het toekijken wie van de
overgeblevenen erin gaat. Sinds 2000
is de organisatie van het NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland. De stichting richt zich op de bevordering van de Bonakensport en exploiteert de website www.bonaken.nl.

14.30 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.45 u

Abcoude F6 - RKDES F7
TABA F4 - RKDES F8
RKDES F9 – Ouderkerk F6

11.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames
Dindua DA.1 - RKDES DA.1
De Meer DA.5 - RKDES DA.2

14.30 u
16.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Zuidvogels DA.1 14.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Buitenveldert MB.1 11.00 u
Roda’23 MC.2 - RKDES MC.1
11.00 u
RKDES MD.1 – Roda’23 MD.1
9.30 u

Jong aalsmeer united

SCW

Junioren
Schoten A1 - J.A.United A1
J.A.United A2 – Altius A2
J.A.United B1 – Kon.HFC 2
J.A.United C1 – Hoofddorp C3
J.A.United C2 – SCW C2
Odin’59 C3 - J.A.United C3
J.A.United C4 – Alliance’22 C5

12.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
10.15 u
12.30 u

Jong junioren
J.A.United D1 – F.C.Amsterdam D1
J.A.United D2 – KDO D2
Legm.vogels D3 - J.A.United D3
Zwanenburg D6 - J.A.United D5
J.A.United E1 – Buitenveldert E3
J.A.United E2 – Ouderkerk E3
J.A.United E3 – Amstelveen E1
J.A.United E4 – Weesp E5
J.A.United E5 – SCW E2
J.A.United E7 – Ouderkerk E6
AFC E 17 - J.A.United E8
J.A.United E9 – Ouderkerk E9
HSV ’69 E2 - J.A.United E10
KDO F1 - J.A.United F1
J.A.United F2 – ancratius F1
J.A.United F3 – Amstelveen F1
Roda’23 E4 - J.A.United F4
KDO F3 - J.A.United F5
Roda’23 F9 - J.A.United F6
Concordia F4 - J.A.United F7
Zandvoort F5 - J.A.United F8
J.A.United F9 – SCW F3
Hoofddorp F14 - J.A.United F10

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

Meisjes
J.A.United MB.1 – Tos Actief MB.1
VVC MC.1 - J.A.United MC.1
J.A.United MC.2 – OSV MC.1
Legm.vog MD.1 - J.A.United MD.1
J.A.United ME.1 – Buitenvel. ME.1
Legm.vogels ME.1 - J.A.United ME.2

14.30 u
12.45 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
13.00 u

14.30 u
12.00 u
15.30 u
12.00 u
14.30 u
13.45 u
13.45 u

Junioren
SCW A1 – Victoria A1
SCW A2 – Graveland A2
SCW C1 – UNO C1
J.A.United 2 - SCW C2

10.00 u
11.00 u
9.30 u
12.30 u

Jong junioren
RKAVIC D1 - SCW D1
SCW D2 – RKDES D2
SCW E1 – Legm.vogels E 5
J.A.United E5 - SCW E2
SCW E3 – AFC E 19
SCW E4 – Buitenveldert E 10
SCW F2 – DSS F 15
J.A.United F9 - SCW F3
Hoofddorp F 13 - SCW F4
RKAVIC F6 – SW F5M

11.30 u
8.45 u
10.00 u
9.30 u
8.45 u
10.00 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u

Dames
SCW DA.1 – Amstelveen DA.1

15.30 u

Meisjes
Ouderkerk MC.1 - SCW MC.1
SCW MD.1 – Overbos MD.1

12.00 u
8.45 u

Zondag 6 november
R.K.A.V.

R.K.D.E.S.
Jong junioren
RKDES D1 – DIOS D1
SCW D2 - RKDES D2
RKDES D3 –UNO D5
KDO E1 - RKDES E1
Zeeburgia E2 - RKDES E2
Amstelveen E3 - RKDES E3
RKDES E4 – Sp.Martinus E4
RKDES E5 – KDO E2
AFC E 18 - RKDES E6
RKDES E7 – SDZ E10G
RKDES E8 – Ouderkerk E8
Sp.Martinus F1 - RKDES F1
Ouderkerk F2 - RKDES F2
RKDES F3 – RKAVIC F1
RKDES F4 – Roda’23 F6
RKDES F6 – Ouderkerk F5

SCW 1 – Jong Hercules 1
SCW 2 – DOVO 4
SCW 3 – RAP 3
SCW 4 – Aalsmeer 6
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – PortugalA’dam Vet.2
SCW Vet.3 – OlympiaHaarlem Vet.1

11.00 u
8.45 u
11.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
11.45 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u

RKAV 1 – P en T 1
KDO 2 - RKAV 2
Roda’23 4 - RKAV 3
RKAV 4 – Arsenal 8
Roda’23 8 - RKAV 6
AFC 13 - RKAV 7

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

Dames
RKAV DA.1 – Overbos DA.3

11.30 u

R.K.D.E.S.
NFC/Brommer 1 - RKDES 1
Legm.vogels 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Nw.West 2
RKDES 4 – AGB 3
RKDES 5 – KDO 3
RKDES 6 – Roda’23 7

14.00 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – DSS A1
Roda’23 A4 - RKDES A2
RKDES B1 – DCG B1
RKDES C1 – Sp.Martinus C1
Overbos C2 - RKDES C2
RKDES C3 – Ouderkerk C4

12.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
11.15 u
10.00 u

Kwartmarathon
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert op zaterdag 12
november een kwartmarathon klaverjassen. Van 10.00 tot 16.00 uur
wordt er gekaart. Het inschrijfgeld
bedraagt 10 euro en dit bedrag is
inclusief lunch. Iedereen die graag
een kaartje legt, is van harte welkom. Opgeven graag voor 10 november via 0297-329527 of 0297327541.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
kaart klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het
Dorpshuis. Heeft u ook zin om gezellig te komen kaarten? U bent van
harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 26 oktober is gewonnen door Sjan Bon met 5322 punten, op twee is Cees Lindeman geeindigd met 5206 punten en op drie
Floor van Engelen met 5134 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Marco van der Jagt met 3646 punten.

