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Horse Paradise met 70 stallen, woonruimte en café

Plannen voor Hippisch
centrum aan Bosrandweg
Aalsmeer - Bij de gemeente is
het plan ingediend voor de bouw
van een ‘compleet hippisch centrum’ aan de Bosrandweg. Het
plan laat een veelomvattend
complex zien met stallen, kamers, een winkel en een sportcafé dat de naam Horse Paradise zal krijgen. Het college staat
positief tegenover het 92 meter
brede centrum dat een landelijke
uitstraling moet krijgen.
Horse Paradise, zoals het complex
zal heten, omvat maar liefst 70 stallen, een indoor-rijbaan met daaromheen aan beide zijden een tribune,
een winkel, bibliotheek, sportcafé
en beheerderswoning. Daarnaast

moet het complex ruimte bieden
voor kamers voor stagiaires of cursisten. Op het buitenterrein willen
de planindieners een terras maken
en voor het beoefenen van de paardensport behoren twee longeerbanen, een buiten-rijbaan, een weiland, twee paddocks en een stapmolen tot de wensen. Met recht een
‘paarden paradijs’ dus, in elk geval
voor liefhebbers van de paardensport. Of de raadsleden ook blij zijn
met het grote complex, zal vanavond
blijken wanneer het plan wordt besproken. Het centrum heeft op de
tekening een gevelaanzicht van 92
meter lang en drie meter hoog. De
zuidoostelijke gevel meet 51 meter breed. De totale bouwhoogte is

8 meter. Het complex word opgetrokken in natuurlijke materialen
en kleurstelling. Dat moet, volgens
de planindieners, zorgen voor een
kleinschalig en landelijke uitstraling. Het complex zal ook goed passen bij het achtergelegen Schinkelbos, zo vertelt het voorstel.
Het college ziet het wel zitten, maar
groen licht voor de initiatiefnemers
is er nog niet. Er is vrijstelling nodig
voor de huidige bestemming (agrarisch) en de raad wordt gevraagd
dit project in handen te geven aan
het college. Bovendien wordt het
hele plan nog ter inzage gelegd bij
de gemeente. Vanavond meer in de
raadsvergadering die om 20.00 uur
begint in het gemeentehuis.

• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
euro
garant

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V.

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

Dolfijnen en bevers op
Miele specialist speurtocht in centrum

Eigen technische dienst

Aalsmeer - Op donderdag 1 november is rond zeven uur in de
avond ingebroken in een in de Zijdstraat geparkeerde Suzuki. Het slot
van de auto is geforceerd. De dief is
er vandoor gegaan met de radiocdspeler.

Bromfietser
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Het ontbijt stond vorige en deze week in de schijnwerpers en op heel veel scholen is een
gezamenlijk ontbijt georganiseerd.
Ook obs Samen Een in de Schoolstraat trakteerde de leerlingen van
alle klassen op lekkere broodjes met
kaas of liever met jam, hagelslag en
vlokken. De broodkeuze was groot
en dit had de school te danken aan
broodjeszaak Bertram en Brood in
de Punterstraat, hoek Zijdstraat. De
winkel trakteerde op zachte bolletjes, harde broodjes, maar ook witte
en bruine boterhammen en krentenbollen. De jongens en meisjes hadden hun ontbijt weliswaar wat later
op de ochtend, maar zo uitgebreid
en met zoveel keuze was, aldus de
leerlingen, het wachten waard. De
buikjes werden rond gegeten. In
één der klassen is een voorleesontbijt gehouden. Een moeder had
zich verkleed als heks en vertelde

spannende verhalen. Deze kinderen
hebben dubbel genoten, en van een

lekker ontbijtje én van een gezellige
voorlees-ochtend.

Aalsmeer - Even over één uur in de
nacht van zaterdag 3 op zondag 4
november is op de Zwarteweg een
snelheidsmaniak door de politie tot
stoppen gemaand. Bij de N201 werd
door agenten toezicht gehouden
toen de wagen voorbij de politiepost
‘vloog’. De achtervolging werd ingezet en bijna aan het einde van de
Zwarteweg kon de racer tot stoppen
gemaand worden. De man uit Polen
bleek niet alleen te hard gereden te
hebben, maar had ook te diep in het
alcoholglaasje gekeken. Het ademanalyse-apparaat stokte bij 375 Ugl.
De man heeft een boete gekregen
van 320 euro.

