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Vanavond vergaderavond in het gemeentehuis

In beraad: Programmabegroting
en profielschets burgemeester
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 november, begint om 19.30 uur
een belangrijke vergaderavond voor
burgemeester, wethouders, fracties en inwoners in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om
19.30 uur met een informatief beraad in de raadskelder. Het visiedocument ‘Centrumgebied’ van de
VVD wordt besproken. Naar aanleiding van de presentatie van de programmabegroting door het college
heeft deze oppositiepartij een eigen rapport laten maken. In de programmabegroting presenteren de
bestuurders een sluitend huishoudboekje met een positief saldo, zonder verhogingen van belastingen
en retributies en zelfs met investeringsplannen. Eén hiervan is uitvoering geven aan de wens van de drie
voetbalverenigingen om te fuseren.
De bestuurders hebben het complex van RKAV aan de Beethovenlaan aangewezen als nieuwe thuisbasis. Er komen meer velden bij en
de verenigingen gaan zelf op zoek
naar financiën voor uitbreiding van
onder andere de kantine. Door de
fusie is het mogelijk om nieuwbouw
te plegen voor de basisscholen De
Hoeksteen en De Wegwijzer op het
hoofdveld van VVA aan de Dreef. Te-

vens is in de begroting geld gereserveerd om bij dit scholencomplex
een nieuwe (vierde) sporthal te bouwen. Het rapport van de VVD geeft
echter aan dat de beste plek voor
de gefuseerde voetbalverenigingen
het VVA-terrein is. “Hier liggen al
zes velden en het aanzicht van de
Dreef wordt niet aangetast. De kosten zijn ruim 1 miljoen euro minder
dan realisatie op het RKAV-terrein,
waar grond aangekocht moet worden en een speelveld in het huidige park zal komen. Bij realisatie van
scholen op het VVA-terrein, zoals
het college voorstelt, zullen de bomen langs de Dreef gekapt worden.
De fusieschool moet centraal in het
verzorgingsgebied komen. De ideale plek is het voormalig proefstation
in de Linnaeuslaan”, aldus de VVD.
De discussie zou wel eens hoog
op kunnen lopen, want de coalitiepartijen blijven achter het voorstel
van B&W staan. Een belangrijk argument in deze is dat de gronden
van het voormalig proefstation niet
in eigendom van de gemeente zijn
en dus aangekocht zouden moeten worden, maar nog belangrijker:
Er mag daar volgens het luchtvaartbesluit niet gebouwd worden. Nog
een school in de zeer dichte nabij-

heid van de Aalsmeerbaan zal door
de provincie niet goedgekeurd worden. Het informatieve beraad is van
19.30 tot 20.30 uur. Daarna gaan alle ‘vergaderaars’ naar boven om in
de raadszaal te beginnen aan de
raad. Belangrijkste onderwerp is
het vaststellen van de profielschets
van de nieuwe burgemeester van
Aalsmeer. Rond 21.30 uur start vervolgens het beraad met de behandeling van de programmabegroting
2013 in eerste termijn. De behandeling is gericht op de inhoudelijke
bespreking van de programma’s en
de paragrafen. De vaststelling van
de programmabegroting vindt volgende week, donderdag 8 november, vanaf 19.00 uur plaats in het
gemeentehuis.
Ook op agenda: Cultuurnota
Ook de Cultuurnota staat op vanavond op de agenda. De behandeling van deze nota is eveneens gericht op het instemmen met de inhoud en met de financiële voorstellen. Besluitvorming staat gepland in
de raad van 29 november. De sluiting van de vergaderavond vanavond is gepland rond 23.00 uur.
Belangstellende inwoners zijn welkom, de vergaderavond is openbaar.

Brand in dak
van woning

Klein onderhoud Kaagbaan
Aalsmeer - Van 5 tot en met 9 november is de Kaagbaan ‘s nachts
buiten gebruik vanwege onderhoud. Oorspronkelijk zou dit onderhoud plaatsvinden in oktober. Amsterdam Airport Schiphol heeft in
overleg met Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) en KLM echter
besloten om het onderhoud te verplaatsen naar november. Aanleiding hiervoor was volgens Amsterdam Airport Schiphol een combinatie van factoren, waaronder het
combineren van meerdere werkzaamheden, zodat het totale aantal
perioden van onderhoud en kosten
kan worden beperkt. De luchthaven voegt hieraan toe dat de (door
Bas aan het begin van het jaar) gecommuniceerde planning van werkzaamheden altijd onder voorbehoud
is. “Er is een veelvoud te noemen
van redenen die ervoor kunnen zorgen dat onderhoud uitgesteld wordt
en dikwijls gaat het om een combinatie van meerdere redenen. Toch
kiest Schiphol ervoor om de globale planning vooraf te communiceren richting de omgeving, met dui-

delijk de opmerking erbij dat deze
planning onder voorbehoud is”, aldus Amsterdam Airport Schiphol.
Wethouder Rick Rolleman: “Onderhoud is natuurlijk altijd belangrijk voor het veilig gebruik van de
start- en landingsbanen. Toch hebben wij als gemeente Aalsmeer aandacht gevraagd bij Schiphol Group
voor het effect van het verzetten van
de onderhoudsperiode voor de inwoners van Aalsmeer. Inwoners van
Aalsmeer ervaren veel overlast van
het vliegverkeer op de Aalsmeerbaan. Bij onderhoud aan een primaire baan wordt de Aalsmeerbaan
nog zwaarder belast.” Het onderhoud aan de Kaagbaan in november betreft kleinschalig onderhoud
dat in mindere mate weersafhankelijk is en hierdoor nog zo laat in het
jaar kan worden uitgevoerd. Het onderhoud wordt alleen in de nachtelijke uren uitgevoerd, zodat de baan
overdag wel gebruikt kan worden.
Tijdens het onderhoud zal in plaats
van de Kaagbaan ’s nachts naar verwachting de Zwanenburgbaan worden gebruikt.

Vandalisme op speelplaats
Aalsmeer - Onbekenden hebben vernielingen gepleegd aan het
speelplaatsje voor kinderen in de
Karperstraat. Onder andere is de
glijbaan aan het klimhuis met grof
geweld bewerkt. Waarschijnlijk is
door hard trappen een grote scheur
gemaakt, waardoor de jeugdige inwoners geen gebruik meer kunnen
maken van deze leuke attractie.
Vermoedelijk is de vernieling gepleegd op donderdag 25 of vrijdag
26 oktober. Mogelijk zijn er getuigen. Zij kunnen contact opnemen
met de politie via 0900-8844. “Wij en
onze dochter van anderhalf jaar hopen dat een en ander op korte termijn vandalismebestendig gerepareerd gaat worden”, laat de familie
Schardijn in een reactie weten.

Aalsmeer - Op zaterdag 27 oktober is brand ontstaan tijdens dakwerkzaamheden aan een woning
op de Machineweg. De brandweer
was groots uitgerukt om het vuur
te blussen. De bewoners zelf hadden voor de komst van de spuitgasten al de waterslang ter hand genomen. De brandweer had de brand
snel onder controle. Er zijn geen gevonden gevallen.
Foto: Ronald van Doorn.
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HARTELUST B.V.

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

Zuiderkerk geen monument!
Aalsmeer - Door de Stichting Cuypersgenootschap is een verzoek ingediend om de Zuiderkerk aan de
Hortensialaan 55 aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Conform
de Erfgoedverordening 2010 gemeente Aalsmeer is eerst advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie en de monumentenadviescommissie
WZNH.
Hoewel beide commissies het college hebben geadviseerd tot aan-

wijzing als gemeentelijk monument
heeft het college, alle belangen tegen elkaar afwegende, besloten de
Zuiderkerk niet tot gemeentelijk
monument aan te wijzen. Het verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap om de Zuiderkerk aan te
wijzen als gemeentelijk monument
wordt dus afgewezen. Vorig jaar is
een bouwplan voor deze locatie gepresenteerd. Omwonenden hebben
bezwaar gemaakt tegen dit plan.

Blijvende extra controles politie

Miele specialist Weer 4 woning-inbraken

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

NOVEMBER BUDDHAMAAND:

ALLE BUDDHA'S
15% KORTING!

15 Jaar in
AALSMEER

!!

Ophelialaan 106 • 1431 HM Aalsmeer • 0297 368010

Aalsmeer - Deze week opnieuw
een oproep van de politie om vooral extra alert te blijven op inbraken in woningen en bedrijven. Ondanks de intensieve controles, zowel in uniform als onopvallend, door
agenten in alle wijken zijn afgelopen week opnieuw vier inbraken in
woningen gepleegd. “We hebben
de hulp van alle inwoners nodig om
deze misdaad te lijf te gaan”, aldus
een politiewoordvoerder. “Inwoners
kennen tot slot hun wijk het beste
en weten wie er wel en wie er niet
thuis hoort.” De extra controles worden de komende weken gecontinueerd. Aan inwoners wordt gevraagd
bij onraad vooral te bellen naar 112.
“Schroom niet en neem contact op.
We zijn er 24 uur per dag.” Uiteraard kunnen inwoners zelf ook acties ondernemen om inbraken te
voorkomen. Vergrendel deuren en
raam goed, ook op de bovenverdieping, en laat geen ladders en
ander klimmateriaal in tuinen liggen. Zorg ook voor goede verlichting voor en achter de woning, inbrekers houden tot slot van ‘donkere momenten’. De woning goed afsluiten heeft bij inwoners in de Lunalaan afgelopen week geholpen.
Tussen woensdag 24 en zondag 28

oktober is geprobeerd in te breken
in hun huis. Inbrekers hebben getracht het slot van de achterdeur te
forceren, maar vanwege de goede
beveiliging moesten de dieven het
laten bij een poging. In de nacht van
dinsdag 23 op woensdag 24 oktober
is het inbrekers wel gelukt een woning in de Leeghwaterstraat in Kudelstaart te betreden. Om binnen te
komen hebben de dieven een voorraam geforceerd. Het gehele huis
is doorzocht. Er zijn diverse goederen ontvreemd. Rond half vijf in de
nacht van donderdag 25 op vrijdag
26 oktober is ingebroken in een woning aan de Stommeerweg. De bewoners werden wakker van het licht
van een zaklamp en voetstappen.
Het was voor de inbreker de reden
om er snel vandoor te gaan. Op vrijdag 26 oktober ten slotte is tussen
vijf uur in de middag en negen uur
‘s avonds ingebroken in een woning
in de Beethovenlaan. Via een open
raam op de eerste verdieping zijn de
dieven aan de achterzijde het huis
binnen geklommen. De gehele woning is doorzocht. De inbrekers zijn
er vandoor gegaan met een groot
aantal spullen. Dus: Ziet of hoort u
onraad, bel de politie en help mee
de wijken veilig(er) te maken!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

EUROGARANT

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Inbraakbeveiliging

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

bekijk deze aanbieding
en de voorwaarden op:

www.bosse-elektro.nl

(draadloos)
1x alarmcentrale
1x bedieningspaneel
2x infraroodmelder
2x deur/raam contact
1x sirene

e 950,- incl. btw
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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
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Kittens zoeken nieuwe baas
Aalsmeer - Drie lieve sociale kittens zoeken een nieuwe
baas. Twee van hen zijn zwart
met witte pootjes en neusjes,
de derde is wit en heeft her en
der zwarte vlekken. Interesse? Neem dan contact op met
de Dierenbescherming NoordHolland Zuid via 0297-343618.

Zaterdag Sam’s Kledingactie
Aalsmeer - Op zaterdagmorgen 3 november vindt voor de Open Hof kerk
aan de Ophelialaan de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Van 9.00 tot 12.00
uur kunnen goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgegeven worden bij de kerk. In Rijsenhout
kan dit zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur
bij de Ontmoetignskerk aan de Werf.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal
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. Voor meer
informatie over Sam’s Kledingactie en
de gesteunde projecten kan gekeken
worden op www.samskledingactie.nl
of bel naar 073-6871060.

Brandwondenstichting dankt gevers

Collecte een groot succes
Aalsmeer - In de week van 7 tot en
met 13 oktober collecteerden in heel
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Aalsmeer
en Kudelstaart gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
De opbrengst in Aalsmeer is 7583,88
en in Kudelstaart is 3775,53 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn
er de verwerkingsproblemen van het
vaak traumatische ongeluk. En tot slot
zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen
met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor
vol aangezien. Daar moeten zij mee

leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen hierbij. Al meer dan 30
jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze
littekens. Dit doet zij op drie fronten:
Het voorkomen van brandwonden,
het verbeteren van de behandeling
(door onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de
Nederlandse Brandwonden Stichting
haar activiteiten voortzetten. Namens
de plaatselijke collecteorganisatoren dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers
in Aalsmeer en Kudelstaart voor hun
bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. Voor volgend jaar is de stichting
op zoek naar nieuwe collectanten en
voor de wijk Zuid een assistent, voor
onder andere het uitdelen van de
bussen. Aanmelden alvast kan bij L.S.
van Dam, tel. 0297-323080. Meer informatie is te vinden op: www.brandwondenstichting.nl.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
-- Monteverdilaantje: Cypers katje van 5 maanden met witte achterpootjes. Draagt een geel fluorescerend bandje. Heet Balou.
- Omgeving Hadleystraat: Zwarte poes met paar witte haartjes op bef.
- Rijsenhout, Aalsmeerderdijk: Twee grijs-witte valkparkieten en een
gele valkparkiet. Alle 3 zijn tam.
- Baanvak: Witte poes met zwarte vlekken. Zij is 15 jaar en haar naam
is Milka.
- Amstelveen, Scherpenhof: Cyperse poes met witte sokjes en bef. Is 9
jaar oud en heet Summer.
- Stommeerkade: Rode kater met witte bef, neus en voorpoten.
- Anne Frankstraat, Kudelstaart: Grijs-zwarte cyperse poes met wit
befje en witte sokjes voor en achter. Zij heeft een chip en heet
Whoopie.
Gevonden:
- Omgeving Stommeerkade: Cypers grijs poesje, wit befje en witte potjes. Ongeveer 12 weken oud.
- Geerland, Kudelstaart: Jong rosè-rood katertje. Hij is niet gecastreerd. Draagt bandje van de dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
- Moeder poes met Cyperse kittens. Zijn heel sociaal, kunnen ook bij
honden.

Spullen gevraagd voor KERKDIENSTEN
Zondag
de Jaarlijkse bazaar!
Aalsmeer - Zaterdag 10 november is
de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Het is altijd een bijzonder gezellige dag met
een aantal grote activiteiten. Er is een
rommelmarkt en een tweedehands
kledingbeurs. De boekenmarkt is tot
ver in het land bekend, maar er zijn
ook volop CD’s en DVD’s te vinden.
En in Aalsmeer mogen natuurlijk de
bloemen en planten niet ontbreken.
Heeft u nog goederen? Inleveren van
spullen kan tot vrijdagmiddag 9 november 13.00 uur. De Doopsgezinde
Gemeente vraagt nog boeken, cd’s,
dvd’s en goede tweedehands kleding.
Ook is inbreng voor de rommelmarkt
gewenst. Als u spullen heeft, kunt u
deze tussen woensdag 7 november
13.00 uur tot en met vrijdag 9 november 13.00 uur inleveren bij de kerk in
het midden van de Zijdstraat. Grote
meubelen en pc’s met toebehoren zijn

niet gewenst. De bazaar vindt volgende week zaterdag plaats van 10.30 uur
precies tot ongeveer 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor verdere
informatie of voor vragen kan contact
opgenomen worden met Elise Moolhuijsen-Eveleens via 0297–340684.

Koffie in de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 7 november houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar en
er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Iedereen is van harte
welkom.

KIKA ambassadeur Albert
Vuil ontvangt mooi bedrag
Aalsmeer - Jorg Santen is onder andere lid van Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter in Uithoorn en nog
niet zo lang geleden heeft hij zich ingezet voor zijn KIKA-project: KIKAROW100. Een project dat bestond uit
drie stukken: Het bouwen van een eigen boot, het vinden van sponsors
en het roeien van de 100 kilometer
Ringvaartregatta in die zelf gemaakte
boot. Honderd kilometer roeien is niet
onbekend voor hem, want hij heeft
in 2005 en 2006 met een KIKAROWploeg de Ringvaartregatta al eens geroeid. Sinds 2004 is hij als vrijwilliger

en berenverkoper voor KIKA actief.
Onlangs heeft KIKA Ambassadeur Albert Vuil samen met echtgenote Loes
de weg van Aalsmeer naar de Amstel
gevonden en aan de Amsteldijk-Zuid
kregen zij een mooie cijfercombinatie
onder ogen. Het bijeen geroeide bedrag was 3.775,42 euro. De campagne van de roei- en kanovereniging is
al vaker de warme huiskamer voor
KIKA op tal van fronten geweest en
het enthousiasme spatte er altijd af.
Ook dat was nu weer het geval en dat
beperkt zich niet tot Uithoorn alleen,
maar bestrijkt de hele regio.

Zonnebloem zoekt vrijwilligers

Meezingen in Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
24 oktober heeft de Zonnebloem
Aalsmeer een gezellige zangmiddag georganiseerd in zorgcentrum
‘t Kloosterhof voor de bewoners van
het tehuis en van de aanleunwoningen. Om twee uur werden de gasten opgehaald door de zonnebloem
vrijwilligers. De gasten werden welkom geheten met koffie of thee met
wat lekkers er bij. Daarna stond samen zingen op het programma en
dankzij de teksten van alle liedjes
op het computerscherm kon iedereen meezingen. Onder andere klon-

ken bekende nummers van Toon
Hermans, Wim Zonneveld en Annie M.G. Schmitdt. Even voor vijf uur
was de middag ten einde. De Zonnebloem-vrijwilligers werden door
de bewoners bedankt met een stevig applaus. De afdeling Aalsmeer
kan zeker nog meer vrijwilligers gebruiken, evenals sponsors om activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Kijk voor meer informatie op de
website of bel voorzitter Rob Langelaan: 0297-368005.

4 november

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Jan Wolsheimer. Tevens crèche, peuterdienst en
metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart
om 10u. Spreker Jan Berger. Tevens
speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u.
met ds. A. Broersma.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. W. Blomjous. Opvang allerkleinsten en zondagsschool. Extra
collecte: Gemeenteopbouw.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u. Woensdag
7 november 14.30 en 19.30u. dienst,
dankstond voor gewas en arbeid.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins, scholendienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met dhr. Rob
Hondsmerk. Organist: W. Spaargaren. Om 18.30u. Zangdienst met
dhr. Eppo Kramer mmv Haarlemmermeers mannenkoor. Organist H.
van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. C.G.
Graafland. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker Martijn Piet. Om 19u. jongerendienst Baan 7 met Gor Khatchikyan.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. K. Muller en 16.30u. ds.
J. Trommel uit Lelystad. Woensdag
7 november 19.30u. dankstond, ds.
K. Muller.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Donderdag 10.30 en 19.30u. Euch.viering, vrijdag en zaterdag 17u. vieringen in Kloosterhof. Zondag om
10.30u. dienst door jongeren en
14u. Poolse dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. Tevens om 10u. tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst, mw. A. Creemer.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. dienst.
Begra Bijbelstudie
Maandag 5 november in Heliomare, Zwarteweg 98 om 20u. drs. Bert
Piet.
Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 6 november 20u. ‘Bergen in de Bijbel’
met P.A. Slagter, Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Filmavond in
Karmelklooster
Aalsmeer - Deze maand drie films
met
een
levensbeschouwelijke
diepgang in de refter van het Karmelklooster aan de Stommeerweg.
Op vrijdag 9 november van 17.00 tot
21.00 uur wordt ‘Des Hommes et
des Dieux ‘ (Mensen en Goden) vertoond. De film gaat over de vermoorde trappistenmonniken in Algerije
in 1996. Ze leefden tientallen jaren
lang te midden van hun moslimbroeders, namen deel aan dorpsfestiviteiten, deelden schoeisel en oefenden
de rol van dorpsarts uit. Ze toonden
respect voor godsdienst en cultuur.
In 2011 won deze film op het filmfestival van Cannes niet alleen de oecumenische prijs, maar ook de Grand
Prix. Opgave via karmelaalsmeer@
planet.nl of bel 06-20616512. De
toegang bedraagt 12 euro en dit bedrag is inclusief broodmaaltijd.