Doe ook mee met de vijf
kilometer bij AVA!
Aalsmeer - Woensdag 9 november
kan iedereen weer meedoen met de
5 kilometer Florimex baanloop. Deze
baanloop wordt al jarenlang op elke tweede woensdag van de maand
gehouden op het complex van Atletiekvereniging Aalsmeer aan de
Sportlaan. Alle dames en heren,
jongens en meisjes en natuurlijk
ook de veteranen zijn van harte welkom. Test je conditie door eens op
recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op de baan van atletiek vereniging Aalsmeer. Probeer de twaalf
en halve ronden te volbrengen met
lekker lopen in je eigen tempo. Bij
de finishlijn staan juryleden om de
juiste tijden te noteren. Het startschot wordt exact om 20.00 uur gegeven. Eerder komen is raadzaam,
bijvoorbeeld om alvast warm te lopen of een kopje koffie te drinken
in de gezellige kantine. Het complex
is geopend vanaf 19.15 uur. De kosten bedragen 2 euro voor niet-leden
van AVA. Kleedkamers met douche zijn aanwezig. Na afloop wordt

een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand
van het startnummer. Voor meer informatie, kijk op de website: www.
avaalsmeer.nl.

Jaap wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
27 oktober is het klaverjassen gewonnen door Jaap Weij met 5332
punten, gevolgd door Willem Buskermolen met 5328 punten en Henk
van Wichen met 5187 punten. Het
jokeren is gewonnen door Gerard
de Wit met 57 punten, op twee Bets
Teunen met 218 punten.
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Aangepast zwemmen Oceanus

Trainingen bij Wassanim

Drie limieten voor NJK tijdens
clubkampioenschappen
Aalsmeer - Vrijdagavond zwommen de wedstrijdzwemmers Anya
Dekker, Lorenzo Kliffen en Mike Engel de 50 meter vlinder. Dit resulteerde in twee prachtige persoonlijke records voor Anya en Mike. Zondag werd de 100 meter school, de
100 meter rug en de 200 meter vrij
gezwommen. Deborah haalde vier
seconden van haar tijd op de 100m
school, ondanks dat ze haar brilletje
verloor bij de start. Dit leverde niet
alleen een prima tijd op van 1.54,64
maar hiermee haalde ze ook haar limiet voor de NJK. Lorenzo Kliffen
had een verbetering van zijn beste tijd van twee seconden. Maar het
klapstuk kwam van Naresh Murli en Mike Engel die hier hun race
van het jaar zwommen. Met een
persoonlijke tijd van 2.21,46 voor
Naresh en een persoonlijke besttijd van 2.21.26 voor Mike beloofde
het al een prachtige race te worden
maar dat beide zwemmers, die deze
race naast elkaar lagen, een nieuwe prachttijd van 1.58,59 op de klok
zouden zetten had niemand verwacht. Anya Dekker, Thymen van
Dijk, Rein Merlijn en Puck Teunissen zwommen mooie tijden maar
konden helaas geen persoonlijk re-

cord zwemmen. In programma 19
zwommen de sporters de 100 meter
rug. Mike had een tijd van 1.50.94
staan en was gebrand om de vernieuwde en verscherpte limiet van
het NJK wat op 1.45,49 stond te halen. En dat is hem gelukt. Hij zwom
een prachttijd van 1.43,30. Anya verbeterde haar persoonlijk record met
2 seconden. Lorenzo, Puck en Rein
zwommen goede tijden maar helaas
geen persoonlijk record voor hen.
De laatste afstand van deze competitiewedstrijd bestond uit de 200
meter vrij. Deborah Lok zwom een
prachtige race , haar 3.49,84 werd
verpulverd door haar nieuwe besttijd van 3.35,31, de limiet voor de
NJK staat op 3.39,28, dus wéér een
NJK limiet voor Deborah. Anya Dekker had nog geen tijd staan voor deze afstand, zij zwom een mooie tijd
van 3.34,62. Thymen van Dijk kon
het op deze afstand helaas niet
waarmaken. Naresh Murli en Mike
Engel verbeterden beiden hun tijden. Het lijkt erop dat na alle trainingen nu eindelijk blijkt waar de
sterke kanten van de jongens liggen. Al met al een prachtige wedstrijd die alle toeschouwers op de
puntjes van hun stoelen deed zitten.

Waterpolocompetitie

Eerste competitiewinst Heren 1
Aalsmeer - In de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen was
Heren 1 van Oceanus er pas in geslaagd om 1 punt te behalen. Tegen
tegenstander Het Y uit Amsterdam,
dat tot nu toe puntloos bleef, moest
dit aantal afgelopen weekend drastisch uitgebreid worden. Het strijdtoneel was zwembad De Waterlelie. Eerste succesvolle aanvallende
actie was op de midvoor door Erik
Bras. Hij draaide om zijn tegenstander heen en omdat hij bij zijn doelpoging zwaar werd gehinderd door
de tegenstander, werd dit bestraft
met een strafworp. Deze werd benut door Quintus Spruyt. Helaas wist
Het Y de laatste minuut van de eerste periode nog twee keer te scoren,
waardoor Oceanus met een 2-1 achterstand de tweede periode in ging.
Hierin wist Arjen Loef direct tweemaal succesvol met een hard schot
vanaf de flank toe te slaan. Het Y
was echter niet onder de indruk en
pareerde met twee tegendoelpunten. Het slotakkoord in deze periode
was echter voor Quintus; hij scoorde
zijn tweede van de wedstrijd. Daarna
was het Oceanus dat het spel ging
bepalen. Eerst was het Jos Vergeer
die kwam opstomen van eigen helft
en met een ziedend schot de keeper verschalkte. En in de slotseconde van de derde periode kreeg Hugo
Bruinink door een mooie actie een