Camperaars zorgen voor extra
geld buiten het hoogseizoen
Aalsmeer - De gemeente wil het
toerisme bevorderen en denkt
dit met het creëren van zogenaamde camperplaatsen te kunnen gaan realiseren.
Op dit moment is het overnachten
met kampeerauto’s niet toegestaan.
Burgemeester en wethouders vinden dat dit wel moet kunnen en willen enkele plaatsen in de gemeente aanwijzen waar campers enkele
nachten mogen staan. ‘Camperaars’
zoals toeristen met een camper ook
wel worden genoemd, zijn een interessante doelgroep.
“Ze geven tot 90 euro uit per overnachting en veelal reizen ze buiten

Aalsmeer - Op maandag 5 november rond kwart over vijf in de
middag heeft een zware aanrijding
plaatsgevonden op de N201, hoek
Dorpsstraat. Een 41-jarige vrouw
uit Aalsmeer reed in haar auto over
de provinciale weg richting Hoofddorp. Bij de stoplichten wilde zij
rechts af de Dorpsstraat inrijden.
De op het naastgelegen fietspad
rijdende bromfiets, bestuurd door
een 20-jarige jongen uit Aalsmeerderbrug, zag zij over het hoofd. Met
forse snelheid zijn de twee voertuigen op elkaar gebotst. Drie politieauto’s, twee ambulances en de
traumaheli zijn ter plaatse geweest.
De 20-jarige is per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd waar hij
met spoed geopereerd is. De politie
heeft de oorzaak van de aanrijding
in onderzoek. Mogelijk is één van
de twee bestuurders door het rode
licht gereden. Foto: Samuel Weij.

Boete voor racer
met slok te veel

Overnachtingsplaatsen bij winkels en jachthavens

het hoogseizoen, wat een extra impuls betekent”, zeggen B&W in hun
voorstel. Vanavond zal blijken of ook
de raadsleden enthousiast zijn over
dit idee. Om het overnachten met de
camper toe te staan in de gemeente, moet de raad een wijziging op de
huidige verordening openluchtrecreatie vaststellen.
Als de verordening gewijzigd wordt,
kan op een aantal plaatsen met een
camper meerdere nachten worden gelogeerd. Welke plaatsen daar
voor geschikt zijn, moet nog worden
overwogen. Een aanvraag is al bekend: Dorpsraad Kudelstaart heeft
verzocht een aantal plekken in de
buurt van het winkelcentrum ge-

schikt te maken voor de campers.
Als de camperaars neerstrijken zullen ze inkopen gaan doen bij de ondernemers in Kudelstaart en dat
brengt weer geld in het laadje.
Naast dit voorstel denkt het college aan openbare parkeerplaatsen
bij jachthavens. “Het voordeel daarvan”, zo zeggen B&W, “is dat de gemeente dan geen extra voorzieningen hoeft aan te leggen.” En met het
welkom heten van de campertoeristen verdienen jachthavenondernemers ook een extra centje buiten
het seizoen.
De raadsvergadering begint om
20.00 uur in het gemeentehuis.
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Radiocd-speler
uit auto weg

Lekkere broodjes bij
ontbijt op Samen Een
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Aalsmeer - Ze waren uitgevlogen jl.
zaterdag, de dolfijnen en bevers van
scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Wekelijks komen deze meiden en natuurlijk ook jongensgroepen bijeen in hun scoutinghome op
de Oude Spoordijk, maar deze week
was gekozen voor een etalagespeurtocht door het centrum. Eerst
werden op het Molenplein bij mo-

len De Leeuw allerlei spelletjes gedaan en daarna volgde een leuke en
leerzame ‘reis’ langs een groot aantal etalages. Scouting ook iets voor
jou? De groep Wiol & Willem Barendsz heeft groepen voor diverse
leeftijden en heet ook jou van harte welkom. Voor meer informatie bel
naar Jacqueline Blesgraaf, telefoon
0297-340345.