‘Luister’ thema jongerendienst
Aalsmeer - Op zondag 4 november staat er weer een dienst gepland speciaal voor en door jongeren waarbij Astrid, Wendy en Rianne nastreven om die zondagmorgen
met elkaar stil te staan bij een alledaags thema. Door klare taal en
mooie liedjes van het gelegenheidskoor hoopt het drietal hun boodschap over te brengen. De meiden
hopen dat er veel belangstellenden
zullen zijn om te komen luisteren.
En dit is ook gelijk het thema ‘Luister’. Echt luisteren naar elkaar, gebeurd dat vandaag de dag nog wel

genoeg? Aandachtig luisteren naar
elkaar en naar jezelf, dreigt een vergeten talent te worden. Als er twijfel is of medemensen wel voldoende luisteren, hoe zeer is men dan
overtuigd of God de mensen hoort?
Hoe leeg zou het zijn wanneer God
niet meer bereikt kan worden? Hopelijk wordt op 4 november met elkaar wel de inspiratie om de kunst
van het luisteren weer onder de knie
te krijgen gevonden. De jongerendienst begint om 10.30 uur en wordt
gehouden in RK Karmelkerk aan de
Stommeerweg. Van harte welkom!
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officiële mededelingen
Bekendmaking

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer. nl
Website: www. aalsmeer. nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8. 30-14. 00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8. 30-20. 00 uur. Tussen
17. 00-20. 00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8. 30-17. 00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8. 30-14. 00 uur: op afspraak.
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 kunt u
bellen naar 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 6 en 20 november 2012.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www. aalsmeer. nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
wo.
13. 30-16. 30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr.
08. 30-12. 00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden. nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer. nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9. 00-17. 00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas. nl
of website www. bezoekbas. nl
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3. 9 Wabo besloten is de volgende
In zijn openbare vergadering van 4 oktober 2012 heeft de omgevingsvergunning te verlenen:
gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer de concept- Wij- - Aalsmeerderweg 220, het aanleggen van kabels en leidinzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012 vastgen;
gesteld. Via deze concept- verordening wordt een aantal - Edisonstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
verordeningen gewijzigd wegens wijzigingen in wet- en re- - Oosteinderweg 77, het aanleggen van kabels en leidingelgeving. Deze concept- verordening ligt van donderdag 25
gen;
oktober 2012 tot en met donderdag 6 december 2012 ter - Rhijnlandsoord, het aanleggen van kabels en leidingen;
inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kun- - Seinpost 10A, het aanleggen van kabels en leidingen.
nen zienswijzen met betrekking tot de concept- verordening Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 november 2012
ingediend worden.
kennisgeVing ex artikel 6.24 wet ruimtelijke
ordening Van een anterieure oVereenkomst
oVer grondexploitatie
Burgemeester en wethouders hebben op maandag 8 oktober
2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor
de realisatie van een woningbouwproject genaamd “Nieuw
Calslagen” nabij de Herenweg te Kudelstaart, in de gemeente Aalsmeer. Het woningbouwproject bestaat uit maximaal
achttien vrijstaande woningen. Een zakelijke beschrijving
van de inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst ligt, overeenkomstig artikel 6. 2. 12 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro), gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam van de exploitanten,
de datum waarop de overeenkomst is gesloten, de plaatsaanduiding, de kadastrale percelen, de aanduiding van het
bouwplanprogramma en de verplichtingen van de contractspartijen op hoofdlijnen.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen
op de gemeentelijke website, www. aalsmeer. nl. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen
geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
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.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2. 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Het houden van de première van James Bond, Skyfall, op
31 oktober van 00. 07 tot 04. 00 uur, in de Crown Business
Studio’s aan de Van Cleeffkade 15.
Datum verzending vergunningen 25 oktober 2012
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 220, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 183, het aanleggen van een uitrit;
- Hortensialaan 84, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Seinpost 10A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Spinradhof 30, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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.

Aalsmeer) o. v. v. “Inspraak bestemmingsplan Schinkelpolder”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling een inspraakreactie naar voren
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0297) 387742.
puBlicatie melding artikel 8.40 wet
milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8. 40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
welstandscommissie
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede- Naam
: Pon Power B. V.
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over Adres
: Molenvlietweg 18 B
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda Plaats
: Aalsmeer
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, Datum
: 13 september 2012
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: IJmuider Vishandel D. Schong
inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan
Adres
: Beethovenlaan 52
‘schinkelpolder’
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 22 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat overeenkomstig artikel 4. 1 van de inspraak- Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
: V2Clothing
verordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met Naam
: Aalsmeerderweg 255 A B
betrekking tot het voorontwerp van het bestemmingsplan Adres
: Aalsmeer
‘Schinkelpolder’. In de periode van 2 november tot en met 13 Plaats
Datum
: 22 oktober 2012
december 2012 ligt het plan ter inzage voor inspraak.
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
plangebied
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Ringvaart van het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
de Haarlemmermeer, de Bosrandweg, de Oosteinderweg en tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
de Mr. Jac. Takkade. De woningen in het zuidelijke lint van worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
de Oosteinderweg behoren ook tot het plangebied. In het en dienstverlening.
plangebied zijn thans de volgende bestemmingsplan van
kracht: “Landelijk Gebied 1969, Kerkweg 1968”, het “Uitter inzage Bij de afdeling dienstVerlening,
breidingsplan in hoofdzaak 1962” en het “Uitbreidingsplan
Balie 5 ( week 44)
in hoofdzaak 1949”
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09. 00
aanleiding
tot 17. 00 uur op het Poldermeesterplein;
De gemeenteraad heeft op 2 december 2010 de Integrale
Nota voor de actualisering van de bestemmingsplannen in t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;vastgesteld. Deze nota bevat een uitvoeringsprogramma voor
de herziening van verouderde bestemmingsplannen in de pe- t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012;
2012/7552-M&R;
riode van 2011 tot 2015. De bestemmingsplannen die deel
uitmaken van het actualiseringprogramma zijn overwegend t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-gemeente voor verkopen van sinaasappelen op 29
conserverend van karakter en beogen geen nieuwe ruimteen 30 januari 2013;
lijke ontwikkelingen mogelijk te maken.
t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorziedoelstelling
ningen maatschappelijk ondersteuning SamenHet beleidsmatige doel van het bestemmingsplan is de
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (verbescherming van het noordelijke deel van het plangebied
sie 2);
(Schinkelbos) als natuurlijk- en ecologisch waardevol ge- t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmingsbied, alsmede het beperkt mogelijk maken van extensieve
plan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelgedagrecreatie. Daarnaast is het plan gericht op de bescherbieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelgeming van het centrale deel van het plangebied als gemengd
bied 5, bouwgrenzen kavel 1’;
(glas)tuinbouwgebied, zonder daarmee de ontwikkeling van t/m 22-11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en
zuivere glastuinbouw op de langere termijn onmogelijk te
feestdagenregeling;
maken. Het zuidelijk deel wordt beschermd als lintbebou- t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso;
wing, waarbij de bestaande functiemenging van wonen en t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
bedrijvigheid waar mogelijk wordt ontvlochten.
t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de
Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13. 30inloopavond
18. 00 uur;
In het kader van de inspraakprocedure zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op t/m 28-11 Waterwet, besluit inzake aanvraag vergunning
MPM 7089/113197 BES Zorgcomplex Mijnsheerdonderdag 22 november 2012 van 19:30 uur tot 21:00 uur
lijckheid;
(zaal open 19:15) in het gemeentehuis aan het Drie Kolomt/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8. 4
menplein 1 te Aalsmeer.
lid 2 Bouwbesluit 2012;
procedure
t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang
openstelling op zon- en feestdagen voor de
van 2 november 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter
periode van 1 december 2012 tot 1 december
inzage. Het plan is in te zien bij de centrale balie op het
2015 aan Albert Heijn en C1000;
gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1 in Aalsmeer. De t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de veropeningstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op
met vrijdag van 8. 30-14. 00 uur (vrije inloop) en van 14. 00het Poldermeesterplein;
17. 00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkoopen van 8. 30 uur tot 20. 00 uur. Voor het overige is het
men Aalsmeer 2012 vastgesteld;
plan in te zien op afspraak. Vanaf 2 november 2012 kunt u t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
de stukken ook inzien via de gemeentelijke website www. t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van
aalsmeer. nl (te vinden via de knop “bestemmingsplannen”
de première van James Bond, Skyfall, op 31 okin het derde keuzemenu rechts op het beeldscherm) en op
tober van 00. 07-04. 00 uur, in de Crown Busiwww. ruimtelijkeplannen. nl onder de planidentificatiecode:
ness Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;
NL. IMRO. 0358. BPSCHINKELPOLDER-VO01.
t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6. 24 Wet Ruimtelijke
Ordening van een Anterieure overeenkomst over
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid
grondexploitatie;
gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’.
aan burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Stem op unieke en duurzame fiets

nologie gebruikten om het ultieme
vervoersmiddel te maken.
Zij haalden alles uit de kast en
bouwden ‘een uithangbord voor
nieuwe technologie’. Het idee van
de B4 e-cruizer is ontstaan vanuit
het simpele gegeven dat acht van
de tien autoritjes korter zijn dan
twintig kilometer en dat 80 procent
van de tijd er maar één persoon in
de auto zit.

B4 e-cruiser in de race voor
Accenture Innovation Award
Aalsmeer - Hij ziet eruit als een
motor en gaat volgens de ontwerpers als een raket zo snel: de elektrische B4 e-cruizer. Met de stoere
en zeer innovatieve bike willen de
bedenkers en bouwers Wilco van
der Hoorn (eigenaar Balk Rijwielen),
Janpeter Eilander en Jos Lenssen de
publieksprijs behalen van de prestigieuze Accenture Innovation Award.
De jury van de Accenture Innovation Awards is erg enthousiast over
de fiets en noemt de B4 e-cruizer
‘Innovatief, veelbelovend en een uithangbord voor nieuwe technologie’.
Het drietal achter de B4 e-cruizer
spreekt van ‘een lokaal product met
internationale potentie waarmee het

op de kaart gezet kan worden’. “Deze regio is de plek bij uitstek om de
e-cruizer te ontwikkelen. Er is heel
veel kennis en vakmanschap aanwezig in onze regio”, aldus de bedenkers.
De Accenture Innovation Awards
worden donderdag 8 november uitgereikt. Om kans te maken op de
publieksprijs heeft het B4-team zoveel mogelijk steun nodig.
Wie de mannen wil helpen wordt
gevraagd te stemmen. Dat kan via
de website www.b4-bikes.com. Wie
stemt op het bedrijf B4-bikes maakt
kans op een dag e-cruizen voor
twee personen op Texel met lunch,
diner en meer. Met de ‘geboorte’

De stoere en zeer innovatieve bike, de B4 e-cruiser. Veel sneller dan een normale fiets en een helm is niet nodig.
van de uiterst duurzame B4 e-cruizer is voor Wilco van der Hoorn uit
Kudelstaart, Janpeter Eilander uit

Rijsenhout en Jos Lenssen een jongensdroom uitgekomen. Drie gewone jongens, die ruimtevaarttech-

Statussymbool
“Zonde van de benzine en zeker
niet duurzaam. De e-cruizer is comfortabel, ziet er indrukwekkend uit
en rijdt op elektriciteit. Bovendien
haalt de machine gemakkelijk 25 kilometer per uur.
Veel sneller dan een normale fiets
en een helm is niet nodig. Redenen genoeg om de auto wat vaker
te laten staan en dat is goed voor
het milieu”, menen de drie initiatiefnemers, die de B4 vergelijken met
een Harley Davidson. “Een Harley is

een statussymbool en dat moet onze machine ook worden. Een symbool van duurzaamheid en van vrijheid, van de nieuwe tijd waarin we
meer met minder doen.” Dat de ecruizer toekomst heeft, daar twijfelen ze bij dit bedrijf niet aan. In betrekkelijk korte tijd werden er al snel
een aantal van deze bijzondere fietsen verkocht. En toen de e-cruizer
in het Amerikaanse Las Vegas werd
getoond, meldden zich direct diverse bedrijven aan om als dealer te
fungeren.
Recentelijk zijn de B4-bouwers toegelaten tot het ESA-BIC programma. Het geeft het bedrijf de unieke mogelijkheid de nieuwste technologieën van de European Space
Agency te gebruiken en te testen.
Op dit moment werkt B4 aan een
accu-oplader op zonne-energie en
apps waarmee de e-cruizer overal te lokaliseren is en zelfs met een
smartphone gestart kan worden.
Door Ilse Zethof
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Vrijdag en donderdag komedieshow

‘Ik heb mijn vrouw zwanger
gemaakt’ in Crown Theater
Aalsmeer - Volgende week donderdag 8 november presenteert het
Crown Theater: ‘Help! Ik heb mijn
vrouw zwanger gemaakt’. Een herkenbare, muzikale cabaret-comedyshow met Bastiaan Ragas en Dorien Haan, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Kluun. Bastiaan Ragas vertelt openhartig en op
komische wijze over zwangerschap,
bevalling en vaderschap. Ragas, zelf
vader van vier kinderen, zag de potentie van het boek voor een theaterbewerking. Het is een dynamische voorstelling waar ‘slechte’
grappen in rap tempo opgevolgd
worden door ‘goeie’ liedjes. Voor
jonge ouders een avond vol herkenning en voor ervaren (groot)ouders een trip down Memory Lane.
De voorstelling is vorig jaar in première gegaan en wegens groot succes verlengd. De voorstelling wordt
begeleid door prachtige muziek van
Veldhuis & Kemper. ‘Help! Ik heb
mijn vrouw zwanger gemaakt’ be-

gint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 25 euro en kaarten zijn verkrijgbaar via www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht
worden vanaf 19.00 uur.
Komend weekend: Midlife!
Er zijn ook nog kaarten voor ‘Midlife!’, de sprankelende relatiekomedie met Alfred van den Heuvel op
vrijdag 2 november aanstaande om
20.00 uur in het Crown Theater. Wat
zou jij doen als je van je partner een
jaar ‘los’ mocht gaan? De dromerige, charmante maar wat naïeve Robert krijgt van zijn vrouw een jaar
om uit te zoeken wat hij wil en wie
hij is. De wereld is een snoepwinkel en hij kan niet kiezen. De voorstelling begint vrijdag om 20.00 uur,
kaarten kosten 27,50 euro per stuk
en zijn verkrijgbaar via de website
van het theater, via 0900-1353 en,
indien nog voorradig, vanaf 19.00
uur aan de zaal te koop.

Cabaret ‘Hoe moeilijk kan
het zijn’ in café Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 3 november presenteert cabaretier Jennifer
Evenhuis haar eerste avondvullend
programma ‘Hoe moeilijk kan het
zijn? in cultureel café Bacchus. Het
programma gaat over hoe moeilijk
mensen het zichzelf maken, in een
maatschappij die vol zit met keuzes
en mensen die alles tegelijk willen.
Hilarische typetjes, poëtische conferences, een lekker liedje en dat allemaal met een vrij absurde kijk op
het leven. Jennifer is in 2010 ook te
zien geweest in cultureel café Bacchus samen met Marieke Visser. Zij
maakte toen ook al een overtuigende indruk op het publiek. Nu is zij

klaar met haar eerste avondvullend
programma: ‘Hoe moeilijk kan het
zijn?’ Een mooie uitdaging voor haar
om in Bacchus het podium te betreden. Zaal open: 20.15 uur. Aanvang
voorstelling 21.00 uur Kaarten à 10
euro zijn te bestellen via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch:
0297-342657 (na 18.00). Tevens op 3
november aan de deur van cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Volgende week vrijdag 9 november
staat de piano weer centraal tijdens
het jaarlijkse pianogala onder leiding van Lisa Kaaijk. Het programma begint om 20.30 uur, de toegang
tot Bacchus is gratis.

Nieuwe expositie Flowers into Art

Oogstrelende tekeningen
van dahlia’s van Jacobien
Aalsmeer - Aalsmeer kent een lange en rijke geschiedenis als het gaat
om het telen van bloemen en planten. Toch is het voor het eerst dat
in Aalsmeer een grote tentoonstelling wordt samengesteld met werk
van 14 kunstenaars over dit onderwerp. ’Flowers into Art’ is de titel van
de expositie en laat maar liefst 150
kunstwerken over bloemen zien.
Kunstenaars schilderen hun favoriete bloemen om de meest uiteenlopende redenen. Vaak als symbool
van geluk en liefde, vruchtbaarheid
en kracht, maar ook wijzen enkele schilderijen op vergankelijkheid
en nostalgie. Essentieel zijn ook de
studies van individuele bloemen die
om hun botanische kenmerken getekend zijn. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan zijn de 18 pastelkrijt
tekeningen van dahlia’s van Jacobien de Rooy uit Haarlem. Zij woont
haar hele leven midden in de stad
en koestert daar het verlangen naar
de natuur. Dat doet ze in haar tekeningen van bloemen, planten, bomen, bergen en dieren. Ze is gefas-

Niels van der Gulik is terug!
ten gehore brengt. En nog steeds
is hij zijn repertoire aan het uitbreiden. Het optreden van Niels van der
Gulik is een feestje, dus zorg dat je
er bij bent! De voorstelling is aanstaande zondag 4 november en begint om 15.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. De entree bedraagt 9 euro. Reserveren via www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch: 0297- 368378.
Zaterdag Bingo-rette
Zaterdag 3 november in De Oude
Veiling iets nieuws: Bingo-rette, de
kleinste en fijnste liedjesbingo gebracht door de Halve Haantjes oftewel Joris en Daan. Tijdens de bingorette streept het publiek geen cijfers maar titels af, terwijl de Haantjes een medley van tijdloze hits zingen en spelen. Bingo-rette bestaat
uit twee rondes met een ronde met
Nederlandstalige hits en een ronde met hits uit de jaren zeventig
en tachtig. De bingo-rette start om
22.00 uur.