strafworp mee. Quintus was wederom koelbloedig en maakte de 6-4.
Een mooie opsteker en in de vierde
periode werd hier in eerste instantie
goed op voortgeborduurd. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd werd
gemaakt door Dennis Reijnders, een
intikbal op aangeven van Hugo. Het
werd zelfs 8-4 door wederom een
strafworp, deze keer verzilverd door
Samuel Hoeksema. De buit was binnen, zo leek het met nog slechts drie
minuten op de klok. Het Y wist echter
nog een keer alles uit de kast te halen en door slordigheden in het spel
van Oceanus wisten de Amsterdammers in korte tijd driemaal te scoren.
De laatste goal viel echter 8 seconden voor tijd en dit was voor Oceanus voldoende om de wedstrijd uit
te spelen. Volgende week spelen de
heren uit in en tegen het eveneens
puntloze SG Amersfoort. Zaak om
weer drie punten te halen en de weg
naar boven te vervolgen. Er speelden
meer teams thuis afgelopen weekend. Heren 2 gaf een 6-4 voorsprong
op het laatste moment uit handen en
speelde gelijk met 6-6. Dames 1 bekrachtigden de titelaspiraties door
koploper Haerlem met 8-3 aan de
kant te zetten. Ook Dames 2 deed
goede zaken deze week door ruim te
winnen van de Vaart, 12-8. Voor de
andere uitslagen van Oceanus kijk
op www.zsc-oceanus.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag kwamen 24 kinderen naar hun eerste training bij sportschool Wassanim. Er werd vol enthousiasme getraind. Op het
programma stonden veel technieken. De kinderen gaan nog 3 trainingen volgen. Meer informatie is te vinden op www.wassnim.nl of bel naar 06-51987470.

Up-Date voor trainers
Schaatstrainingsgroep
Kudelstaart - Op de Jaap Eden
baan in Amsterdam hebben afgelopen zondag 20 trainers van de STG
VZOD Kudelstaart een schaatsclinic
gevolgd. Door een ervaren kracht
van DUO Sport, dat op de oudste
ijsbaan van Nederland ( bijna 50
jaar!) al vele jaren de schaatstrainingen verzorgt, werd een korte opfriscursus gegeven. Ook al zijn vele
trainers van de STG zéér ervaren, het
is goed om regelmatig op de hoogte gehouden te worden van nieuwe methoden en andere trainingsvormen. Daarnaast is het belangrijk om je eigen trainingen kritisch
te beschouwen, je aan te passen
aan de doelgroep en een seizoensplanning te maken. Gestart werd in
de gezellige schaatskroeg de Skeeve Skaes met een theoretisch deel
dat door clinic-leidster Denise prima uiteengezet werd. In een ruimte
gedecoreerd met 1500 paar schaat-

sen ga je vanzelf over schaatsen nadenken en praten. Na informatie
over didactiek, methodiek en organisatie werd de groep in twee gedeelten gesplitst. Door de groep, die
zich verdiepte in de trainingen voor
de jeugd, werden nieuwe oefenvormen bedacht en later op de ijsbaan
uitgeprobeerd. Dit leidde tot hilarische situaties op het ijs. De andere groep bedacht een trainingsprogramma voor de senioren met het
accent op de bochten. Verschillende
technische aspecten van de bochtentechniek werden door de verschillende trainers uitgelicht en uiteraard op het ijs geoefend.
Het was een gezellige, maar vooral
ook leerzame middag voor de trainers van STG VZOD. Een opzet waar
zeer zeker een vervolg aan gegeven zal worden. Voor foto’s van deze middag kan gekeken worden op:
www.stgvzod.nl

Vincent en Tamara nieuwe
Oceanus clubkampioenen
Aalsmeer - Na een weekeind
zwemmen zijn de nieuwe algemene clubkampioenen bekend bij
zwemvereniging Oceanus. In de
eerste plaats wordt gestreden om
het kampioenschap per leeftijdsgroep (10, 12, 14, 16, bij de jongens
ook nog 18 jaar en ouder). Daarvoor worden in alle categorieën alle slagen gezwommen, plus vanaf
de leeftijd 10 jaar ook de 100 wisselslag. De leeftijdskampioenen zijn
geworden: 10 jaar Jane Sommeling
en Thomas Weening, 12 jaar Lianne Bouwmeester en Dennis Weening, 14 jaar Michelle Meulenbroek
en Bart Sommeling, 16 jaar Tamara Grove en Wessel de Jong, 18 jaar
Vincent Moolhuijsen en senioren
Chantal Grove en Jos Vergeer. Daarnaast worden de gezwommen tijden
van de vier wedstrijdslagen vergeleken met KNZB-tabellen per leef-

tijd om de algemeen clubkampioen
te kunnen vaststellen. Zo kan een
10-jarige, die uiteraard langzamer
zwemt dan een 16-jarige, ook algemeen clubkampioen worden. Bij de
dames won Tamara Grove, voor zus
Chantal en Lianne Bouwmeester. Bij
de heren werd Vincent Moolhuijsen
de nieuwe kampioen, gevolgd door
Dennis en Thomas Weening.
Dat dit kampioenschap bij de zwemmers hoog aangeschreven staat
blijkt wel uit de 265 nieuwe persoonlijke records die gezwommen
zijn. Alle deelnemers kregen in ieder
geval een medaille mee naar huis.
Het weekeinde werd gezellig afgesloten met een gezamenlijke nasi en
bamimaaltijd in de kantine van het
zwembad. Voor de volledige uitslagen zie: http://www.zsc-oceanus.nl/
zwemmen/uitslagen.