Illegale kleding door Fiod
in beslag genomen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
2 op zaterdag 3 november om half
twee zagen agenten een busje vanaf een uitrit de Legmeerdijk oprijden. Omdat het geen gebruikelijke
uitrit is, werd besloten de chauffeur
tot stoppen te manen. De agenten
troffen een zeer nerveuze chauffeur
aan. De 57-jarige man uit Heiloo zei
kleding te vervoeren. Er werd een
kijkje in de bus genomen en beslo-

ten werd de Fiod in te schakelen. In
de bus werden 2.000 illegale kledingstukken aangetroffen, alle nepkleding van bekende merken als Armani, Replay en onder andere Björn
Borg. Het ging om truien, shirts,
broeken en onderbroeken. De Fiod
heeft de kleding in beslag genomen.
Tegen de chauffeur en zijn 37-jarige
bijrijder uit Amsterdam is procesverbaal opgemaakt.

VOOR UW kerstpakketten
& relatiegeschenken
ZIJN

SJAAK & Jopie Verhoef
nog steeds actief!

even bellen:

020-653 42 32

Te koop bij Ridder & Co.

Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Bromfiets terug
Aalsmeer – Op zondag 4 november is in de Dorpsstraat een gestolen bromfiets aangetroffen. Door
bewoners was naar de politie gebeld omdat de brommer in de weg
stond. De bromfiets bleek in september in Amsterdam gestolen te
zijn. De rechtmatige eigenaar gaat
opgespoord worden.

Tuingereedschap
uit keet weg
Aalsmeer – Tussen vrijdag 2 en
maandag 5 november is ingebroken
in een bouwkeet bij de Zwarteweg.
Een behoorlijke hoeveelheid professioneel gereedschap is buit gemaakt. Onder andere zijn heggenscharen meegenomen, een maaimachine en een bladblazer.

Voor al uw relatiegeschenken
en kerstpakketten

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828
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Caritas zingt in kerk

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

Rijsenhout - In de ochtenddienst
van zondag 11 november zal I.K.
Caritas haar medewerking verlenen aan een feestelijke dienst in Het
Lichtbaken te Rijsenhout. Als blijk
van waardering voor de vele malen dat Caritas in Het Lichtbaken en
de kerk van Rozenburg heeft mogen zingen, wil Caritas, omdat zij
dit seizoen 25 jaar bestaat, belange-

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Is uw huisdier
zoek?

,						
						
						

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

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

Poes Irith zoekt nieuw huis
Aalsmeer - Hallo, ik ben Irith en
ben een poes van 11 jaar. Doordat
mijn baasje is overleden, ben ik op
zoek naar een nieuw huis. Het liefst
ga ik naar een rustig huis, bij wat
oudere mensen die heel veel tijd

voor mij hebben. Andere dieren zie
ik niet zo zitten.
Wie wil mij een fijne oude dag geven? Als u dat wilt, kunt u bellen
met de Dierenbescherming. Het telefoonnummer is 0297-343618.

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

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

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

29 December Candle-lightavond

Richting bepalen op het
dak van de watertoren
Aalsmeer - Vanaf het dak van de
watertoren is het uitzicht op de Poel
met zijn eilandjes niet alleen prachtig, je kunt ook nog eens een aantal
blikvangers in de verte zien. Soms is
er twijfel: is die toren nou echt de
Bavokerk in Haarlem? En daar, dat
kan toch niet de zendmast van Lopik
zijn? Jawel, ook die is bij helder weer
waar te nemen vanuit Aalsmeer,
vanaf de 50 meter hoge watertoren.
Nu hoeven de watertorenbezoekers
niet meer de twijfelen want sinds
kort zijn er bordjes geplaatst met
daarop het onderwerp wat te zien is.
Dat er vele tientallen kilometers ver
gekeken kan worden blijkt wel van
de bordjes. Zo geeft een rondje op
het dak zicht op de hoogovens van
IJmuiden, de Dom in Utrecht en iets
dichterbij de Arena te Amsterdam
Zuidoost en Schiphol.
Afgelopen zaterdag en zondag was
de watertoren opengesteld ter ge-

legenheid van het openingweekend van de galerie aan de overkant.
Veel bezoekers namen de gelegenheid om kunst met een vergezicht
te combineren. Beheerder stichting Aalsmeer 2000 noteerde ook
dit weekend weer een paar honderd
bezoekers. Voor de eerstvolgende
opening moet nog even gewacht
worden.
Dit jaar vinden geen open dagen meer plaats, maar op zaterdag
29 december wordt een speciale
‘Candle light’ avond georganiseerd.
Dat houdt in dat er die avond hapjes en drankjes worden geserveerd,
er live muziek is en - bij goed weer
- een tochtje naar de top gemaakt
kan worden. Het uitzicht ‘by night’
en midden in de winter is toch weer
heel anders en wie weet... ligt er wel
ijs!
Inlichtingen over de Candle light
avond: 06-51094994