Konijnen en sierduiven op
pluimveetentoonstelling
Aalsmeer - De Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee Vrienden (AKPV)
organiseert van 1 tot en met 3 november weer een grote tentoonstelling met konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en sierduiven. Deze show is te zien in Ranzijn Tuin en
Dier aan de Aalsmeerderweg 436.
Voor dierenliefhebbers is dit een
unieke kans om zo’n grote verscheidenheid aan dieren te kunnen bewonderen. Donderdag 1 novem-

ber worden alle ingezonden dieren
door erkende keurmeesters beoordeeld op kleur, bouw, type, gewicht
en conditie. Voor de fraaiste dieren
zijn er prijzen te winnen. De officiële opening is donderdagavond 1 november om 19.30 uur. Tot 21.00 uur
is publiek welkom. Vrijdag 2 november is de tentoonstelling gratis te
bezoeken tussen 9.00 en 21.00 uur
en zaterdag 3 november van 9.00 tot
16.30 uur.

Zaterdag start kaartverkoop!

Toneelvereniging brengt
komedie ‘Gebroken ijs’
Kudelstaart - Toneelvereniging
Kudelstaart speelt in november de
komedie ‘Gebroken ijs’, geschreven door Haya van der Heyden. De
spelers nodigen bezoekers uit in
te checken op cruiseschip de ‘Maria Stuart’, die klaar ligt voor een
reis langs de kust van Noorwegen.
Aan boord een bont gezelschap van
vooral alleenstaande senioren die
zorgen voor hilarische en ontroerende momenten. Naarmate de reis
vordert, breekt het ijs tussen de passagiers met alle gevolgen van dien.
De komedie wordt gebracht op za-

terdag 17, donderdag 22 en zaterdag 24 november in het Dorpshuis
van Kudelstaart. De kaartverkoop
start aanstaande zaterdag 3 november. Tussen 11.00 en 13.00 uur
kunnen kaarten gekocht worden in
het dorpshuis. Daarna zijn kaarten
verkrijgbaar bij Gall & Gall in winkelcentrum Kudelstaart of telefonisch te bestellen bij Lia Bon via
06-22410451. De toegangsboekjes
kosten 10 euro per stuk. De voorstellingen beginnen alle dagen om
20.15 uur, de zaal gaat open vanaf
19.30 uur.

Zondagmiddag opening
De tentoonstelling Flowers into Art
wordt aanstaande zondagmiddag
4 november om 16.00 uur geopend
door bloemenarrangeur en kunstverzamelaar Piet Vellekoop. De kunstenaars zijn allen aanwezig. Publiek
is van harte welkom vanaf 16.00 uur
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De tentoonstelling bezichtigen kan tot en met 9 december iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.
Door: KCA: Annefie van Itterzon

STAGE
MUSIC SHOP

Wegens succes geprolongeerd
Aalsmeer - De laatste twee jaar
heeft Niels van der Gulik een grote schare Aalsmeerse fans weten
te verzamelen met zijn kleinkunstprogramma! Niels is in staat om het
Nederlandse lied op een verrassende manier te vertolken. Soms expressief als een jonge hond, maar
ook zittend op een kruk zingt hij bijna fluisterende prachtige vertederende teksten om vervolgens weer
vol humor het publiek uit hun gemijmer te halen. Met zijn professionele band bestaande uit Eric Bogers op piano, Auke Haaksma op
bas, Jos Kolenberg op gitaar en geluidsman Emanuel van der Ven (tevens huisdichter van de band), zingt
Niels bekende en minder bekende
teksten van Toon Hermans, Freek de
Jonge, Cornelis Vreeswijk, De Dijk,
Doe Maar, Raymond van ’t Groenewoud en niet te vergeten van zijn
grote vriend en inspirator Ramses
Shaffy. Eén jaar geleden kwam de
CD ‘In goed gezelschap’ uit waar
Niels eigen geschreven nummers

cineerd door de variatie in de natuur
en de onmogelijkheid om er iets van
te begrijpen. Al tekenend probeert
ze er achter te komen waarom een
bloem speciaal is. De dahlia is haar
favoriet. Ze maakte in 1999 een serie van deze oogstrelende, fluweelachtige bloem. Het is een eerbetoon
aan haar moeder die in Amersfoort
een dahliatuin bezat. Speciaal voor
Aalsmeer heeft ze nieuwe tekeningen gemaakt, gebaseerd op de dahliasoorten uit de Historische Tuin.

NIEUW:

AANBIEDING:

Fender gitaarkabel
5,5 mtr

AANBIEDING:

Western gitaar
‘Lag’ van €422,- voor

Dynamische microfoon

€14,95 ‘Samson R21S’

€28,55

TIP:

€395,00

UITGEBREID ASSORTIMENT

Muziek (les)boeken!

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

X-Ray bluesband
en Coolcasttrio

Oude Meer - Aankomend weekend staan er weer twee bands op
het podium in The Shack. Zaterdagavond 3 november verzorgt de
X-Ray Bluesband een optreden in
The Shack. Deze viermansformatie is ontstaan als eerbetoon aan
één van de grootste en invloedrijkste blues-gitaristen aller tijden, Stevie Ray Vaughan.
En op zondagmiddag 4 november
is het podium voor het Coolcasttrio.

Het trio bestaat uit: Hans Millenaar
(Hucksters), Piet van Leeuwen (Livin’ at A) en Jack Muller (ex Huckster, Tdi Rock). De mannen hebben
hun koppen weer bij elkaar gestoken en hebben wel zin in ’n beetje muzikale zottigheid. De X-Ray
Bluesband begint zaterdag rond
21.30 uur. En aanvang Coolcasttrio
is zondagmiddag vanaf 15.30 uur
te zien en te horen. Entree zaterdag
is 5 euro en zondag gratis toegang.
Vrijdag 2 november is The Shack
gesloten. Adres is Schipholdijk 253b
in Oude Meer. Voor alle ins en outs:
www.the-shack.info

Toneelvereniging speelt blijspel

Rijzenspelers trakteren
op ‘Pension de Richel’
Rijsenhout - Op 3, 9 en 10 november brengen de Rijzenspelers
het blijspel ‘Pension de Richel’ van
Ton Davids. Een opvanghuis voor
dak- en thuislozen vormt het decor van alle verwikkelingen. Na het
zeer succesvolle ‘Bedgeheimen’ van
Haye van der Heyden in het voorjaar
is nu gekozen voor een blijspel met
personages die leven aan de onderkant van de maatschappij. De vrolijke kant wordt gekozen en het volkse vermaak en de belevenissen van
de zeer uiteenlopende personages zal een ieder zeker een prima
avond bezorgen. In Pension de Richel: Rika, die gewend is met haar
winkelwagentje de vuilnishopen af
te schuimen, Eduard een gesjeesde toneelspeler die aan de drank
is, Jotie een drugsverslaafde en
dichter in spé en Wanda speelt de
hoer. Voor hen wordt gezorgd door
Theo en de vrijwilligster Pien. Het
voortbestaan van ‘pension de Richel’ wordt bedreigd door de directe buurvrouw, mevrouw Meerman
en het bestemmingsplan van de gemeente. Maar in het opvangtehuis
blijken sommige bewoners er een

dubbele agenda op na te houden en
spelen er andere belangen dan alleen het verzorgen van de kansarme bewoners. Want waarom wil mevrouw Meerman dat Pension de Richel sluit, wat heeft er toe geleid dat
Eduard, die vroeger A.E.M Hofman
was, zo aan de grond zit. En wat is
de rol van Bennie die een bijzondere vriend blijkt te hebben? En dan
Pien, is haar keuze om vrijwillig deze zwervers te verzorgen ingegeven
door loyaliteit aan de meest kansarmen of spelen er andere motieven? En op welke wijze kunnen de
bewoners en Theo het voortbestaan
van hun Opvangtehuis redden? Er
blijken toch onverwachte mogelijkheden te zijn. Een blijspel met zeer
vlotte dialogen, veel onverwachte
humor en erg eigentijds! De regie
is in handen van Sylvia Broos. Kaarten zijn verkrijgbaar via e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl, via internet: www.rijzenspelers.nl, maar ook
telefonisch: 0297-327840 en voor de
late beslisser: gewoon aan de kassa van dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat 14. Alled voorstellingen beginnen om 20.15 uur.

Muziek/ToneelCabaret
Donderdag 1 november:
* Blitzz Piano’s Live in Blitzz, Marktstraat van 20 tot 01u.
Vrijdag 2 november:
* Komedie-voorstelling Midlife in
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Halloween disco ‘t Gilde voor jeugd
basisschool, 19-22u. Graaf Willemlaan 3, Kudelstaart.
* Party Time met dj in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 3 november:
* Estafettemiddag v/a 17u. en Trots
van Aalsmeer feest in de Praam,
Zijdstraat v/a 22u.
* Toneelvoorstelling Rijzenspelers ‘Pension de Richel’ in De Reede, Schouwstraat. Aanvang: 20.15u.
Ook op 9 en 10 november.
* Cabaret van Jennifer Evenhuis
‘Hoe moeilijk kan het zijn’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Feest carnavalvereniging De Pretpeurders in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20.15u.
* Collegium strijkkwartet uit Kiev in
Oud-katholieke ker, Oosteinderweg
394. Aanvang: 20.15u.
* X-Ray Bluesband in The Shack,
Schipholdijk, Oude Meer v/a 21.30u.
Zondag 4 november:
* Try-out concert fanfarekorps Flora in Dorpshuis Kudelstaart v/a 15u.
* Niels van der Gulik in Oude Veiling,
Marktstraat v/a 15.30u.
* Coolcasttrio in The Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer v/a 15.30u.
Donderdag 8 november:
* Komedietheater ‘Help ik heb mijn
vrouw zwanger gemaakt’ in CrownTheater, Van Cleeffkade. V/a 20u.
Zaterdag 10 november:
* Najaarsconcert met oratorium ‘Het
nieuw Jeruzalem’ Interkerkelijk koor
in Open Hofkerk, Ophelialaan, 20u.
Zondag 11 november:
* Sarah Mac. Dougall met Marie Josee Dandeneau in kleine zaal Oude
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
Exposities
1 t/m 4 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Iedere eerste
zondag van de maand ook open.
1 t/m 3 november:
* Tentoonstelling Konijnen en Pluimveevrienden bij Ranzijn, Aalsmeerderweg. Donderdag 19.30u. open.
Vrijdag 9-21u. en zaterdag 9-16.30u.
Zaterdag 3 november:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
3 en 4 november:
* Huismuseum van Janna van Zon
met Mokum collectie open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u.
* Expositie met beelden, schilderij-

en en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
Zondag 4 november:
* Opening tentoonstelling schilderijen en tekeningen ‘Flowers into Art’
in Oude Raadhuis, Dorpstraat om
16u. door arrangeur Piet Vellekoop.
Tot en met 9 december. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
Diversen.
Donderdag 1 november:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Ouderensoos bij BV Oostend vanaf 14u. Om 20u. Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat.
Vrijdag 2 november:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 3 november:
* Start kaartverkoop Toneelvereniging Kudelstaart ‘Gebroken ijs’ in
Dorpshuis van 11 tot 13u. Voorstellingen op 17, 22 en 24 november.
* Lezing Ad van Liempt over ‘De
donkere kamer van Damokles’ in
Oude Veiling, Marktstraat, 20-22u.
* Bingo-rette, liedjesbingo, in Oude
Veiling, Marktstraat vvanaf 22u.
Maandag 5 november:
* Verrassingsveiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 6 november:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 7 november:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
Literaire avond vanaf 20u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat in Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 8 september:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 9 november:
* Snuffelen aan Amserdam met Wim
en Gerard bij OVAK in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Film ‘Des Hommes et des Dieux’ in
klooster, Stommeerweg, 17-21u.
Zaterdag 10 november:
* Bazaar Doopsgezinde kerk in gebouwen Zijdstraat 55 v/a 10.30u.
Vergaderingen
Donderdag 1 november:
* Vergadering beraad en raad in gemeentehuis vanaf 19.30u.
Donderdag 8 november:
* Najaarsrapportage en programmabegroting in beraad en raad in
gemeentehuis vanaf 19u.

Trots van Aalsmeer-feest
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Er wacht weer een
swingend weekend in danscafé de
Praam met muziek van de DJ’s Henk
en Jochem. Vrijdag 2 november is
het de beurt aan DJ Henk om het
publiek de dansvloer op te lokken.
Dat is wel aan Henk toevertrouwd.
Er worden weer twee waardecheques van 100 euro verloot op de
garderobenummertjes. Zaterdagmiddag staan twee vrienden achter
de draaitafels van de Praam. Stefan
Levarht en Devin Hoogervorst laten
van 16.30 tot 19.30 uur van zich horen. Op donderdag 8 november is
er in de Praam een besloten bingoavond vanaf 20.00 uur.
Vijfde Trotsfeest
Zaterdag 3 november aanstaande
wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar door het zesde seniorenelftal van V.V.Aalsmeer (Trots van
Aalsmeer) het Trots van Aalsmeerfeest georganiseerd. Dit jaar is
danscafé De Praam de feestlocatie. Kaarten zijn zeer gewild, maar
er zijn er nog enkele verkrijgbaar.
In tegenstelling tot de voorgaande
twee edities, wordt dit feest niet in
The Beach gehouden. Ook de kantine van V.V.Aalsmeer, waar het feest
de eerste twee keer plaats vond, is,
vanwege de rompslomp omtrent
vergunningen, gepasseerd. Gelukkig heeft het Trots van Aalsmeerfeest in de afgelopen jaren een dermate goede naam opgebouwd, dat

danscafé De Praam graag haar deuren opent om iedereen die ‘De Trots’
een warm hart toedraagt binnen
te laten op zaterdagavond. De muziek zal op het feest verzorgd worden door dj Jochem van Leeuwen,
een zeer bekende en graag geziene artiest in De Praam. Ook was hij
het, die vorig jaar in januari het afsluitende feest van het Trots van
Aalsmeer zaalvoetbaltoernooi opluisterde met zijn dj-performance.
Toegangskaarten voor het Trots van
Aalsmeerfeest zijn verkrijgbaar bij
de organisatie, via www.trotsvanaalsmeer.nl en kosten 5 euro per
stuk. Voor die euro’s krijgt een ieder uiteraard toegang, tot dit nu al
memorabele feest, maar wordt onder alle gasten ook een aantal cadeaus verloot, vanuit de Trots van
Aalsmeer kledinglijn, die inmiddels al bestaat uit ondergoed, zonnebrillen, truien, t-shirts en mutsen.
Nog geen kaarten? Snel even regelen dus!
Na afloop van het feest zullen de
foto’s, die zaterdagavond genomen
worden, op de website van De Trots
worden geplaatst. Ook is hier wekelijks een update van, en daar draait
het tenslotte ook om, de sportieve
prestaties van De Trots te lezen. Wie
is er momenteel topscorer, hoeveel
punten zijn er al vergaard en wat is
het programma voor de komende
weken? Het is allemaal te lezen op
de site van Trots.

Collegium strijkkwartet in
de Oud-Katholieke kerk
Aalsmeer - Zaterdag 3 november
kan genoten worden van een uniek
concert in de Oud-Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. Eenieder wordt uitgenodigd voor het bijzondere concert door het Collegium
strijkkwartet uit Kiev in de Oekraïne.
Het concert begint om 20.15 uur en
de toegang is gratis. Er wordt wel
een vrijwillige bijdrage aan de deur

gevraagd. De vier strijkers van het
Collegium kwartet zijn winnaars van
diverse grote, internationale competities in onder andere Italië, Zwitserland en Oekraïne. Het kwartet zal
werken spelen van Schubert, Beethoven en enige beroemde Oekraiense componisten. De heren musici
zijn in Nederland voor een masterclass onder leiding van Stefan Metz.
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Aanmelden verkiezingsavond
voor Onderneming van het Jaar
Aalsmeer - De aanmelding om
aanwezig te zijn bij ondernemersavond voor de verkiezing van Ondernemingen van het Jaar is van
start gegaan. De eerste aanmelding
van ondernemers voor deze feestelijke prijsuitreiking stromen al binnen. Tijdens deze verrassende en
spraakmakende avond op vrijdag
9 november zullen drie prijzen uitgereikt worden, namelijk Onderneming van het Jaar MKB groot, Onderneming van het Jaar MKB klein
(minder dan 20) en de Starter van
het Jaar. Wethouder Economische
Zaken Ad Verburg: “De Jury heeft
de bedrijfsbezoeken afgelegd. Er
zaten weer hele mooie bedrijven en
dus goede kandidaten voor de overwinning bij. Ik hoop dat net als vorig jaar deze netwerkavond voor ondernemers druk bezocht wordt. Dit
jaar zal het feest gehouden worden
in een fantastische locatie, namelijk in een speciaal ingerichte studio van Crown Business Studios.”
Na het succes van vorig jaar wil het
College van B&W van de gemeente samen met de initiatiefnemers
van dit evenement, Rabobank Re-

gio Schiphol en Flynth adviseurs en
accountants, opnieuw hun waardering laten blijken aan de Aalsmeerse ondernemers. Tijdens de jurybezoeken van de afgelopen tijd is
opnieuw gebleken dat Aalsmeerse ondernemers zeer gedreven, enthousiast en betrokken zijn. Bent u
ook benieuwd naar De Onderneming en Starter van het jaar 2012?
Kom dan naar de feestelijke prijsuitreiking op vrijdagavond 9 november. Vanaf 19.30 uur worden bezoekers van harte welkom geheten
bij Crown Business Studios aan de
van Cleeffkade 15. Tussen 20.00 en
22.00 uur vindt de bekendmaking
plaats van de winnaars in drie categorieën afgewisseld met wervelend entertainment. Tussen 22.00
en 00.00 uur is de feestelijke afsluiting van de avond met muziek, gelegenheid tot napraten en netwerken.
Mis het niet en meld u meteen aan
via www.OvhJ-aalsmeer.nl/aanwezig. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht
niet te lang! De toegang is gratis. U
ontvangt van ons een bevestiging
van uw aanmelding.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg met het Flora-beeldje, de felbegeerde prijs voor Onderneming van het Jaar.