Schaken

AAS 1 verliest in de tweede
ronde van Apeldoorn
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de tweede
ronde een nederlaag geleden tegen
het tweede team van Accres Apeldoorn. In de doopsgezinde kerk in
Aalsmeer werd het 5,5 – 2,5 voor de
gasten, er had meer in gezeten maar
of dat genoeg voor een punt was geweest is de vraag. De wedstrijd begon in een gemoedelijke sfeer een
kwartiertje te laat, bij Utrecht bleek
er wat teveel verkeer op de weg te
zijn. De wedstrijd begon erg gelijk
op. Zo tegen het derde uur begonnen hier een daar de resultaten binnen te druppelen. Marco de Groot
was de eerste die het hoofd moest
buigen. De voorsprong voor Apeldoorn werd verdubbeld toen Dennis
van Vliet een nul moest slikken. Ad
van den Berg liet weer een puike partij zien. Met de ervaring en techniek
van Ad was de winst een kwestie van
tijd. De partij van AJ Keessen werd
een zwaar straatgevecht, waar beide partijen sterke krachtzetten afwisselden. AJ had daarbij de eerste slag
geslagen, waardoor hij gedurende
de tactische fase net steeds de overhand had met winst als eindresultaat.
Daarmee was de spanning weer wat
terug in de wedstrijd. Jeffrey van Vliet
had het idee dat hij nog wat initiatief in het middenspel had, vandaar
dat het vijandige remise aanbod werd
afgeslagen. Jeffrey werd steeds meer
teruggedrongen, totdat materiaal
verlies niet meer was te voorkomen.
De gasten stonden daardoor weer op
voorsprong, een voorsprong die niet
meer weggegeven werd. Mark Trimp
had een pion geofferd om spel te krijgen, maar de speler van Apeldoorn
speelde het zeer nauwkeurig. Helaas
kwamen er geen kansjes in de stel-

ling, in het eindspel werd Mark opgerold. Dat was dus al 4-2, en de hoop
was gevestigd op Paul Schrama. In
tijdnood probeerde hij hardhandig
de partij te beslissen, maar dat pakte
verkeerd uit. Ondanks heldhaftig verzet was de partij niet meer te redden.
Jasper van Eijk tot slot maakte het
verlies iets dragelijker, door tot remise te komen. Dit betekende de eindstand van 5,5 – 2,5 waardoor de Azen
de komende ronden nog vol aan de
bak zullen moeten. Schaakclub AAS
schaakt van begin september tot eind
mei op de vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur. Voor informatie:
0297-324459 of 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Sjoel competitie
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout van donderdag 27 oktober. Eerste in de hoofdklasse is Dirkjan Baardse met 1961 punten en 2.
Ria v/d Jagt met 1790 punten. Klasse
A: 1. Til Vermeer met 1770 punten en
2. Elly Lanser met 1724 punten. Klasse B: 1. Ruud van Schie met 1688
punten en 2. Nel Joore met 1649
punten. Klasse C: 1. Hans Schijf met
1723 punten en 2. Annie v’t Zelfde
met 1551 punten. Klasse D: 1. Femmy Korte met 1443 punten en 2. Thijs
Doll met 1522 punten. De volgende
sjoelavond is op donderdag 10 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis
De Reede in de Schouwstraat.

Voetbal zondag

Geinburgia te sterk voor RKAV
Aalsmeer - Afgelopen zondag
moest RKAV het opnemen tegen
Geinburgia. Ook tijdens deze uitwedstrijd bleven de punten achter
bij de tegenpartij. Wat RKAV ook
probeerde, het zat er weer niet in.
Trainer Dirk Cornelissen moet het
doen met een handje vol selectie
spelers. Daarentegen kan Geinburgia kiezen uit een groep van circa 40
spelers. Ga er maar aan staan. Het
begin was hoopgevend. RKAV gaf
redelijk tegenstand, maar het was
Geinburgia die de score opende in
de vijftiende minuut. Uit een hoekschop wist Geinburgia te scoren.
Het niet kordaat ingrijpen van de
RKAV verdediging was hiermede de
oorzaak van: 1-0. De 2-0 kwam uit
een soortgelijke situatie. Vlak voor
rust kwam Geinburgia nog op 3-0.
Al met al was de thuisploeg de betere, RKAV had voor de rust weinig in
te brengen. De tweede helft gaf een
meer feller en agressiever RKAV te
zien, maar echte kansen deden zich
niet voor. Eric Jansen kreeg de kans
op 3-1, uit een strafschop, maar zijn
inzet kwam op de lat. Ook hier ontbrak het geluk totaal. Al met al is
RKAV strijdend ten onder gegaan.

Komende zondag speelt RKAV thuis
in de Beethovenlaan tegen P en T.
Theo Nagtegaal

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - De buurtvereniging
mag niet klagen over belangstelling bij het klaverjassen. Ook deze
week waren weer dertien tafels bezet, een teken dat het heel gezellig is. Het klaverjassen is gewonnen door het koppel Ineke en Justin Woerden met 5853 punten. Op
twee zijn Wil ter Horst en Ans Doeswijk geëindigd meet 5660 punten
en op drie Ben Bon en Marco van
de Jagt met 5155 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Mia Huijkman en Piet Gortzak. Bij het jokeren was de hoogste eer voor Loes
met 363 punten. Komende vrijdag 4
november is er weer enkel klaverjassen in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Tafeltenniscompetitie

Eerste nederlaag voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Tegen het sterke Patrios 1 heeft Bloemenlust 1 de eerste nederlaag van het seizoen moeten incasseren. In Amsterdam werd
het 7-3 voor de nummer 2 van de
ranglijst. Alleen Brian v.d. Heuvel
had een afdoende antwoord op het
spel van de drie Chinese spelers en
wist daarmee nog steeds zijn ongeslagen status te behouden. Jeroen
Hensel en Hervé Pantegnies konden
niet tot winst komen, hoewel Hervé
er in zijn laatste wedstrijd nog wel
heel dicht bij kwam met 11-5 in de
beslissende vijfde game. In het dubbelspel boden Brian en Hervé zeer
goed partij, maar moesten de tegenstanders toch na vier games feliciteren (12-10, 4-11, 12-10, 11-8).
Ook Bloemenlust 2 moest het opnemen tegen de nummer twee, Het
Nootwheer 3 uit Purmerend, en wist
met een 4-6 nederlaag de schade nog redelijk te beperken. Good
old Vladimir Javornik was twee tegenstander de baas en Johan Berk
wist een keer te winnen. Het vierde
punt werd binnengehaald door Bart
Spaargaren en Johan Berk die goed
spelend het dubbelspel naar zich
toe trokken. Tegen het hoger geklasseerde Holendrecht 2 heeft Bloemenlust 3 een verdienstelijk 5-5 gelijk spel uit de strijd gesleept. Grote
man was Wim v.d. Aardweg met drie
overwinningen, waarvan met name de laatste zwaar bevochten was.
Na een 0-2 achterstand won hij drie
games op rij en dus de partij (6-11,