Lammetjes, glimp van voorjaar

KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN
Zondag 11 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
- Dienst in gebouw De Groenstrook, Thijsselaan 18. Zondag
10u. Thema-dienst, Revolutie van
de liefde, vg. Arno Post. Peuternevendienst en kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor
de kleinsten en zondagsschool
voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaan. Zondag diensten om
10u. en 18.30u, vg. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst,
ds. Gabe Hoekema. Oppas voor
allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
- Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst,
br. J.P. Pieterson, Harderwijk.
Geref. gemeente Nederland
- Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
- Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst,
ds. J. van Popering in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Zondag 10u. scholendienst, dhr. Theo Maarsen en
18.30u. 10R-dienst.
- Oost:. Zondag dienst 10u. ds.
C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
- Diensten in de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. J.P. Ouwehand uit Wilnis.
Levend Evangelie Gemeente
- Boeing Avenue 121, SchipholRijk. Zondag 10u. samenkomst
met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
- Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. K. Muller mmv Caritas en 16.30u., ds. J.
Dekker uit Amstelveen.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
- Iedere zondag om 10u. en
woensdag om 20u. dienst. Zondagsschool om 10u.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
- Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel en 17u.
viering in Kloosterhof. Zaterdag
17u. in Kloosterhof, woordcommunieviering, vg. M. van Zoelen.
Zondag in Karmelkerk 10.30u.
gezinsviering, vg. L. Seeboldt.
- Rijsenhout: Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. Vrijhof.
Tevens kinderkerk.
RK Parochie Sint Urbanus
- Bovenkerk. Diensten op zaterdag, 19u., zondag, 10.30u. en
woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
- Zondag 10.30u. dienst olv parachianen en 18.30u. woordcommunieviering, Sint Maarten.
Begra Bijbelstudies
- Iedere maandagavond om 20u.
in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Olv ev. Kees Goedhart.
Bijbelstudie in Rode kruisgebouw, Spoorlaan dinsdag 13 nov.
20u. ev, H.B. Slagter
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.

loos komen zingen in Het Lichtbaken. Zoals U gewend bent zal Caritas in deze dienst enkele liederen
laten horen die passen bij het gekozen thema van de dienst. Het koor
staat onder leiding van Hans Matla
en wordt begeleid door haar eigen
combo. De dienst begint om 10.00
uur, het adres is Aalsmeerderweg
751.

Vermist:
- Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, een ‘Sealpoint siamees’ (kater)
creme-kleurig met donkere snuit en staart. Hij heet Gabari.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een zwarte poes. Ze is drie jaar oud,
mist een klein stukje van haar staart, en ze heet Droppie.
- Sportlaan in Aalsmeer, een zwart-wit konijn met witte oortjes.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een zes maanden oude zwartwitte kater. Hij heeft een witte bef, witte sokjes, witte wenkbrouwen en snorharen, wordt sinds tien oktober vermist en heet Bas.
- Kornetlaantje in Rijssenhout, een kleine dertien jaar oude witte
pers. Ze heet Maupie.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, een schildpadpoes met een witte bef en vier witte sokjes. Het rechter pootje is helemaal zwart. Ze
is vijf jaar oud, en heet Vlekkie.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een angora konijn. Hij is gecastreerd,
wit van kleur, en heeft zwarte en bruine vlekjes. Hij wordt sinds
zeven en twintig oktober vermist.
- A.H.Blaauwstraat in Aalsmeer, een cyperse poes van ongeveer anderhalf jaar oud. Ze heet Tijgertje.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een stevige achttien jaar oude poes.
Grijs, een beetje cypers, mooie pluimstaart en een zalmkleurige
buik. Ze heet Meesie.
Gevonden:
- -Berkenlaan , een kastanjebruin konijn (ram).
- Schweitzerstraat in Kudelstaart. Hier loopt een jonge, zwart-witte
kater van ongeveer vijf maanden oud. Van wie is dit beestje?
- Mozartlaan in Aalsmeer, een ongeveer veertien jaar oude, beetje
ruigharige poes. Ze is zwart, witte snorharen– neus- bef en poo
tjes.
Goed tehuis gezocht:
- -Een wildkleurigige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij iemand op schoot, en past waarschijnlijk het beste bij wat oudere
mensen.