Koperen jubileum voor eigenaar Paul Zwebe

Autoschade Van den Berg en
Carstyling Tuning Aalsmeer
Aalsmeer - Paul Zwebe mag
met zijn bedrijf Autoschade Van
den Berg aan de Legmeerdijk 260
zijn koperen jubileum vieren. Deze maand was het 12,5 jaar geleden dat ondernemer Zwebe het bedrijf overnam. Autoschade van den
Berg bestaat al sinds 1906, toen begonnen als wagenmakerij. “Het bedrijf is er dus al veel langer, maar ik
mocht mijn eigen bescheiden feestje vieren, omdat het bedrijf sinds

2000 van mij is geworden”, zegt eigenaar Zwebe. Zijn vrouw Monique
verraste hem en de vijf personeelsleden met een bescheiden surpriseparty. “Leuk was dat er ook wat relaties en vrienden taart kwamen eten.
Erg gezellig was het.” Voordat Paul
de stap nam om voor zichzelf te beginnen heeft hij bij verschillende bedrijven ervaring op gedaan. Toen hij
de kans kreeg om het bedrijf aan
de Legmeerdijk te kopen, twijfelde

hij geen moment. “Het bedrijf zit op
een A-locatie en liep altijd al goed.
Natuurlijk heb ik mijn eigen draai
eraan gegeven en blijf moderniseren met nieuwe apparatuur. Ook het
opknappen van de voorgevel staat
op mijn lijstje.”
Het bedrijf heeft zich in de loop
der jaren goed ontwikkeld. Uiteraard kunnen klanten bij Autoschade Van den Berg terecht voor alle
autoschadeherstelwerkzaamheden. Zeer uitlopende reparaties
kunnen er gedaan worden, van uitdeuken en ruitreparaties tot overspuiten van onderdelen en reparatie
van de elektrische bedrading. “Het
moet gek lopen willen wij de reparatie niet kunnen uitvoeren met ons
deskundig team. Wij regelen alles
voor mensen die schade hebben,
ook een vervangende auto.” Het bedrijf werkt met de modernste apparatuur, is milieuvriendelijk gecertificeerd en kan de klant alle papieren rompslomp uit handen nemen.
“Vaak zien mensen enorm op tegen
het afhandelen van alle documenten van de verzekeringsmaatschappij en het contact met de schadeexpert. Wij bieden graag de service om alles voor de klant te regelen.” Naast herstel-, deel- of totaalreparaties, kan het bedrijf keukens,
meubels, plaatwerk, deuren, (koel)
kasten, brievenbussen en meer
(over)spuiten. “Overal waar verf op
hecht, dat spuiten we.” Ook vakkundig demonteren, halen en brengen
en opnieuw monteren van bijvoor-

‘In de Zotte Wilg’ presenteert:

Flex BV: eenvoudiger en flexibeler,
maar niet zonder gevaar!
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
23 oktober was er in gebouw De Legakker aan de Turfstekerstraat een
workshop over de pas ingevoerde Flex B.V. Flynth maakte de deelnemers snel duidelijk dat de nieuwe regels van de Flex B.V. nu al van
toepassing zijn op reeds bestaande B.V.’s. Er zijn aan deze nieuwe
wetgeving voor B.V.’s veel voordelen verbonden, zoals bijvoorbeeld
dat het minimumkapitaal van 18.000
euro is komen te vervallen en dat er
buiten de aandeelhoudersvergadering om besluiten mogen worden
genomen. Maar naast alle voordelen die de nieuwe wetgeving biedt,

is met name de aansprakelijkheid
van de bestuurders een belangrijk aandachtspunt geworden. Mede daarom is het bij voorgenomen
dividenduitkeringen zeer wijs om u
eerst goed te verdiepen in de toegenomen wettelijke risico’s. Bij B.V.’s
met een pensioenregeling zijn de
fiscale risico’s zo sterk toegenomen
dat de inschakeling van een ter zake deskundige een absolute pré is.
Het was een leerzame en geslaagde workshop. Flynth organiseert vaker interessante bijeenkomsten op
verschillende gebieden. Houd u de
website www.flynth.nl in de gaten
voor de actuele agenda.

Twee keer lezing op 14 november

Klassieke homeopathie bij
chronische klachten
Aalsmeer - Dit jaar wordt de landelijke Week Chronisch Zieken georganiseerd van 9 tot en met 16 november. Op woensdag 14 november organiseren de twee Aalsmeerse Klassiek Homeopaten Bert Vreeken en
Catinka Rabbers- Dekker in het kader van deze week een lezing over de
mogelijkheid om chronische klachten
te behandelen met behulp van Klassiek Homeopathische geneesmiddelen.
Onder chronische klachten vallen alle klachten die niet vanzelf overgaan,
maar langdurig of blijvend aanwezig
zijn. Dit kunnen zowel lichamelijke
als mentaal emotionele klachten zijn.
Bij lichamelijke klachten kan gedacht
worden aan chronische pijnklachten,
auto-immuunziekten als reuma en fibromyalgie, allergieën, astma, chronische verkoudheden, menstruatieklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom, regelmatig terugkeren-

de ontstekingen en eczeem. Concentratieproblemen, AD(H)D, autisme, angsten, dwangneurosen
en eetstoornissen zijn voorbeelden
van mentaal emotionele chronische
klachten. Tijdens de lezing wordt uitgelegd wanneer en waardoor het
mogelijk is om met een Klassiek Homeopathische behandeling de klachten te laten verdwijnen, wat de behandeling inhoudt, hoe het mogelijk
is, dat de geneesmiddelen niet belastend voor het lichaam zijn en waarvan de geneesmiddelen worden gemaakt. De lezing is gratis en wordt
twee keer gehouden op woensdag
14 november in de praktijk van ‘Catinka, met het oog op gezondheid’
in de Wilgenlaan 14. ’s Morgens van
10.00 tot 12.00 uur en ’s avonds van
20.00 tot 22.00 uur. Graag van te voren aanmelden. Dit kan telefonisch
bij Bert: 0297-342202 of bij Catinka:
0297-343058 of via info@catinka.nl.

Wie leukste, sfeervolste en lekkerste?

Restaurant verkiezing in
gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Ieder restaurant in
Aalsmeer maakt nu kans op de titel:
Leukste restaurant van de gemeente Aalsmeer! Leukste restaurant van
de gemeente word je natuurlijk niet
zomaar. Hiervoor krijgen de restaurants van Aalsmeer tot 25 november de tijd om zoveel mogelijk stemmen te werven onder de gasten, die
daarnaast ook het restaurant moeten beoordelen op een vijftal criteria:
sfeer en ambiance, klantvriendelijkheid, prijs- en kwaliteit-verhouding,
inrichting en service. Binnen de gemeente Aalsmeer worden twee res-

taurants genomineerd voor de provinciale ronde: het restaurant met de
meeste stemmen en het restaurant
met de beste beoordelingen. De provinciewinnaars worden op 17 december uitgenodigd in het Steigenberger
Kurhaus Hotel voor een feestelijke
award uitreiking waar ook de landelijke winnaar bekend wordt gemaakt.
Een stem uitbrengen kan via de website www.restaurantverkiezing.nl. Per
stem wordt 5 eurocent gedoneerd
aan Pink Ribbon door de partners van
de verkiezing. Pink Ribbon zet zich in
tegen borstkanker.

Zangdienst in de
Dorpskerk

als op 30 maart zal Jan met zijn gitaar
bij tafeltjes gaan zitten om persoonlijk voor de gasten te zingen. “Het beloofd een mooie avond te worden”,
verzekert het echtpaar Schwegler.
Reserveren is wel een aanrader en
wordt op prijs gesteld en dit kan via
0297-324606. In de Zotte Wilg aan
de Uiterweg 27a, aan het water van
de Westeinder, is een sfeervolle gelegenheid om te gaan genieten van
een overheerlijke lunch of diner. In
deze wintermaanden staan wekelijks
andere wildgerechten op de menukaart. Ook voor feestjes of een borrel,
een lunch of diner voor grote groe-

pen biedt In de Zotte Wilg tal van
mogelijkheden. Voor meer informatie
kan gekeken worden op de website
www.zottewilg.nl.

Aalsmeer - De landelijke campagne Nederland Leest gaat vandaag,
donderdag 1 november, in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland van start gaan en duurt de hele maand november. Traditiegetrouw
is dit de periode voor bibliotheken om
het boekje van Nederland Leest cadeau te doen aan hun volwassen leden. Dit jaar is het boek De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans. Tijdens de campagnemaand
organiseert de Bibliotheek Amstelland onder andere een ontmoeting
met Ad van Liempt en zijn kijk op de
historische context van De donkere
kamer van Damokles op vrijdag 2 november van 20.15 tot 22.00 uur in De
Oude Veiling in de Marktstraat. Voor
kaartverkoop en meer informatie over
Nederland Leest en de activiteiten:
www.debibliotheekamstelland.nl.

Aalsmeer - Woensdag 7 november
’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur is
er gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie of thee elkaar
te ontmoeten tijdens de wekelijkse
Oost-Inn in brede school De Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66. Van
19.30 tot 21.30 uur wordt een literaire
avond gehouden, waar het boek ‘Koningin Noor van Jordanië, en leven in
het teken van vrede’ besproken gaat
worden. Het boek geeft behalve een
beeld van het privéleven van Noor
ook een beeld van de situatie in het
Midden-Oosten, de wereldpolitiek en
de politieke leiders. Het is een verhaal van respect en waardering en
van moed en doorzettingsvermogen,
hoop en geloof. Voor beide activiteiten is iedereen welkom. Info: 325636
of 345413.
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Oud papier

Lezing door Ad
van Liempt

Door Ilse Zethof

Kijk écht HD

Aalsmeer - Op zondagavond 4 november Is er weer zangdienst in de oude Dorpskerk in de Kanaalstraat. Dit
is de laatste van dit jaar, dus ook een
speciale. Er zal veel gezongen worden.
Het in de regio bekende Haarlemmermeers Mannenkoor onder leiding van
Hans van Noord zal medewerking verlenen. Voorganger is de heer Eppo
Kramer. Er zijn liturgieën aanwezig. Iedereen is van harte welkom. De zangdienst begint om 18.30 uur.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 2 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 aan de
weg zetten na 16.00 uur. 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.

Carstyling Tuning Aalsmeer
Ruim een jaar geleden is Paul Zwebe begonnen met nog een andere leuke activiteit. “Heeft ook met
auto’s te maken, maar richt zich
meer op de jongere doelgroep tussen de 18 en 30 jaar.” Bij Carstyling Tuning Aalsmeer kunnen liefhebbers terecht voor vele onderdelen voor ‘pimp my car’. Klanten kunnen onder andere terecht voor spoilers, bumpers, verlagingsets, (sier)
verlichting, sierpijpen, stoelen, sturen, dashboard- en deuraccessoires, elektronica en nog veel meer.
“Een bijzondere wereld waarbij we
ook ver buiten Aalsmeer bekendheid genieten.” Op www.carstylingaalsmeer.nl is te vinden wat er allemaal te koop is. Meer informatie
wat het universele autoschadebedrijf voor u kan betekenen, is te vinden op www.schadevandenberg.nl.

Literaire avond

Muzikale dineravond met
live-muziek Jan Leliveld
Aalsmeer - Op vrijdag 16 november presenteert café restaurant In de
Zotte Wilg voor de tweede maal een
muzikale dineravond. De gasten kunnen genieten van een overheerlijk
vier gangen diner en ze worden toe
gezongen door de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Op 30 maart heeft
In de Zotte Wilg voor het eerst een
muzikale dineravond georganiseerd
met een mooi menu, een bijpassend
wijnarrangement en live muziek van
Jan Leliveld. “Wij wisten niet wat wij
er van konden verwachten, maar het
werd een daverend succes”, vertelt
het echtpaar Schwegler. “Tijd nu om
dit concept nog een keer te herhalen.” De muzikale dineravond begint
16 november om 18.30 uur. Voor dit
optreden heeft Jan Leliveld een groot
aantal nieuwe liedjes opgenomen
en uiteraard zal hij ook zijn bekende
nummers ten gehore brengen. Net

beeld keukendeurkastjes behoort
de mogelijkheden. De mensen van
Autoschade Van den Berg geven
deskundig advies en zorgen ervoor
dat alles er weer als nieuw uitziet.
Sinds ruim een half jaar heeft Autoschade Van den Berg zich aangesloten bij AH Autoschade Herstel,
dat, net als Profile, van The AlwaysbemobiCompany is. Hiermee treedt
het bedrijf toe tot het speciale partnershipprogramma, wat zowel voor
eigenaar Zwebe, maar zeker ook
voor de klant, voordelen biedt.

Kies Alles-in-1

HD

Waarschijnlijk heeft u al een Full HD of HD Ready tv in huis. Maar kijkt u ook
echt HD? Dat kan namelijk alleen als het signaal dat u ontvangt Full HD is en
u een HD ontvanger heeft. Écht van HD tv genieten doet u dus via de kabel
met Alles-in-1HD van Caiway.
Kies nu voor Alles-in-1HD van Caiway en geniet van meer dan 50 tv-zenders,
waarvan 21 in Full HD. Tegelijkertijd kunt u gewoon snel internetten en voordelig bellen tegen vaste lage tarieven. En dat de eerste 3 maanden vanaf
€ 29,- per maand. Bovendien ontvangt u gratis een HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Bestel op caiway.nl of via 088 2249 010.
Nu met gratis HD ontvanger t.w.v. € 139,-.
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Vanavond ‘Beweging maakt ruimte’ in beraad

Wethouder wil aan de slag
met nieuwe cultuurnota!
Vive la France in Zorgcentrum
Aalsmeer - Zondagmiddag 28 oktober vond in de grote zaal een door
de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer georganiseerd concert plaats met als thema ‘Vive la
France’. Hanneke Maarse op piano, Judith Glasbeek op dwarsfluit
en Theo Griekspoor op orgel brachten een aantal klassieke werken van
Franse herkomst ten gehore. Vooraf gaf Judith Glasbeek op spranke-

lende wijze uitleg over de te spelen
composities. Aan het laatste muziekstuk, ‘Dance Macabre’ van Camille
Saent-Saëns, werd medewerking verleend door Bob Brugman, Femke van
Dam en Marcel van de Lagemaat. Tijdens de vertolking van deze dodendans droegen alle musici een skeletmasker. Het publiek in de grote zaal
heeft bijzonder genoten van deze muzikale middag.

ingezonden
Burgerinitiatief tegen inrichten van
professioneel Cultuurpunt Aalsmeer
Met een burgerinitiatief wil onder
andere Hilde Boerman bewerkstelligen dat gemeentelijke subsidiegelden niet worden gebruikt om een
professioneel cultuurpunt Aalsmeer
in te richten, maar dat deze worden ingezet om de Kunst en Cultuur activiteiten in Aalsmeer te verbreden en te versterken. Dit door
middel van de bestaande stichting
KCA met een nieuw bestuur nauwer te laten functioneren onder het
platform Kunst en Cultuur Aalsmeer
dat moet worden voorgezeten door
de verantwoordelijke wethouder.
De dagelijkse leiding van de stichting moet om financiële redenen in
handen blijven van capabele vrijwilligers met de financiële mogelijkheid tot handhaving van en inhuur
van professionaliteit en ondersteuning op onderdelen.
Het doel van het initiatief is, de beschikbare gemeentelijke gelden van
2013 tot 2018 in te zetten voor het
beschikbaar stellen van geschikte ruimten en het uitbreiden en moderniseren van het Oude Raadhuis
met het doel de Aalsmeerse bevolking te kunnen voorzien van waardevolle, betaalbare kunst en cultuuruitingen; laagdrempelig en
in hun eigen gemeente, alsmede
Aalsmeerse schoolkinderen te voorzien van muziek, beeldende kunst
en cultuur oriëntatie en educatie in
de vorm van een beleving. Een gevarieerd Kunst en Cultuur jaarprogramma moet tot stand komen in
samenhang en samenwerking met
alle Aalsmeerse verenigingen en organisaties op het gebied van beeldende kunst en cultuur binnen de:
Werkgroep Beeldende kunst: Kunstexposities bijvoorbeeld ook in rozenkas Historische tuin; kunsteducatie; kunstroute. Werkgroep Muziek: Alle vormen, inclusief koor,
ballet en zang en kennismakingen oriëntatieonderwijs op dit gebied
(lessen inhuren via de Hint). Werkgroep Toneel en Cabaret: In alle mogelijke uitingen, kindertoneeloriëntatie. Werkgroep Architectuur en
cultureel erfgoed: In samenwerking
met de Historische Tuin en de Stichting Oud Aalsmeer: Lessen aan kinderen over historie van Aalsmeer.
En Werkgroep Literatuur en Gedichten: Lezingen van schrijvers en gedichtenwedstrijd in samenwerking
met bibliotheek, inclusief activiteiten voor de jeugd (essay prijs, kennismaken jeugdschrijvers).
Gebouwen en ruimten
Alle werkgroepen moeten gebruik
kunnen maken van alle beschikbare

gebouwen, c.q. ruimten in Aalsmeer.
Er kan bijvoorbeeld met de Stichting
initiatiefgroep De Oude Veiling een
vaste regeling tot stand worden gebracht voor de huur van de bovenzalen voor het faciliteren van oefenen uitvoerruimten op het gebied van
kunst en cultuur ten behoeve van
het Aalsmeerse verenigingsleven.
Het gebouw moet worden gehandhaafd als waardevol historisch pand.
Ook Bacchus en de Oude Katholieke kerk, etc. mogen in dit verband niet worden vergeten. Het enige rijksmonumentale gebouw dat
Aalsmeer rijk is: Het Oude Raadhuis, moet worden aangepast aan
de vernieuwde en verbrede behoefte. De tuinzaal kan worden verbreed
en uitgebouwd (zaal 65 pers), de
keuken en het kantoor naar achteren verplaatst zodat er ruimte komt
voor toiletten en garderobe en meer
kantoorruimte voor personeel en
bestuur van de stichting. Het Oude Raadhuis kan dan multifunctioneel worden ingezet (bouwkosten
300.000 euro), als trouwlocatie of
voor het geven van lezingen, kleine
concerten, etc. De vrijwilligers kunnen en willen deze activiteiten faciliteren.
Op 5 november behandeld
Uitgaande van de beschikbare
265.000 euro stellen de initiatiefnemers voor: 110.000 euro uit te trekken voor de aanpassing en verbouwing (75.000 euro per jaar, vervalt in
2018) en huurgelden en nutsvoorzieningen van het Oude Raadhuis
en voor aanpassingen en huurgelden voor De Oude Veiling. 80.000
euro voor algemene beheerskosten,
publiciteit en salariskosten voor inhuren van professionaliteit (handhaven vaste kracht KCA tot pensioen), accountantskosten, etc. en
75.000 euro voor de uitvoerende activiteiten van de werkgroepen, te
verdelen naar programmabehoefte en naar educatie activiteiten aan
kinderen.
Het burgerinitiatief steunen kan
door naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en handtekening te
sturen naar hboerdam@caiway.
nl of te sturen naar Marktstraat 5,
1431 BD Aalsmeer. Het burgerinitiatief wordt naar verwachting op 5
november aanstaande in het presidium behandeld.
Aan alle fracties hebben de burgerinitiatiefnemers een schrijven gestuurd met het verzoek nog eens
kritisch naar de Cultuurnota te kijken en te kiezen voor de Alsmeerse variant.

Na afloop afterparty

Winnaar ‘Premier gezocht’
in Baan7 jongerendienst
Aalsmeerderbrug – Gor Khatchikyan, winnaar van het tv-programma ‘Premier gezocht’, komt zondag
4 november naar de Baan7 jongerendienst. Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden welkom in de Levend
Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55. Gor Khatchikyan is 25 jaar
oud en komt uit Armenië. Op dit
moment studeert hij geneeskunde
en is tevens een veelgevraagd spreker. Khatchikyan is een inspirerende persoonlijkheid en spreekt vol
enthousiasme over hoe God zijn leven veranderd heeft. Onlangs deed
hij mee met het VPRO-programma
‘Premier Gezocht’, waarin jong politiek talent werd gezocht. Op 18 oktober won hij overtuigend de fina-

le. Tijdens de debatten sprak hij vrijmoedig over zijn geloof.
Baan7 wordt iedere eerste zondag van de maand gehouden. Het
is een eigentijdse jongerendienst
waar honderden jongeren van 13 tot
20 jaar bij elkaar komen om God te
aanbidden en te luisteren naar een
goede boodschap. Het maakt niet
uit naar welke kerk je gaat of helemaal nooit in de kerk komt. Iedereen
is welkom. Tijdens de dienst kun je
genieten van een goede jongerenband en sprekers die de taal van de
jongeren spreken. Na afloop is er altijd een knallende after-party. Meer
informatie vind je op www.leg.nl of
www.baan7.nl.