10-12, 11-6, 11-9, 11-9). Irene Gerritsma versloeg twee tegenstanders.
Willem Visser moest zich helaas drie
keer gewonnen geven, maar dwong
in twee partijen wel een beslissende vijfde game af. In het dubbelspel
waren Wim en Willem kansloos tegen het Holendrechtse duo. In Uithoorn heeft Bloemenlust 4 met 7-3
verloren tegen koploper VDO 6.
Horst Krassen besliste twee partijen
in zijn voordeel en verloor de derde nipt met 12-10 in de vijfde game.
Danny Knol boekte één zege en was
heel dicht bij een tweede punt, maar
ook hij kwam een paar puntjes te
kort (11-9 in de vijfde game). Philippe Monnier, normaal gesproken
goed voor twee of drie punten, had
zijn avond niet en moest zich drie
keer gewonnen geven. Hekkensluiter Bloemenlust 5 leidde een kansloze 2-8 nederlaag tegen JOVO 8 uit
Amsterdam. Alleen Laurent Mossan
slaagde er in twee tegenstanders
te verslaan. Rob Faber dwong nog
wel een keer een beslissende vijfde
game af, maar hij en Erika Auperlé
konden helaas niet tot winst komen.
In het dubbelspel kwamen Rob en
Laurent nog een heel eind, maar ondanks een 2-0 voorspong in games
ging de partij toch nog in vijf games
verloren. Na de eerste helft van de
competitie lijkt een terugkeer naar
de 7de klasse dan ook vrijwel onontkoombaar, gezien de grote achterstand op VDO 7, de tegenstander
van volgende week.

Zaalvoetbal

Quakeltoernooi heeft nog
ruimte voor deelnemers
De Kwakel - De sporthal op het
schitterend vernieuwde sportpark
van sv KDO in De Kwakel vormt
ook dit jaar weer het toneel voor het
leukste zaalvoetbaltoernooi uit de
regio, het Quakeltoernooi! Sinds de
start in 1985 is het toernooi uitgegroeid tot een van de grootste zaalvoetbaltoernooien waaraan meer
dan 40 teams uit de wijde omtrek
deelnemen. De herenteams worden ingedeeld in vijf poules van zes
teams en spelen op zaterdagavond
10 december, 7, 21 en 28 januari of
4 februari hun voorronde. De winnaars van elke poule gaan door naar
de finale-avond die gespeeld wordt
op zaterdag 11 februari, waarin zij
tegen elkaar strijden voor de eindoverwinning. De damesteams worden ingedeeld in twee poules van
zes teams en spelen op 17 decem-

ber of 14 januari op twee speciale damesavonden hun voorronde.
De nummers 1 en 2 van elke poule gaan vervolgens ook door naar de
finale-avond op 11 februari. Tussen
de herenwedstrijden door spelen zij
tegen elkaar om de overwinning. Via
de vernieuwde website www.quakeltoernooi.nl kunnen teams zich inschrijven voor één van de zaterdagavonden en daarbij ook aangeven
welke data uw voorkeur hebben.
Voor (veld)voetbalteams is het natuurlijk een uitstekende gelegenheid om tijdens de winterstop toch
nog even een balletje te trappen.
Voor zaterdag 10 december en 28
januari hebben zich al voldoende
teams opgegeven, voor alle andere avonden zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.

Sponsor handbal RKDES C1
Kudelstaart – De handbalmeiden C1 van RKDES hebben in auto Maas
Aalsmeer een nieuwe sponsor gevonden. Het 100-jarige autobedrijf bleek bereid het meidenteam te voorzien van een nieuwe outfit. Op de foto een trots
team met sponsor en trainers. Achter: Conrad de Lange, Isaura Tete, Celine
Mönnich, Femke de Lange, Megan Moen, Jennifer Bakker en Astrid Maas.
Voor: Pascal de Groot, Birgit de Bruijn, Verouska de Koning, Roos Leegwater,
Thamar van den Bergen en Lieke van Rijn.

pagina 28

Nieuwe Meerbode - 3 november 2011

Jeugdhandbalnieuws

Handbal

Weer winst A-meiden FIQAS

Dames FIQAS drie punten los!

Aalsmeer - Voor meiden A1 van FIQAS Aalsmeer stond zondag 30 oktober de eerste thuis wedstrijd in de
Jeugddivisie op het programma. Om
11.15 uur moest er aangetreden worden tegen VVW/’t Fortuin uit Wervershoof. Met hetzelfde team als vorige
week werd er in de Bloemhof aangetreden. Er werd eerst nog een wat afwachtende houding aangenomen in
het veld, maar al snel nam FIQAS de
leiding. De rust gingen de meiden in
met 11-7 voorsprong.
Ook na de break stond er weer een
prima collectief. De breaks werden
goed gelopen waardoor ook zo scoringskansen ontstonden. Er werden
soms wel onnodige overtredingen gemaakt waardoor er een aantal tijdstraffen gegeven werden, maar over
het algemeen was het een stevige
maar sportieve pot handbal. De eindstand was een verdiende 22-14. De
meiden A2 moesten zondag uitspelen bij Venus in Nieuwegein. De diesel kwam langzaam op gang. Bij rust
was de stand 5-5. Uiteindelijk trokken