Oecumenisch
Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 14 november wordt er weer van 19.15 tot
19.45 uur een Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t
Kloosterhof aan de Clematisstraat
16. Het jaarthema 2007 is ‘Vreugde
van de Psalmen’.
De overdenking zal worden gehouden door da. L. Geijlvoet naar aanleiding van
Psalm 139. Iedereen is van harte
welkom.

Interkerkelijk
Koor in Nieuw
Vennep

Aalsmeer - De winter is in aantocht, maar ook de lente laat al een glimp zien.
Tenminste bij de dieren. Op zondag 4 november jl. trof Klaas Groot in het veld
bij het Jaagpand langs de Amstel  een moederschaap met drie lammetjes aan.
Hopelijk worden de diertjes snel groot en hebben zij een dikke vacht als de
echte, koude winter zijn intrede doet!

Een bedreiging of ook een kans?

Schiphol zoekt opnieuw
ruimte om te groeien!
Aalsmeer - Onder het motto ‘Verder
werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ proberen Schiphol
en de Luchtverkeersleiding de wettelijke bescherming van de omwonenden ‘af te breken’, om zo ruimte
te maken voor de voorgenomen extra groei tot 2020. Wie meer wil weten over deze nieuwe bedreiging uit
de polder en het weerwerk dat door
bewoners en gemeente(n) wordt
geboden, komt maandag 12 november naar de openbare ledenvergadering van GEUS in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg. De aanvang is 20.00 uur.
Voor de pauze geeft wethouder Ronald Fransen, belast met Schipholzaken, zijn visie op hetgeen door de

gemeente is en wordt ondernomen
om de gevolgen, die de voorgenomen groei kan hebben voor het leefmilieu in Aalsmeer, zoveel mogelijk
te beperken.
Eveneens voor de pauze informeert
voorzitter Jan Boomhouwer u over
de manier waarop GEUS en andere bewonersplatforms de wettelijke
bescherming van de omwonenden
in stand willen houden.
Na de pauze vindt de formele ledenvergadering plaats; de stukken
daarvoor liggen vooraf ter inzage.
Kandidaten voor de verkiesbare
plaats in het driemensbestuur kunnen zich tot/met 9 november aanmelden bij de secretaris, dhr. D.
Postma, tel. 343217.

Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer zingt op zondagavond 11
November om 19.00 uur in de Hervormde Gemeente (het Witte Kerkje) te Nieuw Vennep. Het koor onder
leiding van dirigent André Keessen
zal in deze zangdienst zeven liederen ten gehore brengen. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom.

Tegen verkeer
in, een boete!

Aalsmeer - Op woensdag 24 oktober heeft de politie tussen twee
en vijf uur in de middag een bromfietscontrole gehouden in de Geraniumstraat. Er zijn in totaal 35 bekeuringen uitgeschreven. De meesten hiervan, twintig in totaal, zijn gegeven aan bromfietsers en fietsers
die tegen het verkeer in reden. Tien
bromfietsen bleken over teveel vermogen te beschikken. Ook deze bestuurders kregen een proces-verbaal. Verder zijn bonnen uitgeschreven voor het niet kunnen tonen van
een geldig certificaat of rijbewijs.