Aalsmeer - Twee jaar geleden is
het alweer dat de gemeente aangaf
flink te moeten bezuinigen op het
kunst en cultuurbeleid. Het college
vond dit ook het juiste moment om
een verandertraject in te zetten. Aan
wethouder Gertjan van der Hoeven
van cultuur de taak om hier uitvoering aan te geven. “Bezuinigen en
veranderen gingen voor mij gelijk
hand in hand. De gemeente heeft in
de voorgaande jaren alleen eigenlijk
redelijk passief vanaf de zijlijn toegekeken. Er was geen cultuurbeleid.
We hadden ook gewoon de kaasschaafmethode kunnen hanteren,
iedereen iets minder, maar dat was
niet onze insteek.
De gemeente wil nadrukkelijker betrokken zijn bij het culturele aanbod,
een partner zijn, en dit betekende het huidige beleid onder de loep
nemen en waar nodig open breken.”
De eerste stappen waren over hoge bergen, want uit diverse hoeken kwam protest. Wethouder Gertjan van der Hoeven ging deze niet
uit de weg, voerde veel gesprekken,
inventariseerde alle culturele activiteiten en instellingen en ging aan
de slag. ‘Beweging maakt ruimte’ is
de titel van de nu verschenen cultuurnota en de naam doet al inzien
dat er beweging is gecreëerd in het
kunst- en cultuurbeleid.
Cultuureducatie scholen
Het college heeft gekozen voor
een nieuwe richting met duidelijke speerpunten. Eén daarvan is
het aanbieden van cultuureducatie in alle groepen van het basisonderwijs. “Wij vinden het belangrijk
dat kinderen kennis kunnen maken
met alle vormen van kunst en cultuur”, legt de wethouder uit. Hierbij
gaat samengewerkt worden met het
Loket Cultuureducatie in Amstelveen. Dit betekent echter niet dat
aan Aalsmeerse instellingen voorbij gegaan wordt. De lespakketten gaan waar mogelijk overgoten

worden met een Aalsmeers sausje. De wethouder noemt als voorbeelden in deze de kunstkijklessen
in Het Oude Raadhuis en het lesprogramma op de Historische Tuin.
“Ik wil juist graag Aalsmeerse instellingen opnemen in het programma. Zo ontstaat een gevarieerd regionaal aanbod voor alle leerlingen
uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De lessen zullen deels op locatie worden gegeven en deels in
de klas.” Voor de cultuureducatie
wordt een bedrag van totaal 30.000
euro uitgetrokken, waarvan 20.000
euro beschikbaar is voor de scholen om het aanbod in te kopen. Cultuureducatie is natuurlijk ook muziek en op dit vlak heeft de gemeente gekozen voor modernisering. De
gemeente stopt met de subsidiering
van het individuele muziekonderwijs
en gaat per 2013 ambulant muziekonderwijs ondersteunen. “Kinderen
op scholen en in wijken in groepjes kennis laten maken met muziek
is veel laagdrempelige en geeft uiteindelijk een breder bereik”, vervolgt
de wethouder. “Dit houdt voor ons
in dat kunstencentrum De Hint ophoudt te bestaan. Een pijnlijke consequentie van de gemaakte keuze.
Uiteraard gaat geprobeerd worden
om de huidige medewerkers waar
mogelijk te betrekken bij het ambulante muziekonderwijs.”
Oprichting Cultuurpunt
Het opzetten van het muziekonderwijs nieuwe stijl wordt de eerste taak van het Cultuurpunt, dat
opgericht gaat worden en huisvesting krijgt in de bibliotheek. “Geen
groot kantoor met heel veel medewerkers, hoor, zoals in de krant
stond”, zegt Van der Hoeven haastig. “Slechts enkele parttime-medewerkers en een combinatiefunctionaris, die de relatie tussen binnenen buitenschools verder moet vormgeven. Een heel bescheiden opzet.”
Ook zal het Cultuurpunt iedereen

die een cultureel idee heeft of een
activiteit wil organiseren, ondersteunen met advies, kennis en een
actief netwerk. De wethouder heeft
hoge verwachting van het Cultuurpunt. “Aan het Cultuurpunt ook de
taak om verbindingen te leggen, uitwisselingen te regelen en een netwerk op te zetten. Er worden nu nog
al eens twee bijna dezelfde activiteiten georganiseerd. Neem nu vorige
week zaterdag.
In De Oude Veiling mocht ik mijn
filmkeuze tonen en in Bacchus werd
ook een film gedraaid. Jammer. Met
het Cultuurpunt kan dit voorkomen
worden, kan wekelijks een rijkelijk
en gevarieerd aanbod gepresenteerd worden. De culturele instellingen kunnen samen met het Cultuurpunt zorgen voor afstemming
van het aanbod.” Voor het uitvoeren van deze taken door het Cultuurpunt wordt, inclusief het organiseren van ambulant muziekonderwijs, jaarlijks een bedrag uitgetrokken van zo’n 85.000 euro. “Daar komen de kosten van de combinatiefunctionaris nog bij, maar die zaten
al in de begroting”, vervolgt Van der
Hoeven.
Initiatieven
In de Cultuurnota wordt 15.000 euro
vrij gemaakt voor culturele organisaties en individuen, die activiteiten
willen organiseren. Gertjan: “Nog
niet zo lang geleden was er een leuk
initiatief van Karin Borgman, die een
project met scholen en ouderen had
opgezet. We hebben lang moeten
zoeken naar een subsidiepotje. Vanaf 2013 hebben we budget voor dit
soort creatieve ideeën. Ik ben benieuwd naar de initiatieven.” KCA
raakt in deze dus haar monopolie
kwijt, maar krijgt er, aldus de wethouder, wel ondersteuning bij. “De
werkgroepen van KCA behouden in
beginsel hun activiteitensubsidies
van totaal 30.000 euro en de vrijwilligers van deze werkgroepen kun-

nen aankloppen voor professionele
ondersteuning bij het Cultuurpunt.”
Het enthousiasme van de wethouder is groot, maar wordt er echt wel
bezuinigd? “Ja, zeker”, klinkt heel
serieus. “Door het afstoten van het
huidige muziekonderwijs wordt ongeveer 130.000 euro bespaard en in
overleg met KCA is besloten om het
Oude Raadhuis te verzelfstandigen.
Nu gaat bijna 70 procent van de
cultuursubsidie aan KCA op aan
de beeldende kunstactiviteiten.
Dar gaan we mee stoppen en dat
scheelt zo’n 65.000 euro op jaarbasis. Per saldo besparen we dus
wel degelijk, maar de verandering
van de koers staat voor mij voorop.”
In het diepe worden beiden overigens niet gegooid. De Hint mag het
schooljaar (tot en met juni) afmaken
in haar huidige gebouw en het Oude Raadhuis krijgt twee jaar werkbudget mee om op eigen financiële
benen te gaan staan.
Jeugdcultuurfonds
In de cultuurnota hebben de bestuurders echt gekozen voor de
jeugd, want geen der jongeren in
de gemeente wordt buiten gesloten.
Voor kinderen met ouders die financieel krap zitten, komt er namelijk
het jeugdcultuurfonds. Hier wordt
bijna 10.000 euro per jaar voor uitgetrokken. “Ieder kind moet wat
ons betreft kunnen meedoen”, zegt
Gertjan van der Hoeven. In de nota
is tot slot niet alleen gekeken naar
activiteiten en verenigingen, maar
ook accommodaties zijn op een rij
gezet. “Vooralsnog is er qua huisvesting geen acuut probleem”, gaat
de wethouder verder. “Verenigingen
hebben over het algemeen allemaal
repetitieruimten en er zijn diverse
en gevarieerde onderkomens waar
optredens en uitvoeringen gegeven kunnen worden.” De Bloemhof
wordt overigens niet genoemd in
de lijst van verschillende cultuurlocaties. Het duidelijke antwoord van
Gertjan: “Dat vind ik ook een sporthal, geen cultuurpodium”. De laatste vraag dan: De cultuurnota komt
vanavond, donderdag 1 november,
in het beraad. De fracties gaan accoord, en dan? “Serieus meters maken”, zegt Gertjan snel en enthousiast. “Na het vaststellen van de nota begint het echt. We gaan aan de
slag!”
Door Jacqueline Kristelijn

Inschrijven is nog mogelijk

Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer organiseert op zaterdag 17 november voor de derde maal het Groot
Aalsmeers Dictee. Aan het dictee kunnen maximaal 50 personen
deelnemen. Inschrijven is vanaf heden mogelijk.
In navolging van het Groot Dictee
der Nederlandse Taal, dat elk jaar in
december op televisie wordt uitgezonden, vinden overal in het land lokaal georganiseerde dictees plaats.
Het dictee is dit jaar wederom de
afsluitende activiteit van de Boekhuis Week, die plaatsvindt van 10
tot en met 17 november. Plaats van
handeling is dit jaar Het Wapen van
Aalsmeer in de Dorpsstraat, waar
het dictee net als voorgaande jaren wordt voorgedragen door J.I.M.
Hoffscholte, oud-burgemeester van
Aalsmeer. Dit zal gebeuren van
18.00 tot 19.00 uur. Terwijl de dictees
worden nagekeken, is er voor de
deelnemers een buffet. Omstreeks
20.30 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Voor de beste drie deelnemers zijn er fraaie prijzen. Annemarie Braakman (tweevoudig winnares

bij de liefhebbers) schrijft dit jaar
het dictee met als thema ‘Culinair
Aalsmeer’. Het Groene Boekje vormt
vanzelfsprekend de leidraad. Deelnemers strijden in twee categorieen: liefhebbers en specialisten. Op
uitnodiging van het Boekhuis gaat
wethouder Gertjan van der Hoeven
van cultuur dit jaar de uitdaging aan
bij de liefhebbers.
Buffet inbegrepen
Het ijzersterke deelnemersveld bij
de specialisten, die afkomstig zijn
uit het hele land en zelfs uit België,
belooft in deze categorie een spannende strijd om de eerste prijs. Inschrijven voor het Groot Aalsmeers
Dictee kan door op te geven via
boekhuis@ctchoffscholte.nl,
via
0297-324454 of in de winkel in de
Zijdstraat. De kosten zijn 25 euro
per persoon, het buffet is hierbij inbegrepen.
Iedereen kan zonder zorgen meedoen, in de einduitslag worden alleen de beste drie bekendgemaakt!
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 10
november.

Herfstfeestje op de Solex
Kudelstaart - Op zaterdag 27 oktober reden 25 Solexen en 1 Berini van
Kudelstaart naar Waddinxveen. Het
was de laatste toertocht van 2012
voor de SolexVrienden De Kwakel en Kudelstaart. Onder een mooi
Hollands herfstzonnetje en rijdend
door het prachtige Groene Hart was
het nog even genieten voor de hobbyisten. In Waddinxveen werd een
bezoek gebracht aan het Nationaal
Bromfietsmuseum. Begrijpelijk was
dat daar, te midden van al die Puchjes, Zundaps en Kreidlers, de (dikke) verhalen over vroeger niet van
de lucht waren. De ‘kok’ van het
museum verzorgde ook nog een

lekkere lunch, dus het was dubbel
genieten voor de coureurs. Ook de
terugrit was weer heel mooi, hoewel
de straffe tegenwind wel wat loopneuzen opleverde. Maar alles en iedereen werd weer warm toen de rijders bij Joop en Ria van Leeuwen
een borreltje, een biertje en veel stevige snert tot zich konden nemen.
Met elkaar werden ruim 1800 kilometers gereden en hiervoor was 35
liter mengsmering genoeg. Er waren
geen pechgevallen, zelfs geen lekke
banden. Nu kunnen de solexen het
vet in en onder de dekens wachten
op het voorjaar 2013. Want dan start
de volgende serie van vijf ritten.

Kaas hadden Remco en Joanne meegenomen naar Oeganda voor Suzan den
Hertog, oprichtster van een weeshuis en een dagopvang voor gehandicapten.
Dankzij een bijdrage van een Aalsmeers bedrijf konden zij hierop trakteren.

Aalsmeerse hulp in Oeganda!
Aalsmeer - Een maand geleden
hebben Remco en Joanne Kwint
een weeshuis in Oeganda bezocht.
Het is een bijzondere week geweest
voor deze twee Aalsmeerders. “We
hebben ontzettend genoten van alle lieve kinderen van dit weeshuis
en van de lieve kinderen in de naast
gelegen dagopvang voor gehandicapten. Het is zo mooi om te zien
dat deze kinderen een toekomst
hebben gekregen omdat één iemand, Suzan den Hertog, een stichting heeft opgezet om deze kinderen een zorgeloze toekomst te kunnen geven.
Er zijn in heel Oeganda ongeveer
twee miljoen weeskinderen, dus
je kunt je voorstellen hoe hoog de

nood is van deze weeshuizen”, vertellen Remco en Joanne. Suzan is
inmiddels getrouwd met Zenon, een
Oegandese man, en samen zijn zij
dag en nacht bezig met de organisatie rondom het weeshuis en de
dagopvang. Ze hebben het hier behoorlijk druk mee. Remco en Joanne gaan zich nu beraden of hun toekomst in Oeganda ligt en of zij deze twee fantastische mensen gaan
helpen met dit prachtige werk. Meer
weten over de stichting of Suzan en
Zenon steunen om hun werk voort
te kunnen zetten?
Kijk dan op www.homesweethomeuganda.nl. Wie weet wonen Remco
en Joanne Kwint er over een aantal
maanden ook wel!

Verrassingsveiling in het
Parochiehuis Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 5 november houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer een verrassingsveiling
in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Aanvang om 20.00 uur en
de zaal is al om 19.15 uur open om
een kijkje te nemen in de 303 aangeboden kavels, welke vanavond
geveild zullen worden.
Deze veilinglijst is ook op de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl te bekijken met daarop vele foto’s van diverse kavels. Deze veiling bevat vele zegels van Nederland, Duitsland, Ned. Antillen, Zwitserland, Liechtenstein, Engeland,
Andorra, diverse thema’s en vele stockboeken met mooi materi-

aal erin. En Als laatste 5 prachtige
WWF albums met vele beschrijvingen van vele dieren in het Nederlands. De verrassing in deze veiling
is dat er vier waardebonnen zijn van
5 euro en vier van 2.50 euro. Tevens
is het laagst verkochte kavel gratis en op het duurst verkochte kavel
wordt geen veilingprovisie berekent.
Tijdens de verenigingsavond wordt
ook een verloting gehouden met
vele prijzen. Verder kan een kleine
verzameling bekeken worden over
‘Aarde, water, vuur en lucht’ van Cor
van Meurs. Tot slot: In de snuffelhoek liggen vele stockboeken met
zegels van 5 cent om uw verzameling aan te vullen.
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Restaurant Oostkroost open!

Jeugd VZOD op schaatskamp

Aalsmeer - Restaurant Oostkroost
was donderdag eenmalig geopend
voor de ouders en kinderen van de
buitenschoolse opvang. De herfstvakantie stond dit jaar in het thema van restaurant. Activiteiten als
servetten vouwen, placemats knutselen, oberrace en aardappelestafette in de gymzaal, koken en proeven deden de kinderen met veel plezier.

Aalsmeer - Voor de jonge schaatsers van de schaatstrainingsgroep
VZOD uit Kudelstaart is de herfstvakantie traditiegetrouw dé voorbereiding op het nieuwe schaatseizoen. Ieder jaar op een andere lokatie was dit maal de keuze gevallen op de Vechtsebanen in Utrecht
en werd er overnacht in het nabij gelegen scouting gebouw. Onder de bezielende leiding van Lukas Snoek en zijn team kan de groep
van bijna 40 schaatsers terugkijken
op een leuk en intensief driedaags
schaatsfeest. Niet alleen werd er
zoals verwacht een hoop lol gemaakt tijdens bijvoorbeeld de bonte avond, het kampvuur, de zwemmiddag en natuurlijk bij het avondeten (pannenkoeken!) en ontbijt; er
werd vooral ook goed en stevig getraind. In kleine groepjes van verschillende niveau’s werd onder begeleiding van steeds een wisselende coach intensief geoefend op alle aspecten van het schaatsen. Dat
betekent veel technische oefenin-

Donderdag hebben de kinderen
heel hard gewerkt om ’s avonds hun
ouders, broers en zussen te kun-

nen verwelkomen in hun eigen restaurant! Het lokaal werd verbouwd,
mooie versieringen werden opgehangen en er werd heel veel lekker eten gekookt. Pastasalade,
wraps, grote pannen groentesoep,
worstenbroodjes, fruitsalade, alles smaakte alsof het door een echte chef-kok was bereid! De kinderen hebben de hele dag ontzettend
hard gewerkt om ongeveer 100 gasten een onvergetelijke avond te bezorgen! Er is volop genoten van al
het lekkers en van de gezelligheid
met elkaar!

Jeugdschaakcompetitie

Jildert Denneman winnaar
van Grand Prix van AAS

Najaarscompetitie voor jeugd

Paula tenniskampioen!
Aalsmeer - In de districts najaarscompetitie 2012 heeft Paula uit
groep 5 van de Oosteinderschool
in het gemengd team tot en met 10
jaar samen met Junjie, Vasco, Brad,
Quinten en Boris gespeeld. Vier van
de spelers zijn nog maar 8 jaar oud
en twee net 10 jaar. Voor de meesten was het ook de eerste ervaring
op een heel veld. Het team speelde op zes woensdagen elke keer vijf
wedstrijden in verkorte sets (tot 4
games): meisjes enkel, meisjes dubbel, mix, jongens enkel en jongens
dubbel. De tegenstanders kwamen
uit Hillegom, Haarlem en Zandvoort. Ondanks de zonnige start in
Zandvoort was er veel regen op de
de andere speelwoensdagen, waardoor een aantal inhaaldagen noodzakelijk waren om alle wedstrijden
af te spelen, zelfs op twee zonda-

gen. De spelers hebben mooi tennis laten zien met lange rally’s, ingewikkelde volleys, lastige services
en veel gedrevenheid! Het team van
Paula heeft met 1 winstpunt verschil het kampioenschap van District IJmond gehaald. Van de dertig
gespeelde wedstrijden heeft Paula met haar team er twintig gewonnen. Zandvoort werd tweede met
19 punten en Hillegom derde met
16 punten. Paula wil haar gymleraar Dennis en haar juffen Loes en
Mieke uit de Oosteinderschool bedanken voor de steun en enthousiasme. Dankzij hen kon Paula op tijd
voor haar wedstrijden in Zandvoort,
Haarlem en Hillegom op de vroege
woensdagmiddag verschijnen. Paula tennist bij LTC Amstelland in Amstelveen en neemt deel aan de toptennisopleiding van de KNLTB.

Aalsmeer - Het zestiende Grand
Prix jeugdtoenooi van AAS was dit
jaar het tweede toernooi in de Jeugd
Grand Prix cyclus van de Leidse
Schaakbond. Met precies 100 kinderen was de speelzaal van ‘t Anker
aan de Oosteinderweg vrijwel vol. De
100 kinderen werden in 13 groepen
van ongeveer 8 ingedeeld, die in zeven ronden voor de bekers streden.
Voor de zevende achtereenvolgende
keer was er een winnaar die nog niet
eerder een Grand Prix van de Leidse Schaakbond had gewonnen. Jildert Denneman van schaakvereniging Klim-op uit Capelle a/d IJssel
was de sterkste in groep 1 met een
score van 5.5 uit 7.
De rest van het podium bestond
uit Tyro Bekedam (5 uit 7) en Wolf
Mestrom (4 uit 7), beide van schaakclub Chesscool. Voor AAS deden
Stijn de Haan, Simon en Willem Hagenberg en de gebroeders Sam en
Max Ramaker mee. Stijn en Sam
speelden in groep 11, maar konden
daar niet voor de prijzen meedoen.