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer moesten afgelopen zaterdag naar Voorhout voor een wedstrijd bij naaste concurrent Foreholte, de nummer twee met slechts
één punt achterstand. Vorig seizoen
had er een beslissingswedstrijd tegen deze ploeg aan te pas moeten
komen om te bepalen wie de play
off om promotie mocht spelen. Dat
werden uiteindelijk de Aalsmeerse dames, maar deze zware, lastige wedstrijden maalden nog steeds
door de hoofden van de speelsters. Bovendien mag er in de hal
van Foreholte beslist niet met hars
worden gespeeld en dus had trainer/caoch Zoran Jovanovic de afgelopen week zijn handen vol gehad aan speciale, hars-loze trainingen én om de spoken uit het verleden te verjagen. Toch begon FIQAS
Aalsmeer wat stroef aan de wedstrijd. De ballen vlogen alle kanten op (op paal, lat en naast) behalve in het doel en Foreholte nam dan
ook een voorsprong. In een time out
drukte Jovanovic zijn speelsters nog
eens op het hart wat het doel van
de wedstrijd was: Waarvoor zijn we
hier gekomen? Om te winnen, toch?
Ga dan lekker het eigen spelletje
spelen! Hoewel de ploeg ook hierna nog wat zoekende bleef, werd
het verschil wel teruggebracht tot
één bij rust: 12-11. In die rust benadrukte Jovanovic nu het belang
van vertrouwen hebben in elkaar en
meer praten tijdens de wedstrijd om
elkaar te helpen. ‘Ga de zaal in en

de Aalsmeerse meiden aan het langste eind en de eindstand was dan ook
winst voor FIQAS met 10-14. De meiden B1 moesten zondag naar Breezand om de strijd aan te gaan met
ZAP. De ploeg speelde vorig jaar nog
in de topklasse. De meiden werden
behoorlijk afgestraft en liepen tegen
hun eerste nederlaag aan.
De jongens A2 hebben afgelopen
zondag een knappe zege van 23-13
behaald tegen het Amsterdamse DSG.
De jongens B3 speelden in Eemnes
tegen SDS’99. Met een achterstand
van 11-9 gingen de Aalsmeerse handballers de rust in. Ook in de tweede
helft bleeft FIQAS tegen een achterstand aankijken. Uiteindelijk werd het
18-15 voor SDS’99. De jongens D3
daarentegen hebben afgelopen zaterdag een monsterzege behaald op het
Volendamse D2. Het krachtsverschil
was gewoon te groot en zo werd het
uiteindelijk een ruime 27-3 overwinning voor FIQAS Aalsmeer.
Foto: Don Ran

De meiden van A1 van FIQAS in actie.

Zes pupillen scheidsrechters
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
oktober zijn weer zes C-junioren
geslaagd voor de cursus pupillen
scheidsrechters bij Jong Aalsmeer
United. Het is prachtig om het enthousiasme te zien wat deze jongens
motiveert om deel te nemen. Eén van
de reacties was: “Ik zag er best tegen op, maar het is geweldig leuk
om te doen.” Het theorie gedeelte
gaat vooraf aan het praktijk examen
op de zaterdag ochtend. Beide onderdelen werden met succes afgerond. En daar sta je dan op zaterdag
ochtend om 9 uur. Klaar om je eerste
wedstrijd te fluiten. Best heel spannend en de zenuwen gieren door je
keel. Twee teams met zeven spelers
van 6 en 7 jaar in het veld, al die ouders van de kinderen en leiders langs

de kant. Ook enkele ouders van de
scheidsrechters waren aanwezig. Alle junioren maakten een goede indruk en zijn dan ook geslaagd. Van
harte proficiat met dit behaalde resultaat. Het bestuur van JAU is heel
blij met deze jongens. De opleiding
tot scheidsrechter is een prachtige gelegenheid die Jong Aalsmeer
United de jeugd te biedt. De jongeren mogen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en hun zelfstandigheid laten zien. Ze laten tevens merken betrokken te zijn bij de club. En
deze uren kunnen gebruikt worden
voor de maatschappelijke stage. Wil
je meer weten over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met iemand in de bestuurskamer van VVA
of RKAV.

Wintertour beach tennis
Aalsmeer - De wintertour beach tennis is afgelopen zondag van start gegaan in The Beach. De tour wordt georganiseerd door Beach Tennis Holland en bestaat uit zes verschillende toernooien op twee indoor locaties. Beach tennis is de professionaliseerde vorm van beach ball. Er zijn
officiële regels en goede materialen.
Er wordt twee tegen twee gespeeld
op een veld van acht bij acht meter,
het net staat op een hoogte van 1.70
meter. De sport groeit. In Italië zijn
er zelfs professionele beach tennis
spellers en er is een door de ITF ondersteund Europees kampioenschap.

Via de wintertour kunnen Nederlandse spelers zich kwalificeren voor een
internationaal toernooi beach tennis:
de Pura Vida Cup. Het eerste toernooi
kenmerkte zich door een ontspannen
sfeer en leuke wedstrijden. In de finale was het niveau hoog. Timo Tergau
en Marc Kuipers wonnen van Michel de Koning en Johan Wilders. Timo was blij met zijn overwinning. Na
zijn overwinning op het Nederlands
Kampioenschap tegen Paul Haarhuis
en Jacco Eltingh speelt hij met veel
zelfvertrouwen en hij was samen met
Marc in staat om op belangrijke punten het verschil te maken.