Fiets gestolen
Aalsmeer – Op woensdag 31 oktober is tussen één en vijf uur in de
middag een fiets gestolen vanaf een
terrein van een tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg. Het betreft een
herenfiets van het merk Reflexions,
zilver van kleur.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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Officiële Mededelingen
Definitieve Beschikkingen
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 gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling publiekszaken open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 20 november en 4 december. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
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: ma, di en do op
afspraak tussen 9.00-12.00 uur en op
woensdag op afspraak tussen 14.0016.00 uur, tel. 0297-387575.
Loket Sociale Zaken: ma 9.00-11.00
uur, wo 13.30-15.30 uur en vr 9.0011.00 uur, tel. 0297-513111.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening: Gemeente Uithoorn, Schuldhulpverlening, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn, tel. 0297-513931.
Brengen en ophalen van afval: Afvalbedrijf de Meerlanden, tel. 0297381717 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: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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 publiekszaken. 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, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Seringenstraat 30.
Datum verzending vergunning: 6 november 2007.
Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Tartinihof 20, 1 berk;
• Lijnbaan 5, 2 elzen, 1 berk en 1 conifeer.
Datum verzending vergunningen: 6 november 2007.
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de parkeerplaatsen naast Van Cleeffkade 13-14 aan te wijzen als parkeerschijfzone van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maximum
parkeerduur van 2 uur.
Rekenkamer
In zijn vergadering van 23 augustus 2007 heeft de gemeenteraad
van Aalsmeer de Verordening Westeinder Rekenkamer gemeente
Aalsmeer 2007 vastgesteld. Gelijktijdig besloot de raad om de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Aalsmeer 2004 te
laten vervallen.
Vaststelling bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan uitbreidingslocatie VBA-Oost
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
op 30 oktober 2007 hebben besloten om voor de uitbreidingslocatie VBA-Oost een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheerplan
vast te stellen. Met de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en
het bodembeheerplan wordt het mogelijk om in het kader van de
Vrijstellingsregeling grondverzet binnen deze uitbreidingslocatie
schone en licht verontreinigde grond als bodem toe te passen. In
dat geval zijn de regels van het Bouwstoffenbesluit niet van toepassing. Het gaat daarbij om grond afkomstig van de locatie zelf, maar
ook om grond die van buiten de locatie wordt aangevoerd, mits deze
grond van dezelfde of betere kwaliteit is dan de kwaliteit van de
ontvangende bodem. De stukken liggen vanaf 9 november t/m 21
december 2007 ter inzage bij de afdeling publiekszaken en tevens
op afspraak, tel. 38 76 45.
Wet milieubeheer
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer:
• P. du Pau jr., Hoofdweg 176, 1433 JX , Kudelstaart. Datum melding: 17 mei 2007;
Besluit glastuinbouw:
• Hottinga Beheer, Oosteinderweg 457a, 1432 JE Aalsmeer. Datummelding : 21 augustus 2007;
• Van der Weijden, Mijnsherenweg 38, 1433 AS Kudelstaart. Datum
melding: 21 augustus 2007;
• Zwart Orchideeën, Rietwijkeroordweg 37, 1432 JG Aalsmeer. Datum melding: 18 september 2007;
• R. Heeren, Uiterweg 228, 1431 AE Aalsmeer. Datum melding: 20
augustus 2007;
Besluit opslag- en transportbedrijven:
• J. van den Broek, Bilderdammerweg 120, 1433 HJ Kudelstaart.
Datum melding: 28 augustus 2007.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Leefomgeving, cluster Milieu.
Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat zij:
• positief hebben besloten op de aanvraag van Endemol Nederland
B.V. om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
veranderen van een bezoekers- en evenementencentrum en TVstudio’s en voor het in werking hebben na die verandering van de
gehele inrichting gelegen op het perceel Van Cleeffkade 15 (een
zogenaamde revisievergunning);
• met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer aan
de bestaande milieuvergunning van 10 augustus 1999 (nr. MV
99-01) van Garagebedrijf van den Broeck B.V. voor het garagebedrijf annex tankstation, gelegen Machineweg 301 te Aalsmeer
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toevoegen. De

nieuwe voorschriften hebben betrekking op het vastleggen van
de maximale LPG-doorzet per jaar en de verplichting om jaarlijks
een accountantsverklaring te overleggen over de LPG-doorzet
van het daaraan voorafgaande jaar. Tevens heeft het college
besloten om het besluit van 20 juni 2006 tot ambtshalve aanpassing van de bestaande milieuvergunning in te trekken. Het
besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Deze besluiten alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 9 november t/m 21 december 2007 ter inzage bij
de afdeling publiekszaken.
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen deze besluiten beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit.
Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 21
december 2007 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8.81
van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres), wil
het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag 9 november 2007 gedurende zes
weken ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp 2006’, voor het gebruiken
van het pand Schoolstraat 5a, als notarispraktijk;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij 1980’, voor het veranderen van de gevel, Rechtsbuitenstraat 50;
Lid 2
• Het bestemmingsplan ‘N-201’, voor het oprichten van een bedrijfsruimte, Greenpark Pot en Mand, achter Machineweg 120122.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
medewerkers van de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 38 76 98.