Sam haalde nog wel 2 punten binnen. Stijn zag helaas al zijn partijen
verloren gaan. Willem, in groep 12,
kwam na een wat mindere start beter op gang en wist nog een tweede
plaats uit het vuur te slepen. In groep
13 waren Simon en Max van de partij. Simon kwam zag en overwon en
ging met 7 uit 7 met de eerste plaats
aan de haal. Voor Max was het allemaal nog wat te inspannend om de
concentratie er goed bij te houden.
In het begin van de partijen kwam hij
nog wel goed mee, maar naarmate
de partijen vorderde gingen er steeds
meer van zijn stukken naar de tegenstander. Toch wist Max nog 1,5 punt
te halen wat voor zijn leeftijd (6 jaar)
een knappe prestatie is. Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de vrijdagavond
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.15 tot 20.00 uur, daarna
volgt de competitie tot 00.00 uur. Informatie: 020-7371420, 0297-268954
of http://www.aas.leisb.org.

Wethouder Rolleman vaart met
groep 8 van De Hoeksteen
Aalsmeer - Kinderen van groep 8
van de basisschool De Hoeksteen
hebben tijdens de ‘Nacht van de
Nacht’ op 27 oktober in het donker gevaren met Henk van Leeuwen van Westeinder Rondvaart en
wethouder duurzaamheid Rik Rolleman. De Hoeksteen had de rondvaart gewonnen omdat zij, van de
850 deelnemers, de meeste groene voetstappen hadden verzameld
tijdens de Groene Voetstappenactie die gehouden is van 17 tot en
met 23 september. De 20 kinderen
van groep 8 waren in een uitgelaten stemming toen ze aan boord
stapten van de rondvaartboot. Het
weer was goed en het was bladstil
op de Westeinderplassen. De route ging langs de Historische Tuin,
over de grote Poel door de Dijksloot, de kleine Poel en via de Ringvaart weer terug naar het Praamplein. Tijdens de tocht vertelde
schipper Henk van Leeuwen over
de seringenakkers en liet de kinderen zien waarom het plassenge-

bied van Aalsmeer ook in het donker heel bijzonder is. Wethouder
Rik Rolleman: “Speciaal voor de
Nacht van de Nacht was ook alle
verlichting op de gemeentelijke gebouwen, waaronder de watertoren,
die avond uitgedaan. De landelijke
actie ‘Nacht van de Nacht’ wil mensen bewust maken van lichtvervuiling en van de mogelijkheden om
deze vorm van vervuiling terug te
dringen. Nederland kent maar weinig echt donkere plekken. Sterker nog; Nederland behoort tot de
landen met de meeste lichtvervuiling. Met de ‘Nacht van de Nacht’
willen we mensen laten genieten
van de donkere nacht en dit onderwerp breed onder de aandacht
brengen. Daarnaast is donker goed
voor het milieu, de nachtdieren en
energiebesparing.” De ‘Nacht van
de Nacht’ wordt jaarlijks georganiseerd op de laatste zaterdag van
oktober wanneer de klok een uurtje wordt teruggezet naar wintertijd,
dit jaar was dit op 27 oktober.

De jeugd van toen en nu

gen, maar ook hard schaatsen, steigerungen, startjes herhalen, bochten rijden en met behulp van individuele videoanalyse schaven aan de
techniek. Er werden veel ijsuren gemaakt op de heerlijk rustige baan;
een van de schaatsers uit de snellere groep had bijna 300 rondjes op
de teller aan het eind van het kamp.
Afgesloten werd met de traditionele estafette. In twee gelijke groepen werd om de eer gestreden en
konden alle schaatsers aan ouders
en publiek in een ‘rondje voluit’ de
technische gemaakte vorderingen
etaleren. Het werd een spannende
nek-aan-nek strijd tot aan de laatste ronde. De verwachtingen van de
jeugdschaatsers zijn hooggespannen. Veel van de kamp-gangers zullen dit seizoen meestrijden tijdens
de jeugdwedstrijden die op thuisbaan Haarlem worden verreden en
hopelijk kunnen meerdere daarvan
mooie prijzen mee naar huis nemen.
Meer foto’s en uitgebreid verslag op
de website www.stgvzod.nl.

Dekens, sjaals en mutsen voor
kinderen uit Wit-Rusland
Aalsmeer - Het is dinsdagmorgen
30 oktober en om 10.15 uur gaat
op basisschool de Wegwijzer de bel
voor de pauze. De kinderen komen
naar buiten, ook de kinderen uit
Wit-Rusland die daar nu op school
zijn. Nu echter zijn er ook veel volwassen mannen en vrouwen op het
plein. Zij hebben zakken met allemaal gebreide dekens bij zich en er
zijn er ook nog die tassen met warme sjaals en mutsen bij zich hebben. Dit is allemaal voor de kinderen uit Wit-Rusland. Terwijl de kinderen buiten spelen worden al deze
zakken de klas ingedragen en uitgestald. Als de kinderen binnen komen en op hun plaatsen zitten komt
Iman Mosselman aan de juffen en
de kinderen uitleggen wat de bedoeling is. Elk kind krijgt een warme
gebreide deken mee. Deze zijn gemaakt door de stichting Melinda uit
Leimuiden. Er blijven nog een aantal dekens over en deze gaan mee
naar Wit-Rusland. Voor alle kinderen heeft de breiclub van het Ro-

de Kruis afdeling Aalsmeer warme
mutsen en sjaals en ook nog sokken gebreid Zo kunnen deze kinderen de koude Wit-russische winter wel weer aan. Want dat het koud
kan zijn, hebben de leden van stichting Tsjernobyl Aalsmeer zelf ervaren in februari tijdens hun bezoek
met min 25 tot min 30 graden. Als
verrassing kregen de kinderen ook
nog een knuffel aangeboden. Ook
het Rode Kruis Aalsmeer had nog
wat extra’s mede te delen.
Zij schenkt de scholen uit Dostojeva en Ljachevitchy elk een bedrag van 250 euro. Voor de scholen daar een groot bedrag. De stichting zal in overleg met de juffen en
de school bepalen hoe deze bedragen besteed gaan worden. Ook
was er voor de kinderen wat te eten
en te drinken en om 11.15 uur gingen de lessen weer gewoon verder,
want ze moeten hun lesprogramma
afmaken. Meer weten? Kijk dan op
de site van de Stichting Tsjernobyl
Kinderen Aalsmeer: www.stka.nl.

Jongens turnen bij SV Omnia
Aalsmeer - Het jongens turnen
gaat nieuw leven ingeblazen worden bij SV Omnia 2000. Wellicht geinspireerd door Epke Zonderland en
Youri van Gelder kunnen de jongens
kracht en acrobatiek trainen op alle
turnonderdelen. Op dinsdagmiddag
zijn jongens welkom in de gymzaal
in de Roerdomplaan in de Hornmeer.

Van groep 3 tot en met groep 8 zijn
lesuren aanwezig. Voor exacte tijden
per leeftijd kan gekeken worden op
www.svomnia.nl. De uren turnen voor
jongens zullen in de eerste instantie
samen met meisjes uit dezelfde leeftijdscategorie zijn. Weet je niet zeker
of turnen iets voor je is? Kom dan gewoon een gratis proefles meedoen.

Doe mee aan kerstmusical

Veel animo Halloweentocht

Aalsmeer - Zoals eerder vermeld,
wil de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer weer een kinder-jongeren musical op het toneel brengen tijdens het jaarlijkse kerstfeest
op 16 december. Deze musical gaat
over de jeugd van toen (1969) en
de jeugd van nu. Via een geschiedenisles wordt het verhaal van Khadiza verteld. Dit is gebaseerd op de
actualiteit van vorig jaar: Mauro, die
van de minister terug moest naar
zijn eigen land, terwijl hij hier is opgegroeid en naar school gaat. Ook
neemt de geschiedenisleraar afscheid, want hij gaat met pensioen.
Zo verlaten ze samen de school met
dozen en een koffer vol herinneringen. In de musical gaan de klasgenoten van Khadiza actie voeren, zoals dat ook in 1969 gebeurde voor
maatschappelijke verandering en

Aalsmeer - Vrijdag 26 oktober organiseerde Stichting de Binding
een Halloweentocht voor kinderen
uit Aalsmeer en Kudelstaart. Om
18.30 uur verzamelden zo’n honderd kinderen zich samen met hun
ouders in de Brede School Mikado.
De tocht begon in een met rook gevulde gymzaal waar een verhaal verteld werd over een stuntelige tovenaar en een gemene heks. Daarna gingen de kinderen naar buiten
om in de buurt opdrachten te vervullen en letters te verzamelen. Op
de route stonden tovenaars, heksen
en andere mysterieuze personages.
Het was een spannende avond die
voor herhaling vatbaar is. Stichting
de Binding bedankt bij deze de vrijwilligers en figuranten, zonder hen
is het organiseren van een Halloweentocht niet mogelijk.

tegen oorlogen. De musical is geschikt voor kinderen en jongeren
van 11 tot 15 jaar. Lijkt het je leuk
om mee te doen: toneelspelen, zingen en eventueel te dansen? Kom
dan naar De Binding in de Zijdstraat 55. Er wordt gerepeteerd voor
de musical op maandagmiddag van
16.30 tot 17.45 uur en op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur. De
generale repetities op vrijdag 14,
zaterdag 15 december vanaf 16.00
uur. De uitvoering is op 16 december, zondagavond om 19.30 uur. Er
wordt niet geoefend op 10 en 14 november en niet op 1 december. De
eerste repetitie is aanstaande zaterdag 3 november vanaf 15.00 uur.
Aanmelden voor deelname aan de
musical kan bij Jan Broere via westhill@dgaalsmeer.nl of kom zaterdag
naar de Zijdstraat 55!

Halloween disco in ‘t Gilde
Kudelstaart – Vrijdag 2 november is
het weer tijd voor een gezellig feestje! Jeugdclub ’t Gilde organiseert
een griezelige disco-avond! De disco
heeft het thema Halloween, dus trek
je iets griezeligs aan, want voor de
diegene die het griezeligst gekleed
is, ligt een heerlijke prijs klaar. De
disco is bij ’t Gilde in de Graaf Willemlaan 3 (ingang Proosdijstraat) en
start om 19.00 uur voor de groepen
2 tot en met 5 en om 20.00 uur zijn

de groepen 6 tot en met 8 ook van
harte welkom! Het feest gaat door
tot 22.00 uur. De entree voor de disco is 1 euro. Tegen een klein bedrag
kunnen kinderen iets lekkers kopen
om te eten of te drinken. Het is overigens vanaf nu ook mogelijk om een
partijtje in het ’t Gilde te vieren! Voor
meer informatie over de disco of de
partijtjes kan gekeken worden op
www.jeugdclubgilde.nl of mail naar
info@jeugdclubgilde.nl.
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Danny Zorn wint opnieuw!

Show- en Jachthoornkorps 25 jaar

Geslaagd concert vijf
jachthoornkorpsen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
klonk er gezellige muziek in de Spil
in Kudelstaart. Maar liefst vijf verschillende Show- en Jachthoornkorpsen gaven daar een feestelijk concert. De deelnemende korpsen waren Wierings Trompetterkorps
uit Amsterdam, Jachthoornkorps
Caecilia Gilde uit Hilversum, Helders Jachthoornkorps uit Den Helder, Fanfarenzug Hansa Giessen uit
Giessen Duitsland,Christelijke Tamboer, Trompetter en Pijper Korps
Oranje Getrouw uit Krimpen a/d IJssel en natuurlijk Show- Jachthoornkorps Kudelstaart. De 16 muzikanten uit Duitsland waren al om 4 uur
’s nachts vertrokken om op tijd in Kudelstaart te zijn, maar ze vonden het
meer dan de moeite waard. Maar
liefst 75 deelnemers deden mee aan
de play inn en het concert. Eerst werd
gerepeteerd in verschillende ruimtes
en na een gezamenlijke repetitie kon
het spektakel om 4 uur beginnen.
Twee nieuwe stukken zijn ingestudeerd, Perle de Fete en Annika Mars/
Stay Brite. Tijdens de uitvoering zijn
deze gespeeld met nog meer marsen uit het SVJ repertoire (SamenwerkingsVerband Jachthoornkorpsen). De uitgevoerde stukken waren
Perle de fete, Dixielandmedley, Swinging Brass, José Cha-cha-cha, Parade of the Champions, Annika Mars/
Stay Brite, Play-inn en de SVJ-parademars. De instructeurs waren Simon Kleinjan voor de blaasgroep en
Jan de Kwant voor het slagwerk. Het
samenwerkingsverband Jachthoornkorpsen probeert de jachthoornmuziek te promoten en verenigingen
contact te laten opbouwen met elkaar door elk jaar drie evenementen
te organiseren, waaronder deze play-

inn, een jeugddag en de nationale
jachthoorndag. Ook wordt er jaarlijks
met een groot korps meegedaan aan
het binnenhalen van de lopers tijdens de Vierdaagse in Nijmegen op
de laatste dag. Het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart mocht dit
jaar haar zilveren jubileum vieren. 25
Jaar geleden richtte een enthousiast
groepje mensen dit jachthoornkorps
op onder leiding van Piet Straathof.
Naast het bespelen van de verschillende instrumenten sprak het showelement hen zeer aan en het Showen Jachthoornkorps was geboren. Al
jaren doet het korps mee met festivals en concoursen en sleepte heel
wat prijzen in de wacht. Momenteel
heeft het korps zo’n 25 leden, waaronder ook een aantal jeugdleden. Er
wordt muziek gespeeld op de jachthoorn, trompet, sopranino (kleine
trompet), bas- en alttrompet, sousafoon, lyra (een soort rechtopstaande xylofoon), bekkens, trommel en
de grote trom. Nieuwe leden zijn altijd meer dan welkom bij SJK. Niet
alleen muzikanten die al een nootje
mee kunnen blazen, maar ook jongeren of ouderen die van voor af
aan moeten beginnen zijn van harte welkom. Het korps heeft vanaf deze maand een nieuwe instructeur. Iedere vrijdag oefenen de muzikanten
van 19.30 tot 21.30 uur in het eigen
clubgebouw aan de Bilderdammerweg. Kom gerust eens een keertje
kijken tijdens een repetitieavond. Het
Show- en Jachthoornkorps zal in Kudelstaart weer te zien zijn tijdens de
Sint Maarten viering in de RK Kerk
Sint Jan Geboorte. Voor meer informatie: www.showjachthoornkorps.
com of bel vrijdagavond met nummer
0297-328671.

Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond was alweer de vierde speelavond van het seizoen. In de poule fase waren er veel mooie partijen, gezelligheid, overwinningen en
nederlagen. Nadat de poule fase
ten einde was en alle nummers één,
twee, drie en vier bekend zijn, werd
verder gegaan met de tussen ronde.
Deze ronde bepaald bij winst of verlies de indeling in de A of B ronde,
voor de nummer één en twee in deze
ronde is dat in de categorie winnaars
en bij de nummers drie en vier is dat
in de categorie verliezers. De A-winnaars ronde maakt deze dan ook de
sterkste ofwel moeilijkste ronde met
darters die alleen nog maar successen hebben geboekt deze avond. In
de eerste kwartfinales hiervan weet
Gerard van de Weijden, die vorige
week nog finalist in deze ronde was,
wederom een knappe zege te behalen door van Erik-Jan Geelkerken
te winnen. Dit deed Tjitte Miedema
tegen Tom Keijzer, Marco Cornellise tegen Marco Zonneveld en deed
Danny Zorn, de winnaar van de vorige speelavond, dit tegen Remco
Maarse. In de halve finales kon Tjitte
het helaas niet afmaken tegen Gerard waar toch wel kansen voor de
eerstgenoemde werden geboden en
ook Marco moest genoegen nemen

met een stranding in de halve finales
dankzij Danny Zorn. De finale was
een kopie van die van twee weken
geleden. Deze werd toen gewonnen door Danny Zorn, dus was het
aan Gerard om alles in de strijd te
gooien om zijn revanche te kunnen
nemen. De wedstrijd ging gelijk op
met een hoog niveau. Het werd toch
weer Danny Zorn die knap twee
keer op rij de grote winnaar van de
avond word. In de A-verliezersronde gingen de kwartfinales tussen
Remco Pannekoek wint van Robertino Zonneveld, Albert Geleijn van
Oscar Gootjes, Jeroen van den Helder van Ronald Baars en Ilona Bak
van Arnold Sluijs. Een sterk gooiende Remco Pannekoek kwam nu helaas tekort tegen ook een sterk gooiende Albert.
De andere sterke halve finale weet
Jeroen goed weg te komen tegen
Ilona. Albert had knap de finale bereikt maar kon het daar helaas niet
meer op brengen tegen Jeroen die
dan ook de winnaar van deze ronde werd. Alle winnaars van de avond
ontvingen wederom mooie bloemen
of planten. De eerst volgende speelavond is volgende week vrijdag 9
november. Deelname is 4 euro en
inschrijven kan tot 19.45 uur in het
Dorpshuis.

Eerste prijs in Schoonhoven

Zondag try-out concert
Flora in het Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 27 oktober
heeft muziekvereniging Flora uit Kudelstaart onder leiding van Dick Jan
Veerbeek deelgenomen aan het 27e
HaFaBra muziekfestival in Schoonhoven. Flora kwam uit in de derde divisie en speelde de drie werken die zij
ook zullen spelen op het concours
op 10 november in Zaandam. Het inspeelwerk, dat niet beoordeeld werd,
was Stal Himmel van Alan Fernie. Het
eerste stuk dat beoordeeld werd door
de deskundige jury, bestaande uit Jan
Bosveld en Leon Vliex was ’t Ministerie
van Fanfare, was een compositie van
Jacob de Haan. De jury beoordeelde
het werk met 86 punten. Als tweede
stuk werd Cry of the Falcon ten gehore gebracht, dit stuk werd met 85.50

punten beloond. Het gemiddelde van
de twee beoordeelde stukken kwam
op 85.75 punten, goed voor een mooie
eerste prijs en tevens het hoogst aantal punten van de dag, waar dirigent
en muzikanten in aanloop naar de
concours deelname best trots op mogen zijn. Dit mooie resultaat betekent
echter niet dat de muzikanten achterover mogen gaan leunen, verbeter
punten zijn er altijd en daarom geeft
Flora aanstaande zondag 4 november
een try-out concert in het Dorpshuis in
Kudelstaart. De toegang is gratis. De
aanvang van het concert is 15.00 uur
en Flora hoopt veel muziekliefhebbers
te mogen begroeten. Meer weten over
Flora? kijk dan op de website www.
muziekverenigingflora.nl.