laat zien wat je kunt’ was zijn motto en het hielp! Hoewel de beginfase opnieuw stroef was, kwam FIQAS Aalsmeer gaandeweg beter
in de wedstrijd. Zowel de snelle tegenaanval, als de meer opgebouwde aanval liepen nu goed en vanuit
alle posities werd gescoord. Het leverde een maximale voorsprong op
van zes punten en die werd niet
meer uit handen gegeven, ondanks
de tijdstraffen waar men mee te maken kreeg. Bianca Schijf stopte bovendien een paar ballen op cruciale momenten en zo kwam de overwinning niet meer in gevaar en werd
het uiteindelijk 28-24 voor FIQAS
Aalsmeer, dat hierdoor drie punten los is van de achtervolgers DOS
en Foreholte. De ontlading na afloop was dan ook groot en Jovanovic dik tevreden: “Ik ben goed trots
op die meiden. Ze hebben het echt
met elkaar gedaan en volwassenheid laten zien, ook in een moeilijke wedstrijd. Bovendien hebben ze
zich niet laten intimideren. Bij Foreholte wordt vaak met een (te) zachte
bal gespeeld, maar door vooraf het
verschil met een goede, andere bal
aan de scheidsrechters te laten voelen, mochten we prompt met onze
eigen (nieuwe) bal spelen. Dat was
daar nog nooit vertoond.”
Komende zaterdag 5 november
spelen de Aalsmeerse dames weer
thuis en krijgen Bentelo op bezoek.
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur in De
Bloemhof aan de Hornweg

Goede prestaties UWTC-rijders
op BMX Noord-Holland cup

Gerard Bak(links) wint de speelavond van Remco Maarse.

Darten in het Dorpshuis

Uithoorn - Op 30 oktober moest
aangetreden worden op de BMX
baan in Heiloo. Na een wat miezerig begin van de dag, brak tegen de
middag toch de zon door en was het
aangenaam toeven langs het parcours. De een na laatste wedstrijd
van het seizoen was ook nu weer
heel belangrijk, want de totaalklassementen worden pas volgende
week opgemaakt.Voor UWTC deden
47 rijders mee.Er waren mooie man-

ches waarin fel werd gestreden om
de eerste plaatsen.Voor UWTC haalden 32 rijders de a-finale en 15 rijders de b-finale. Eerste plaatsen in
de a-finale zijn behaald door Jur de
Beij, Alec van de Mast, Ferdi Cevahir, Maarten van de Mast, Bart van
Bemmelen en Scott Zethof. In de bfinale was het goud voor Jurre Overwater bij de boys 11 jaar. De volledige uitslag is te vinden op www.
uwtc.nl.

FIQAS maakt het zichzelf
lastig, maar wint wel

Gerard Bak wint derde
speelavond van Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond was in het dorpshuis alweer
de derde speelavond van het Poel’s
eye dartseizoen. Na de eerste twee
speelavonden zijn er al veel verschillende winnaars bekend, mede doordat er dit jaar uiteraard vier finales
per avond zijn maar ook doordat het
niveau niet ver van elkaar af ligt. Ook
deze avond stonden wederom nieuwe finalisten op het erepodium na
een avond vol dart spektakel en gezelligheid. Nadat de poule fase ten
einde is, wordt verder gegaan in de
A en B rondes. Een partij verliezen
is hier nog mogelijk, enkel kom je
bij verlies wel een niveau lager. Dat
maakt darten in het Dorpshuis dan
ook speciaal, bij verlies hoeft niet direct de jas gepakt te worden, je krijgt
altijd nog een kans. En mocht je deze kans dan ook niet gepakt hebben,
dan is het nog steeds niet nodig de
jas te pakken, er kan altijd nog genoten worden van andere dartspelers
en partijen, of zitten aan de bar natuurlijk. In de A-winnaarronde werden zeer vermakelijke en spannende wedstrijden gespeeld. Zo verloor
Danny de Hartog nipt van Joost Roos,
echtgenote Ilona Bak verloor ook
nipt van haar man Gerard Bak. Remco Maarse maakte een einde aan de
reeks overwinningen van Huib Gootjes en ook Victor van Schie deed hetzelfde met Michel van Galen. Zo komen er twee mooie halve finales uit
de bus. Hierin kon Joost Roos echter
niet zoals zijn vorige partij de nipte
zege behalen, maar moest hij het onderspit delven tegen Remco Maarse. Zoals Victor van Schie zijn tegenstanders van hun zegereeks afhield was hijzelf nu zelf degene die
gestopt werd door Gerard Bak. Een
zinderende finale in het verschiet en
ook zeker één om de vingers bij op
te eten kan er uiteindelijk maar één
winnaar zijn. Deze speelavond was

dat de oud-kampioen van één van
eerste seizoenen, niemand minder
dan Gerard Bak. In de A-verliezerronde waren ook mooie wedstrijden
te bezichtigen. In de halve finales
ook weer nipte zeges en dit kan ook
Rene Kruit beamen, op de valreep
werd er gewonnen van Robert Cools.
En in de andere halve finale was Erik
Jan Geelkerken te sterk voor de op
dreef zijnde Albert Geleijn. In de finale bracht Rene Kruit het er minder af
dan in zijn vorige partij, Erik Jan liet
zich namelijk niet van de wijs brengen om niet als winnaar naar huis te
keren en won dan ook met een sterk
spel. Verder nog een zeer waardige
vermelding voor Joost Roos, hij gooide namelijk de hoogste finish van de
avond en tevens van dit seizoen van
maar liefst 164! De volgende speelavond is vrijdag 11 november, deelname is 3,50 euro en toegankelijk
voor iedereen vanaf 15 jaar.
Voor informatie, foto’s, filmpjes,
sponsors en meer, kan gekeken worden op de site: www.poelseye.nl.

Bingoavond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - De klok is een uur achteruit, maar buurtvereniging De
Pomp denkt alleen maar vooruit! Op
woensdag 9 november wordt vanaf
20.00 uur een spannende en gezellige bingoavond gehouden in ’t Baken in de Sportlaan 86. Er zijn leuke en prachtige prijzen te winnen.
Naast tien speelrondes wordt weer
een bijzonder goed gevulde boodschappenmand en nog een grote
hoofdprijs uitgereikt aan twee gelukkige winnaars. Kom met vrienden, buren en/of familie, iedereen
is welkom!