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op
afspraak, ter inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Herenweg 100, het vergroten van het restaurant;
• Mozartlaan 13, het oprichten van een tuinhuis;
• Sconedorp 15, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 13 november 2007.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN WEEK 45
t/m 8 nov.

t/m 8 nov.
t/m 15 nov.
t/m 17 nov.
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.

t/m 22 nov.
t/m 23 nov.
t/m 29 nov.
t/m 29 nov.

t/m 6 dec.
t/m 6 dec.
t/m 7 dec.
t/m 11 dec.
t/m 13 dec.

t/m 14 dec.
t/m 20 dec.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:

t/m 20 dec.
t/m 20 dec.

Lid 3
• Mozartlaan 13, het oprichten van een tuinhuis;

t/m 21 dec.

Artikel 37 lid 2 van het bestemmingsplan
‘Uiterweg Plasoevers 2005’
• Herenweg 100, het vergroten van het restaurant.
Deze besluiten worden op 13 november 2007 verzonden.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6,
tel. 0297-38 76 98.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 461, het aanpassen van een woning;
• Kudelstaartseweg 40, het verplaatsen van een garage;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een reclamebord;
• Sconedorp 14, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen H 3234, het bouwen van een blokhut.
Bouwaanvragen 1e fase
• Uiterweg 310, het bouwen van een woning.
Bouwaanvragen 2e fase
• Oosteinderweg 107a, het bouwen van een woning.

t/m 21 dec.

Kapvergunningen: Stommeerkade 23, 1 pinus nigra;
Ophelialaan, Algemene Begraafplaats, 4 leilindes,
1 meidoorn; Aalsmeerderweg 79, 1 den; Sportlaan
63, 1 zilverspar; Slootkant Lorentzhof, 2 treurwilgen, 6 wilgen, 5 abelen, 5 lijsterbessen en 1 conifeer; Kudelstaartseweg 116, 7 berken en 1 beuk; Kudelstaartseweg 50, 1 eik en 1 berk; Herenweg 38, 2
wilgen en 2 elzen: Greenpark, Aalsmeer deelplan 3,
20x alnus glutinosa, 2x fraxinus excelsior, 1x juglans
regina, 18x salix alba, 3x betula pendula, 4x salix,
1x crataegus, 15x malus, 1x syringa, 1x prunus, 2x
sambuccus, 18x conifeer;
concept ministeriële regeling experimenten voor vermindering geluidhinder Schiphol;
Uitwegvergunning: Vlinderweg 222;
Wet milieubeheer: ontwerpvergunning KPN BV Lakenblekerstraat 13;
Uitwegvergunning: Seringenstraat 34;
verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats;
tijdelijk verkeersbesluit: van 13 oktober tot 30 november 2007 de parkeerplaatsen naast van Cleeffkade 13-14 aangewezen worden als parkeerschijfzone van maandag t/m zondag van 8- 22 uur met een
maximum parkeerduur van 2 uur;
Vergunning muziekevenement Lemo Gaat Los;
Aanvragen ontheffing Wet milieubeheer: De Groot
Waterbouw; C.Otto Grond en Baggerwerken BV; De
Rijk Bv en Baggerbedrijf M. Joore Mzn;
Kapvergunning: Uiterweg 34a, 16 populieren en 10
berken;
Verkeersmaatregel om de bestaande parkeerverboden
aan beide zijden van de weg op de Stommeerkade
tussen de Stationsweg en huisnummer 5 uit te breiden tot aan Kwekerij;
Uitwegvergunning: Kwekerij Twaalfhoven BV, Rietwijkerdwarsweg;
Kapvergunningen: Zijdstraat 32 t/m 34, 8 berken;
Dreef 5, 3 sparren; Oosteinderweg 262, 1 salix; Julianalaan 134, 2 krulwilgen;
Kennisgeving vaststelling geluidbelastingskaarten:
Conceptbeleidsregels 2009 Algemene subsidieverordening Aalsmeer.
Kapvergunningen: Sportlaan 44, 5 acers; Tartinihof
21, 1 thuya, 1 pinus, 1 pyrus; Kudelstaartseweg 40,
1 appelboom, 2 wilgen, 1 populier, 1 blauwe spar, 1
pruim; Hornweg 166, 2 berken.
Kennisgeving besluit Wet milieubeheer: Met & co Bv,
Ophelialaan 92 en C.P. Wegman, Aalsmeerderweg
315;
Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeffkade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone
van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maximum parkeerduur van 2 uur;
Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;
Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5,
2 elzen, 1 berk en 1 conifeer;
Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan uitbreidingslocatie VBA-Oost;
Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag
van Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en
Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 november 2007
• Mijnsherenweg 49, het oprichten van een woning en vaststellen
hogere grenswaarde;
• Wissel 24, het vergroten van de woning aan de zijkant.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 november 2007
• Gozewijnstraat 38, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 december 2007
• Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. Dorpsstraat/Oosteinderweg,
het tijdelijk plaatsen van twee bouwborden;
• Jasmijnstraat 31, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit;
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 december 2007
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Henk Detmer winnaar
kaartmarathon Oostend
Aalsmeer - De halfjaarlijkse kaartmarathon stond jl. zaterdag 3 november op het programma bij buurtvereniging Oostend. In het Middelpunt
werd door een grote groep kaartliefhebbers de strijd aangebonden. Uiteraard ging het er best serieus aan
toen, maar vooral is genoten van het
gezellig samenzijn, lekker lachen
met elkaar. Kortom: De sfeer was
opperbest. Op nummer één is uiteindelijk de heer Henk Detmer geëindigd met totaal 14889 punten.