Ambachtelijk werk voor de vakman

Voor SKI-onderhoud naar
Johan van Son in Cruquius
Cruquius – Veilig skiën begint
met goed onderhouden materiaal.
Schoenen, bindingen en ski’s moeten in topconditie zijn, net als de skier zelf. Johan van Son aan de Oude
Kruisweg 168 in Cruquius weet er
alles van. Hij was jarenlang bij Bert
Koning Buitensport aan de Jan van
Goyenstraat een begrip in Heemstede als het ging om het slijpen,
waxen en afstellen van ski’s. Velen
kochten hier hun skiuitrusting en
Johan verzorgde het materiaal. Die
service zet hij door in Cruquius bij
SKI-Service Johan van Son. In zijn
werkplaats staat de meest geavanceerde apparatuur om ski’s te slijpen, de kanten weer scherp te maken en van een wax te voorzien.
Door het glijden op sneeuw, ijs,
soms ook over zand en stenen, kunnen ski’s beschadigen. Het glijoppervlak verliest zijn wax en structuur
die nodig zijn voor het goed glijden
over sneeuw. De staalkanten verliezen de scherpe hoek, waardoor ski’s
slechter grip houden en het zogeheten ‘kanten’ op harde sneeuw of
ijs onmogelijk wordt. Daarom is het
van belang om ski’s goed te onderhouden. Ski’s moeten regelmatig
worden gewaxed worden, de staalkanten geslepen en eventuele gaten
moeten worden opgevuld. Ski’s slij-

pen en kanten luistert nauw. Het is
en blijft ook een ambachtelijk werkje dat u echt moet overlaten aan de
vakman. De expertise, het materiaal
en het enthousiasme is aanwezig.
Johan maakt gebruik van eigen professionele
Wintersteiger-apparatuur. De ski’s worden geslepen, gevlakt, getuned en met wax behandeld in een standaardpakket. Beschadigingen die meer werk nodig
hebben, beoordeelt Johan ter plekke. Ook kunt u uw ski’s laten afstellen. Je moet er niet aan denken wat
er kan gebeuren als de lange latten op 150 kilo zijn afgesteld en je
weegt maar 75 kg. Op drukke pistes
kunt u wel eens een kleine ‘aanvaring’ hebben waarbij ski’s even te
zwaar belast worden, dan moeten
ze wel kunnen openspringen. Laten nakijken is het devies! Zijn de
ski’s goed geprepareerd, dan kunt u
na gebruik de ski zelf even waxen
met een vloeibare wax. Wel eerst de
ski goed droogmaken en met een
sponsje insmeren.
Zijn uw ski’s of snowboard aan een
onderhoudsbeurt toe, neem dan
contact op voor een afspraak of
kom gewoon eens langs op de Oude Kruisweg 168 Cruquius bij SkiService Johan van Son, telefoon 0615435191.

Handbal eredivisie

Dames missen teveel kansen

Van links naar rechts: het juniorteam: Eefke, Yosra (zij werd vervangen door
Imca), Lisa, Nikkie, Alicia, Manon, Suzanne en Amber.

Sportvereniging Omnia 2000

Team Twirlen mag naar NK
Aalsmeer - Afgelopen weekend
kwamen alle teams van SV Omnia 2000, onder leiding van de trainsters Valerie en Maaike, op de vloer
bij de twirlwedstrijden in Nieuwkoop
of Pijnacker. Zaterdag lieten de jongste meisjes Resa, Tara, Lara, Isabel,
Lisanne en Noa hun Join the circus
show zien. Gelukkig deed de CD het
dit keer wel en konden zij stralen in
hun clowntjes kostuums. Zij werden
beloond met de tweede plaats. Direct
na dit optreden waren de iets oudere meisjes aan de beurt. De wedstrijd
moest heel even stil gelegd worden,
omdat Isabel snel van clown naar
Oliver omgetoverd moest worden. Dit
gebeurde in een razend tempo. Yvanka, Yasmine, Elise, Ebony, Rachel,
Laetischa, Julia en Isabel lieten een
hele mooie Oliver-show zien. De jury beloonde hen met de eerste plaats.
Zondag waren de oudere meisjes aan
de beurt. Bij het onderdeel small team
twirling kwam het preteen intermediate team op de vloer. Een spannend
moment. Zij wilden zich graag in deze
categorie plaatsen voor het NK twirlen. Hiervoor moesten ze 73 punten
halen. Imca, Cynthia, Yvette, Solenne, Kim en Selina deden enorm hun
best en lieten een overtuigend optreden zien. De jury beloonde hen met
maar liefst 78,1 punten en een eerste

plaats. ’s Middags mocht dit team ook
hun nieuwe team dance: Toledo Surprise laten zien. Voor trainster Maaike was dit met recht een surprise. Het
juniorteam, bestaande uit Nikkie, Eefke, Amber, Alicia, Suzanne, Lisa, Manon en invalster Imca, mocht dit twirl
weekend afsluiten. Zij lieten een prima optreden zien. Dit was pas de
tweede keer dat zij deze routine lieten zien. Zij werden beloond met de
tweede plaats. Natuurlijk kwamen er
ook heel veel solisten en een aantal
duo’s op de vloer. Totaal 46 meiden in
diverse leeftijdscategorieën. Een aantal hoogtepunten: Elise liet voor de allereerste keer haar rhythmic twirl routine zien. In een prachtige jurk danste zij op de muziek van Zero de Hero. Yvanka behaalde met haar dance
maar liefst 67,3 punten. Lisanne (de
aller jongste) vertegenwoordigde SV
Omnia 2000 nam als enige deel aan
het onderdeel basicstrut. In totaal
werden er 7 gouden, 5 zilveren en 15
bronzen medailles behaald. Aankomend weekend staat de allerlaatste
wedstrijd van dit seizoen op het programma. Lijkt het je ook leuk om te
komen twirlen? Voor meer informatie
over twirlen kan contact opgenomen
worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra Kok of Linda Nederstigt per e-mail twirlen@svomnia.nl

Aalsmeer - De wedstrijd tussen
de dames van FIQAS Aalsmeer en
die van E&O was er een met twee
gezichten. Voor de rust waren de
Aalsmeerse dames iets sterker, in de
tweede helft werden ze binnen een
kwartier uit de wedstrijd gespeeld.
Vooraf stond FIQAS Aalsmeer nog
twee punten voor op E&O, een
ploeg die vorig jaar toch als zesde
was geëindigd in de eredivisie. In
de beginfase was daar weinig van
te merken. FIQAS Aalsmeer begon
sterk en kwam op voorsprong: 4-2.
E&O wist bij te komen en nam heel
even het initiatief over: 6-8, maar
daarna kwamen de Aalsmeerse dames sterk terug. Teuntje Schaefers
– die alle strafworpen feilloos benutte – en Priscilla Bergman, die
eindelijk werd gevonden aan de cirkel, zorgden voor het evenwicht:
8-8. De wedstrijd schommelde een
paar minuten op en neer tot 1111, waarna een paar sterke verdedigende acties en breaks, van onder meer Roza en Teuntje Schaefers
en Robin Kenter, FIQAS Aalsmeer
op 14-11 brachten. Toch wist de tegenstander vlak voor rust de marge weer te verkleinen, maar met 1413 kon de wedstrijd nog alle kan-

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 2 november is er weer individueel kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Om
20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Vanaf 19.30 uur is de zaal
open en staan koffie en thee klaar.
Het koppelkaarten op 26 oktober is
gewonnen door Plony de Langen en
Bep van Netten met 5784 punten.
De poedelprijs mochten Tiny en Anton van de Polder met 3596 punten
mee naar huis nemen. Op zaterdag
10 november organiseert de buurtvereniging een kwart kaartmarathon. De aanvang is 10.00 uur in de
ochtend.
De kosten van deelname bedragen
10 euro en dit bedrag is inclusief
een lunch tussen de middag. Beide kaartacitiviteiten vinden plaats in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

ten uit. Na de pauze wist FIQAS
Aalsmeer eerst nog op 16-14 te komen, daarna zakte de ploeg volledig weg. De dekking was niet goed
op orde en aanvallend werd de ene
na de andere kans gemist. Ook kregen de Aalsmeerse dames steeds
meer moeite met de stugge verdediging van E&O. Zo werd binnen
een kwartier de wedstrijd volledig
uit handen gegeven: 16-24 en liep
FIQAS Aalsmeer in het vervolg alleen nog maar achter de feiten aan.
Dat de Aalsmeerse dames uiteindelijk toch nog aardig bij konden komen had dan ook voornamelijk te
maken met vele de tijdstraffen die
in de slotfase werden uitgedeeld
aan de Emmense ploeg.
Dat zorgde voor een nogal chaotische slotfase. De kans om zelf te
winnen had FIQAS Aalsmeer echter al lang zelf verspeeld, want het
bleef bij 26-28. Desondanks staat
de ploeg er nog steeds goed voor in
de eredivisie. Zaterdag wacht echter een zware uitwedstrijd bij één
van de koplopers: Succes/V.O.C.
in Amsterdam. De eerstvolgende
thuiswedstrijd spelen de dames op
zondag 11 november tegen V&L in
De Bloemhof vanaf 14.30 uur.

Veel muziek op Nepal-avond
Aalsmeer - Voor weeskinderen
in Nepal wordt jaarlijks een muzikaal feest in Nepalese sfeer georganiseerd. Ook dit jaar was de Oude Veiling de locatie waar afgelopen
zaterdag 27 oktober bezoekers getrakteerd werden op veel livemuziek,
heerlijke hapjes en sieraden en accessoires uit Nepal. Het spits werd
afgebeten door singer en songwriter Saskia Veenswijk met band, daarna was het podium voor de Hein Meijer bluesband, gingen de spots aan

voor de Jay Jay bluesband en werd de
avond met een muzikale traktatie van
Dazzle afgesloten. De Nepal-avond
kende een primeur, want Dazzle verwelkomde een gastmuzikant op het
podium. Het was het eerste openbare
optreden van saxofonist Leo Terlouw.
De Aalsmeerder speelde een nummer
mee en kreeg hiervoor na afloop van
het publiek een hartelijk applaus. Met
de opbrengst van de Nepal-avond
gaat een school gebouwd worden
voor de weeskinderen in Nepal.

Davy Heysteeg tweede bij
wintertriathlon Assen
Aalsmeer - Voor een aantal multi atleten stond afgelopen weekend
in het teken van de wintertriathlon in
Assen. De wintertriathlon is een variant op de reguliere triathlon, waarbij het zwemonderdeel wordt verruild
voor schaatsen. De volgorde bij wintertriathlon is ook net iets anders: lopen, fietsen en schaatsen. Op vrijdag middag stonden de jeugdafstanden op het programma. Aan de start
stonden de Multi jeugdatleten: Justin
en Davy Heijsteeg. Justin (startserie
10 en 11 jaar) wist zich bij het lopen
(1,5 km) en het fietsen (6 km) goed
voorin te nestelen. Bij het schaatsen
( 9 ronden) kwam hij tekort naast de
plaatselijke schaatsjeugd. In een tijd
van 38.56 minuten kwam hij als vijfde over de finish. Davy kwam uit in de
categorie 12 en 13 jaar. Dit is zijn laat-

ste wedstrijd in deze categorie, omdat hij volgend jaar 14 wordt en zich
dan mag gaan inzetten op de junioren afstanden. Nadat het startschot
de deelnemers had weggeschoten
liep de kopgroep van zes atleten direct weg bij de overige deelnemers.
Davy wist zich naast Ewout Buis, de
uiteindelijke winnaar, stand te houden. Na 2 kilometer lopen kwamen
de twee atleten kort na elkaar op de
fiets. Tijdens de 4 ronden fietsen ( totaal 8 km) hielden de atleten elkaar in
het oog. Op ijsbaan De Smelt werden
de 12 ronden in een rap tempo afgerond. In een veld met individuele atleten deden ook trio’s mee. Het was erg
lastig om overzicht te houden. Nadat Davy gefinisht was in een tijd van
38.22 minuten bleek dat hij een mooie
tweede plaats had behaald.
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Goede resultaten Oceanus
zwemmers bij Jsselcup!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
zwom de zwemploeg van Oceanus de
IJsselcup in Nieuwerkerk aan de IJssel. De jongere zwemsterren moesten eerst 25 en 100 meter vrije slag
zwemmen. De snelste zwemmers die
in de top 5 kwamen mochten finales
zwemmen, 50 meter vrij. Bij de oudere zwemsterren stond de 50 en de 200
meter vrijslag op het programma en
ook hier werden de snelste 5 geselecteerd voor de finales de 100 vrije
slag. Op de 25 meter vrij verbeterden
Luca Bacchis(18.64), Nina Bellaart
(23.02), Femme Bol (20.79), Lois Bosman (17.56), Liam Breebaart (21.17),
Amber Celie (16.46), Rosa Ebbinge
(18.22), Gijs Hockx (18.71), Jort Kemp
(19.53), Jane Sommeling (17,27), Finn
Vos (17.13), Thomas Weening (15.03)
en Jochem van Zanten (19.45) hun
persoonlijke record. Op de 100 meter vrije slag zwom Femme Bol een
prachtige persoonlijk record van
1.38.71. Na de series kwamen de finales. In stijl kwamen de zwemmers
op onder luidt applaus en met opzwepende muziek liepen de finalisten richting startblok. Femme Bol behaalde een schitterende eerste plek
in de finales op de 50 meter vrije slag
in 43.83, Nina Bellaart pakte de derde plek in een mooie tijd 49.77. Amber Celie zwom bij de meisjes minioren 4 naar een prachtige eerste plek
in 35.78. Bij de jongens minioren 3
hadden drie Oceanus zwemmers zich
geplaatst voor de finale. Jochem van
Zanten werd derde in een tijd van
41.28, Jort Kemp vierde in 43.42 en
Liam Breebaart vijfde in 48.92. Luca
Bacchis(minioren 4) werd vijfde in
een prachtige tijd wat ook een ruime pr verbetering was in 40.70. Thomas Weening zwom bij (minioren 5)
naar een vierde plek in 33.53. Bij de
oudere zwemmers had Dana Bosman een prachtige ruime verbetering op haar 50 meter vrije slag die zij
in 33.01 zwom, persoonlijke records

waren er voor Lianne Bouwmeester
(30.08), Luca Ebbinge (29.41), Beau
van der Jagt (32.12), Menno Koolhaas (28.34) en Anouk Ramdjanamsingh (38.47). Op de 200 meter vrije
slag waren het Dana Bosman 2.39.70
en Rick Moens 2.54.18 die hun persoonlijke records ruimschoots verbeterden. In de spectaculaire finales
kwamen ook weer veel Oceanus finalisten aan de start. Onder luid gejoel en geklap en knallende muziek
werden zij ook richting startblok gebracht. De 100 vrij was het finale nummer. Bij minioren 2 zwom Lianne Bouwmeester in een spannende finale naar een prachtige tweede
plek in 1.05.11 en Isaa Ebbinge naar
een mooie vijfde plek in 1.09.39. Bij de
Minioren 3 was het Fabienne Vork die
glasrijk de 100 meter vrije slag won in
1.03.45 wat ook weer een verbetering
was van haar persoonlijk record. Bij
de meisjes jeugd 1 was het een zinderende finale Luca Ebbinge en Michelle Meulenbroek hadden beide
zich geplaatst. Uiteindelijk trok Luca
aan het kortste eind en zwom naar
een prachtige eerste plek in 1.04.26
en Michelle tikte 0.02 later aan en
werd netjes tweede in een tijd van
1.04.28. Jeanine Kocken zwom finale
bij de dames senioren en veroverde
een goede vierde plek (1.06.33). Dennis Weening stond in de finale bij de
jongens junioren 1. Hij knalde prachtig door naar de eerste plek in 1.03.35.
Bart Sommeling behaalde een goede
vierde plek bij de Jongens junioren 3
in een tijd van 1.00.22. Thomas Verouden behaalde de finales bij de heren jeugd 1 en had een prachtige persoonlijke overwinning om de 100 vrij
onder de minuut te zwemmen hij behaalde hiermee fabuleus een tweede
plek in 59.92. Jeffrey Reijnders wist in
de finales bij de Heren Jeugd 2 naar
een mooie tweede plek te zwemmen
in 57.83. Na afloop werden alles winnaars gehuldigd.

RKDES en Weesp delen punten
Kudelstaart – RKDES speelt vooral
de laatste wedstrijden zeer acceptabel voetbal, maar wacht nog steeds
op de eerste overwinning. Na een
zwak eerste kwartier in de thuiswedstrijd tegen Weesp, bewees ook nu
het team van trainer Hajo Hendriks
dat het met wat meer geluk meer
punten had behaald dan tot nu toe.
Ook in de wedstrijd tegen het verrassend op de vierde plaats staande Weesp, was RKDES de bovenliggende ploeg, maar de geluksfactor
ontbreekt en een doelpuntloos duel bracht niet de broodnodige overwinning. RKDES begon matig aan de
wedstrijd. Onnodig balverlies en wellicht wat spanning en het broodnodige zelfvertrouwen ontbrak in de
beginfase. Maar het tweede deel
van de eerste helft ontdeed RKDES
zich van alle schroom en spanning
en nam meer en meer het initiatief.
Beide vleugelverdedigers Paul Verburg en de weer uitstekend spelende
Robin Spaargaren kregen de ruimte voor aanvullende impulsen gaven.
Dat resulteerde in de 40e minuut tot
de zoveelste hoekschop voor de Kudelstaarters. Specialist Edwin van
Maris plaatste de bal met precisie op
het hoofd van Lorenzo Zorn. Met veel
overtuiging kopte de kleine middenvelder de bal in het doel. Maar ook nu
ontbrak het geluk bij de hardwerkende Kudelstaarters. Weesper doelman

Copier had het nakijken, maar hij had
het geluk aan z’n zijde, de bal ketste op de lat en in de rebound greep
Copier goed in, waardoor het bij rust
0-0 bleef. De tweede helft pakte RKDES de draad weer goed op en bleef
de aanval zoeken. Maar kreeg ook
Weesp een aantal kansen. Het spel
ging vervolgens op en neer en speelde zich vooral af op het middenveld.
In de 65e minuut kreeg RKDES een
nieuwe tegenvaller, toen routinier
Steef Hoogwerff Kroon behoorlijk
aan zijn heup geblesseerd moest uitvallen, zijn vervanger was Adil Zorn.
In de slotfase gingen beide teams
voor de winst, waarbij RKDES steeds
meer het heft in handen nam. Dat resulteerde bijna in de verdiende voorsprong. Op onnavolgbare wijze kapte Edwin van Maris zijn tegenstander uit en schoot de bal over Weesp
keeper Arno Copier heen. Helaas had
de bal net te weinig snelheid en kon
Weesper aanvoerder Ramon Westland de bal van de doellijn halen. In
de slotminuut kreeg Weesp nog een
kans, maar de goed keepende RKDES doelman René Jonker redde bekwaam. De goed leidende scheidsrechter Kloosterman maakt aan alle
illusies van beide teams een einde na
90 minuten. Op het scorebord prijkte nog steeds: 0-0. Programma 4 november: Roda ’46 tegen RKDES vanaf 14.00 uur. Ad Verburg

ZABO ronde 4 in De Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 3 november
worden weer competitie wedstrijden
van de ZABO zaalvoetbal gespeeld.
Speellokatie is sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en het betreft
de vierde speelronde van het nieuwe
seizoen. Publiek is van harte welkom
de toegang is gratis. Om 18.35 uur
begint Pottenshop tegen Odido. Om
19.20 uur volgt de wedstrijd Heemhorst Watersport tegen koploper Piller Sport. Om 20.05 uur speelt Lemo
Gaat Los tegen Amsec Beveiliging.
Om 20.50 uur is de aftrap van Choekie’s Hairsalon tegen Polish Shoo-

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door wordt
er op de woensdagavonden gezellig
gekaart door leden van klaverjasclub
De Geluksvogels in het Dorpshuis. Wie
ook zin heeft om te komen klaverjassen,
is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 24 oktober is gewonnen
door Piet van Klaveren met 5498 punten, op twee Marco van der Jagt met
5364 punten en op drie Hannie Houthuijs met 5352 punten. De poedelprijs
mocht Ineke Woerden met 3391 punten
deze week mee naar huis nemen.

ter en om 21.35 uur tenslotte als afsluiter het duel tussen FC East Europe en LEMO. Stand vooraf: Piller
Sport 3-7, Polish Shooter 3-6, Odido 3-6, LEMO 3-6, FC East Europe
3-5, Choekie’s Hairsalon 3-4, Amsec
Beveiliging 3-3, Heemhorst Watersport 3-2, Lemo Gaat Los 3-2, Pottenshop 3-0.