Handbal

Podiumplekken voor Oceanus
zwemmers bij de IJsselcup
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hadden de Oceanus zwemmers een
druk programma. De clubkampioenschappen werden gezwommen
op vrijdag en zondag en op zaterdag ging nog een grote groep richting Nieuwerkerk aan de IJssel om
aan de IJsselcup mee te doen. Alle zwemmersterren zwommen twee
afstanden en de beste vijf mochten door naar de finale. In totaal
zijn 61 nieuwe persoonlijke records gezwommen en zelfs NJK limieten. Grote verbeteringen zwommen op de 25 meter: Luca Bacchis
20.13, Amber Celie 20.23, Rosa Ebbinge 20.06, Sam Eveleens 18.22
(ook op de 50 vrij zwom Sam een
prachtig persoonlijk record: 39.19),
Anouk Hilgers 19.99, Demi Kliffen
18.12, Thomas Weening 15.98 (Thomas knallende er ook nog een mooi
persoonlijk record uit op de 50 vrij
37.23), Finn Vos 18.29 en Emma van
Zanten 18.02. Rick Moens behaalde een persoonlijk record op de 50

meter vrij van 39.17, zo ook Fabienne Vork 31.58. Op de 100 meter vrij
zijn ook enkele prachtige persoonlijke records gezwommen: Isa van
den Berg 1.44,95 en Fabienne Vork
in 1.07.32 . In de finales was Oceanus goed vertegenwoordigd en er
zijn podiumplaatsen behaald. Jane Sommeling en Thomas Weening
zijn beide op drie geëindigd in hun
leeftijd categorie. Jane zwom haar
50 vrij in 39.26 en Thomas in 37.23.
Een prachtige tweede podiumplek is
behaald door Fabienne Vork 1.07,32
, Bart Sommeling 1.03.32, Rick de
Mercado 59.13 en Vincent Moolhuijzen 54.10. En nog drie zwemmers van Oceanus behaalden een
schitterende eerste plaats. Dennis
Weening werd glansrijk eerste met
1.05.89 op de 100 vrij, Tamara Grove
zwom haar 100 meter vrij in 1.00.39
en Wessel de Jong zwom deze afstand in 56.57 een fantastische tijd.
Beiden ook goud. Wessel behaalde
ook nog eens twee NJK limieten.

Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober hadden de mannen van FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen
het Rotterdamse HA R&O op het
programma, een ploeg die op de negende plaats in de eredivisie stond
met slechts twee punten. Maar die
hadden ze wel vorige week behaald
door uit te winnen bij de Limburg Lions. FIQAS Aalsmeer kon de puntjes zelf overigens ook goed gebruiken, want de laatste drie wedstrijden werden allemaal verloren. De
ploeg moest het nog steeds doen
zonder de geblesseerde Luuk Obbens en Patrick Koster, maar had
Jelmer van Stam en Stefan Geleijn
terug in de opstelling. Toch wilde
het in de beginfase niet erg lukken
bij de Aalsmeerders: er werden de
nodige kansen gemist en het spel
was rommelig. Er was in eerste instantie wel een kleine voorsprong:
2-1 en 3-2, maar daarna ging HA
R&O met scherp schieten en nam
de leiding in de wedstrijd over: 5-8.
De dekking van FIQAS Aalsmeer
mocht het zichzelf aanrekenen dat
de aanvallers van HA R&O steeds
zo makkelijk konden aanleggen.
Zelf bleven ze nogal slordig omgaan
met de kansen, hoewel de 6-8 en de
8-9 van Rodrigo Huttinga er mochten zijn: de eerste was een mooi uitgespeelde aanval vanaf de cirkel, de
tweede een lob na een break out
samen met Menno v.d. Grift. Toch
maakte FIQAS Aalsmeer het zichzelf onnodig lastig (er zouden in totaal vier penalty’s gemist worden)
en bleef tegen een achterstand aankijken. Vlak voor rust leek dan toch
de ommekeer te komen: Jarcha van
Dijk zorgde zowel voor de aansluitingstreffer (12-12 na een break via
Robin Boomhouwer) als voor de
voorsprong: 13-12 vanaf de cirkel.
Gaby Birjovanu stopte vervolgens
een strafworp en Stefan Geleijn vergrootte de marge: 14-12. Toch luk-

te het de Rotterdammers nog om
de ‘schade’ bij rust te beperken tot
14-13. Wie had verwacht dat FIQAS
Aalsmeer in de tweede helft ‘wel
even zou doordrukken’ kwam bedrogen uit. HA R&O, sinds kort onder leiding van Alex Curescu, rook
nog steeds kansen en bleef aandringen. Ze konden redelijk makkelijk blijven scoren vanuit de tweede
lijn en ook weer op voorsprong komen: 16-18 en met nog tien minuten
te spelen 20-22.
Er kwam in die slotfase eindelijk
wat meer agressie en tempo in het
Aalsmeerse spel, waar bij de tegenstander de krachten leken af te nemen. En dat was nodig ook. Robin
Boomhouwer was alert na een gestopt schot van Stefan Geleijn en
zorgde voor 21-22. Jarcha van Dijk
maakte gelijk (22-22) en een snelle break – fraai uitgespeeld door
Jelmer van Stam en Rodrigo Huttinga - en FIQAS Aalsmeer leidde weer. Nog gaf HA R&O niet op
en kon nog twee keer aanhaken:
23-23 en 24-24, met nog ruim drie
minuten op de klok. Het publiek in
de Bloemhof ging achter de thuisploeg staan en zag Remco van Dam
de beslissende en bevrijdende 25e
en 26e goal maken. Het werd uiteindelijk nog 27-24, maar belangrijker
waren de twee punten, die zorgen
dat FIQAS Aalsmeer de aansluiting
in de top zes behoudt. Zeker omdat
de inhaalwedstrijd tegen Volendam
op 27 oktober verloren werd met 2822. Komend weekend wordt er niet
gespeeld. Dit in verband met interlands. De eerstvolgende (inhaal)
wedstrijd is op dinsdag 8 november om 20.30 uur tegen Limburg Lions, en ook dan kan de ploeg wel
wat steun gebuiken. De wedstrijd is
in De Bloemhof aan de Hornweg en
begint om 20.30 uur.
Foto: Don Ran