Allen Weerbaar
Aalsmeer - Maandag 5 november
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar weer een kaartavond in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De aanvang is 20.00 uur, maar kom
iets eerder, de deur is al om 19.30
uur open. De inleg is 1,50 euro.

Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 6 november
houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond.
Kaarten en rummicuppen staan op
het programma. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee. Vanaf 19.30 uur worden de kaarten verdeeld in de locatie van Ons Tweede
Thuis in de Hortensialaan. De zaal
gaat open om 19.00 uur.

Aalsmeer ook langs Zandvoort

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 3 november
AALSMEER
Aalsmeer 1 – HBOK 1
Aalsmeer 2 – Zandvoort 2
Alliance’22 2 - Aalsmeer 4
Amstelveen 7 - Aalsmeer 5
RKAVIC 4 – Aalsmeer 6
Bl.daal Vet.2 - Aalsm./RKAV Vet.1
Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – RKDES VR.2
RKAV
Bl.daal Vet.2 - Aalsm./RKAVVet.1

14.30 u
12.00 u
15.00 u
12.30 u
14.30 u
15.30 u

15.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Wasmeer A1 - J.A.United A1
Swift B1 - J.A.United B1
J.A.United B2 – VVC B2
J.A.United C1 – DSK C1
J.A.United C2 – HBC C2
Hoofddorp C5 - J.A.United C3
Zwanenburg C6 - J.A.United C4
J.A.United C5 – Bl.Wit A’dam C2

14.30 u
9.00 u
12.00 u
14.30 u
12.30 u
13.00 u
14.30 u
14.30 u

Pupillen
Nieuw West D1 - J.A.United D1
J.A.United D2 – AFC D5
AS’80 D3 - J.A.United D3
Kon.HFC D8 - J.A.United D5
J.A.United D6 – VVC D7
J.A.United E1 – Pancratius E3
J.A.United E2 – Meteoor E1
KDO E1 - J.A.United E3
J.A.United E4 – Amstelveen E2
J.A.United E5 – Roda’23 E7
Hoofddorp E8 - J.A.United E6
Overbos E8 - J.A.United E7
DIO E1 - J.A.United E8
Legm.vogels E 10 - J.A.United E9
J.A.United E10 – Hillegom E8
J.A.United E11 – RKDES E6
DIOS E 14 - J.A.United E 12
AFC F2 - J.A.United F1
Sp.Martinus F2 - J.A.United F2
AS’80 F5 - J.A.United F3
J.A.United F4 – Muiderberg F1
NFC F2 - J.A.United F5
J.A.United F6G – Hoofddorp F 11
J.A.United F7G – AMVJ F3
ASV’65 F1 - J.A.United F8
J.A.United F9 – ZSGO/WMS F4
J.A.United F10 – Ouderkerk F9

10.30 u
11.15 u
14.15 u
12.45 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
11.00 u
11.00 u
9.00 u
11.45 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
8.30 u
9.00 u
10.15 u
13.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
10.00 u
10.30 u
12.30 u
8.45 u
11.00 u
9.30 u

RKDES

Pupillen
RKDES D1 –Hertha D1
RKDES D2 – Ouderkerk D2
RKDES D3 – Bloemendaal D6
Roda’23 4 - RKDES E1
RKDES E2 – Abcoude E3
AMVJ E2 - RKDES E3
RKDES E4 – CSW E5
Roa’23 E 12 - RKDES E5
J.A.United E11 - RKDES E6
RKDES E7 – UNO E 11
RKDES F1 – Roda’23 F2

10.15 u
9.00 u
13.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Wartburgia VR.3
Aalsmeer VR.1 - RKDES VR.2

13.00 u
14.30 u

Meisjes
VVC MC.1 - RKDES MC.1
J.A.United ME.1 - RKDES ME.1

12.00 u
9.30 u

SCW
SCW 1 –VVC 1
Hillegom 3 - SCW 2
ABNAMRO 4 - SCW 3
SIZO 2 - SCW 4
SCW Vet.1 – Hoofddorp Vet.2
Pancratius Vet.1 - SCW Vet.2
Hoofddorp Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
14.45 u
11.30 u
13.00 u
15.15 u
15.00 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Altius A1
SCW B1 – Vogelenzang B1
SCW C1 – RCH C1
SCW C2 – HBOK C1

11.30 u
14.30 u
11.45 u
13.00 u

Pupillen
SCW D1 – Kon.HFC D5
Overbos D8 - SCW D2
SCW E2 – Argon E2
Legm.vogels E13 - SCW E3
SCW F1 – Legm.vogels F5
SCW F2 – Waterwijk F 10
SCW F3 – RCH F3
CTO’70 F6 - SCW F4

10.00 u
11.00 u
8.45 u
9.00 u
10.00 u
10.00 u
8.45 u
9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Hoofddorp VR.1

13.30 u

14.30 u

Meisjes
RKAV MA.1 – GeuzenM’meer MA.1 12.30 u

BSM MB.1 - J.A.United MB.1
WVHEDW MB.1 - J.A.United MB.2
J.A.United MC.1 – CSW MC.1
Buitenveldert MD.1 - J.A.United MD.1
J.A.United MD.2 – AS’80 MD.1
J.A.United ME.1 – RKDES ME.1

Weesp F4 - RKDES F2
Swift F5 - RKDES F3
RKDES F4 – IJburg AFC F10
RKDES F5 – Nieuw Sloten F8
Amstelveen F5- RKDES F6
Zwanenburg F6 –RKDES F7

9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
13.00 u
12.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – GeuzenM’meer MB.2 11.00 u
SCW MD.1 – DSS MD.3
8.45 u
SDZ ME.2 – SCW ME.1
12.30 u

Zondag 4 november:
RKAV
RKAV 1 – AS’80 1
NFC 2 - RKAV 2
AS’80 3 - RKAV 3
RKAV 4 – Nautilus 2
RKAV 5 – Roda’23 4
RKAV 6 – Legm.vogels 6
KDO 6 - RKAV 7

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

Vrouwen
RKAV VR.1 – HBC VR.1

11.30 u

RKDES
Roda’46 1 – RKDES 1
Roda’46 2 – RKDES 2
Buitenveldert 2 - RKDES 3
RAP 3 - RKDES 4
RKDES 5 – Pancratius 6
Sp.Martinus 7 - RKDES 6
Zwanenburg 7 – RKDES 7

14.00 u
11.00 u
12.30 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – OSV A1
RKDES B1 – Almere B1
SDZ B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Buitenboys C1
RKDES C2 – AS’80 C4
RKDES C3 – Buitenboys C7

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

Foto Jaap Maars

BFC beter, RKAV strijdlustig
Aalsmeer - Een onherkenbaar RKAV
heeft vijf en tachtig minuten met hart
en ziel gevochten voor de overwinning bij de koploper BFC. Maar vlak
voor tijd was het gebeurd. BFC was
eigenlijk de veel betere ploeg, maar
was ook niet in staat om de zeer solide verdediging van RKAV te slopen.
Wat hebben de elf van trainer Dirk
Cornelissen gevochten en alles maar
dan ook alles uit de kast gehaald. Heel
jammer was het dat de voorhoede de
kleine kansjes die de verdediging van
BFC weggaf niet konden verzilveren. RKAV begon zeer strijdlustig en
gaf BFC goed partij. Maar hoe goed
je ook kan spelen en alles een beetje
mee zit, was de pechvogel daar in de
twintigste minuut. Bij een uittrap van
doelman van Halm liep hij een blessure op wat hem noopte om het veld te
verlaten en zijn plaats af te staan aan
Tom Schrama, die reeds een wedstrijd
gespeeld had en een grote pluim verdient voor zijn inzet. Er ontstond voor
de rust een heel aardig duel, waarin
RKAV zeker niet de mindere was. In
de dertigste minuut was het Alexander Goes die na een aanval via Barry Springintveld de kans kreeg om te
scoren, maar de inzet ging net naast.

Maar hoe lang zou de verdediging
zich kunnen handhaven om de zeer
grote druk te weren. Maar dat ging
RKAV heel goed af, met zeer harde
werkers, Robert Jansen en consorten
weerstonden de vele aanvallen van de
Bussemmer voorhoede. BFC met een
paar zeer snelle en bewegelijke spelers probeerde om met de druk op het
RKAV doel tot een voorsprong te komen, maar de ‘helden van Dirk’ stonden dat tot nu toe niet toe. De tweede helft was een kopie van de eerste
helft, een veel aanvallend BFC probeerde met man en macht op voorsprong te komen. Maar ook nu weer
was RKAV dat zwaar onder druk lag,
maar weigerde te capituleren. Er was
een ongelukkig moment nodig om
BFC op voorsprong te helpen. Eigenlijk was het BFC dat alle geluk van
de wereld had dat de bal achter Tom
Schrama verdween 1-0. Maar zonder geluk vaart niemand wel. Al met
al een wedstrijd waarin BFC de betere ploeg was, maar heel RKAV een
zeer groot compliment verdient voor
de tomeloze inzet. Komende zondag 4
november speelt RKAV thuis aan de
Beethovenlaan tegen A.S. 80.
Theo Nagtegaal

Aalsmeer - Aalsmeer begon overtuigend aan de wedstrijd tegen Zandvoort afgelopen zaterdag 27 oktober. Goed spelend via de beide vleugels kreeg de Zandvoort achterhoede
het er warm van en de goed keepende Boy de Vet greep een paar maal
solide in. De eerste tegenaanval in de
7e minuut van Zandvoort was direct
raak. Na een goed uitgevoerde actie
over links kon de snelle Timo de Reus
ongehinderd doorlopen en vrij voor
Ray Smidt de hoek uitzoeken, 1–0. Dit
scenario gebeurt al wedstrijden lang.
Daar maakt niemand zich meer druk
om, lijkt wel. Het is alleen jammer en
het kost veel kracht om weer in het ritme te komen. Uit een corner van Salih Yildiz in de 10e minuut kopte Peter
Neuvel net naast. Aalsmeer probeerde
de wedstrijd naar zijn hand te zetten
en dit leverde wel een veldoverwicht
op, maar weinig kansen. Zandvoort
verdedigde zich met hand en tand en
doelman Boy de Vet hoefde zich niet
in te spannen in de loop van de eerste helft. De counters van Zandvoort
waren gevaarlijk. Door zwak verdedigen van Aalsmeer. Het lag aan het
goed ingrijpen van Ray Smidt op de
schoten van Timo de Reus en Maurice
Moll behoedde hij Aalsmeer voor een
grotere achterstand. Aalsmeer kreeg
in de 30e minuut tweemaal op rij de
kans om te scoren. Achtereenvolgens
vonden Vincent Krabbendam en Calvin Koster, Boy de Vet op hun weg. Het
was Salih Yildiz die in de 32e minuut
een voorzet via een schouder in de
kruising zag belanden, 1–1. Aalsmeer
kreeg weer de geest. Tom Doeswijk
kreeg in de 34e minuut een uitgelezen kans om te scoren. Vrij voor Boy
de Vet wipte hij de bal over hem heen.
Chris Dölger kon de bal nog van de
doellijn halen. Aalsmeer had de wedstrijd nu onder controle. Het leverde
echter geen doelpunten op. Zandvoort rook zijn kans met nog enkele minuten voor rust. De spelers van
Aalsmeer liepen als makke schapen
achter de spelers van Zandvoort aan.
Door een paar goede reddingen van
Ray Smidt stond het na het rustsignaal
van de goed leidende scheidsrechter
Eric-Paul Jansen nog 1–1. De tweede
helft gaf een wisselend beeld. Nadat
eerst Boy de Vet een corner van Salih Yildiz schitterend verwerkte, moest
in de counter Ray Smidt tot het uiter-

ste gaan op een inzet van Boy Visser.
Een opgelegde kans kreeg Tom Doeswijk in de 50e minuut, maar vrij voor
open doel kon hij het net niet vinden.
Uit het niets kwam de 1–2. De opgekomen Burak Sitil schoot in de 62e
minuut vanaf 35 meter hard op doel.
De op zijn verkeerde been staande
Boy de Vet toucheerde de bal nog wel
maar voorkwam niet de 1–2. Aalsmeer
had mazzel in de 67e minuut toen uit
een vrije trap van Zandvoort de bal via
een been buiten bereik van Ray Smidt
op de paal belandde en zo kwam
Aalsmeer met de schrik vrij. 68e minuut wissel: Bart de Jong voor Mitch
van Geldorp. Aalsmeer ging beter
spelen en Zandvoort had veel overtredingen nodig om Salih Yildiz en Calvin Koster af te stoppen. Een vrije trap
van Salih Yildiz in de 75e minuut tikte Boy de Vet maar net over. Uit een
dieptepass van Stefan van der Dussen in de 82e minuut speelde Calvin
Koster zich goed vrij en liet Boy de
Vet kansloos, 1–3. 83e minuut wissel:
Noud Bruchner voor Tom Doeswijk.
De wedstrijd was gespeeld. Aalsmeer
kreeg nog grote kansen in de 87e minuut en 92e minuut, maar zowel Salih
Yildiz als Calvin Koster konden het net
niet meer vinden. Aalsmeer blijft goed
meedoen in de competitie, waarin
W.V.H.E.D.W. de eerste periodetitel behaalde met een 1–0 winst op Opperdoes. Komende zaterdag 3 november
krijgt Aalsmeer thuis een tegenstander van een ander kaliber, namelijk
H.B.O.K., op bezoek. Ook een kanshebber voor de titel. Aanvang 14.30
uur aan de Dreef.
Jack van Muijden

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 november, organiseert buurtvereniging Oostend weer een gezellige sjoelavond in Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Om 19.30 uur
gaat de zaal open en worden alle
sjoelers welkom geheten met koffie
of thee. Vanaf 20.00 uur wordt achter de bakken plaatsgenomen. Iedereen is van harte welkom.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 3 verliest
zijn inhaalwedstrijd
Aalsmeer - In de herfstvakantie
stond er bij Bloemenlust maar één
wedstrijd op het programma: Team 3
moest nog een uitgestelde wedstrijd
spelen tegen Oranje Zwart. Verdediger Horst Krassen had een hele goede avond en won al zijn wedstrijden,
omdat de tegenstanders alle drie veel
moeite hadden met de steeds weer
hoog terugkomende ballen. Begon
hij de avond met het slechtste percentage van het team, na afloop van

de inhaalwedstrijd was Horst al zijn
teamgenoten gepasseerd. Alleen Peter Velleman wist ook nog een partij te winnen en wel tegen een tegenstander die alleen maar stond te
schuiven en kappen. Het was heel
jammer dat Peter een andere wedstrijd verloor met 14-16 in de vijfde
game en ook Irene Gerritsma verloor een beslissende vijfde game met
9-11. Het dubbelspel werd kansloos
verloren door Irene en Peter.

Handbal eredivisie heren

Aalsmeer doet goede zaken
Aalsmeer - De nummer één tegen de nummer laatst: dát was het
affiche van de wedstrijd van FIQAS
Aalsmeer tegen Hercules. Het werd
echter geen boeiende partij handbal. En de grootste winst werd eigenlijk pas achteraf behaald toen
bleek dat de concurrentie punten
verspeeld had en FIQAS Aalsmeer
inmiddels drie punten los is van de
nummer twee! De ploeg moest het
zaterdag in de Bloemhof doen zonder Wai Wong (hij was hele week
ziek geweest), Jimmy Castien (gebroken neus) en Djordje Stevanovic (vader geworden). Het was geen
excuus voor het minder goede spel,
vond René Romeijn na afloop. “We
hebben zo’n goede serie neergezet en dan krijg je nu zo’n dramatisch slechte eerste helft”.Hij had gelijk: FIQAS Aalsmeer keek na een
kleine tien minuten zelfs tegen een
3-6 achterstand aan. Reden genoeg
om vanaf de kant ‘wakker worden’ te
roepen naar zijn ploeg. Die gingen
vanaf dat moment inderdaad wel iets
beter verdedigen, maar het spel bleef
wat slordig. Hoewel Rodrigo Huttinga wel een paar keer fraai scoorde vanaf de cirkel en Robin Boomhouwer twee keer perfect werd aangespeeld in de break out door Gaby Birjovanu. Bij rust was de voorsprong toch slechts twee punten: 1412. In de tweede helft pakte FIQAS
Aalsmeer de dekking een stuk beter
op. Zo goed zelfs dat het arme Hercules twintig minuten niet tot scoren
kon komen. Intussen ging het ook
aanvallend beter lopen en groeide
de voorsprong langzaam maar zeker
uit tot 24-12 en later tot de maximale marge van veertien punten: 29-15.
Met name Remco van Dam en Men-

no v.d. Grift waren zeer trefzeker. Er
werd een paar keer geprobeerd een
vlieger te spelen, maar ook dat lukte deze dag niet. Het werd uiteindelijk een ruime 31-17, de punten waren binnen, maar verder was het een
wedstrijd om snel te vergeten. Toen
later bleek dat zowel Quintus als
Hurry Up had verloren was de nieuwe stand op de ranglijst er wél een
om blij over te zijn. Want hoewel de
nummer twee (Lions) een wedstrijd
minder gespeeld heeft, is inmiddels
een gaatje geslagen van drie punten.
Komend weekend ligt de eredivisie stil in verband met wedstrijden
van het Nederlands Herenteam, de
eerstvolgende wedstrijd voor FIQAS
Aalsmeer is de uitwedstrijd bij Quintus zaterdagavond 10 november vanaf 20.15 uur.

Charles wint bij
Sjoelcompetitie

Rijsenhout - Uitslagen speelavond
Sjoelclub Rijsenhout op donderdag
25 oktober. Eerste in de Hoofdklasse: Dirkjan Baardse 1936 punten, 2.
Jan Joore 1834 punten en 3. Thomas van Brakel 1744 punten. Klasse A: Eerste Riet Schijf 1740 punten,
2. Heiltje Baas 1670 punten en 3. Leo
van Faassen 1667 punten. Klasse B:
Eerste Charles Kuite 1647 punten, 2.
Martje Baardse 1568 punten en 3.
Els v/d Linden 1543 punten. Klasse
C: Eerste Elisa Arendse 1526 punten,
2. Edwin Eikeleboom 1427 punten en
3. Rina Korenwinder 1424 punten. De
volgende sjoelavond is op donderdag
8 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat.