Plaats twee wordt bezet door Ferry de Goede met 14831 punten en
plaats drie door Tiny Buwalda met
14757 punten. De marsenprijs was,
na loting, voor Maaike Spaargaren
en het minste geluk bleek Rika de
Boer te hebben gehad, slechts 8358
punten. Toch kijkt ook zij terug op
een leuke kaartmarathon. “Ze had
pijn in d’r buik van het lachen”, aldus een mede-kaarter. De volgende
kaartmarathon is op de eerste zaterdag in maart 2008.

Ierse swing in café Joppe
Aalsmeer - De Ierse zanger en gitarist Danny Guinan verzorgde jl.
zondag 4 november een optreden
in Joppe. De sympathieke, thans in
Nederland wonende, Guinan verscheen zonder zijn vaste drummer
en violist, maar had daarvoor in de
plaats een topper van een fluitist en
zanger meegenomen. Het in groten
getale gekomen publiek genoot met
volle teugen van de Ierse swing met
af een toe een uithaal naar de rock
and roll. Over twee weken kan opnieuw genoten worden van dansbare folkmuziek, ditmaal gebracht

door de Aalsmeerse band Elastiek. Deze formatie bestaat uit zanger en gitarist Dick Kuin, bassist Wil
Joore, harpspeler en gitarist Rob
Schadd, fiddle en mandolinespeler
Leen Mulder, zanger en gitarist Cor
Doeswijk, accordeonist Gerrit Biesheuvel en op wasboard en zang Hugo van Riet. Mis het niet en noteer
in de agenda: Zondag 17 november
naar Joppe voor een optreden van
Elastiek. De aanvang is, zoals gebruikelijk, rond 19.00 uur en de toegang tot Joppe in de Weteringstraat
is gratis.

Lachen en meezingen mag!

Bacchus presenteert deze
vrijdag weer piano-gala

Jubileumconcert voor jong en oud

Tien jaar ‘De Klught’ in
The Beach zaterdag!
Aalsmeer - Het is al weer tien jaar
geleden dat vier geboren Aalsmeerders hun instrumenten weer oppakten. Eerder maakten deze mannen in
de jaren zestig furore op de de podia in Aalsmeer en omstreken. Gerard, Dick en Jan deden dat in The
Sounds. Drummer Wim in de concurrerende Daytimes. De Klught was
geboren. Een jaartje later maakte
Wil met mondharmonica, keyboard
en accordeon de band compleet. Er
staan inmiddels zo’n 120 nummers
op het repertoire. Van onder andere de Rolling Stones, Van Morrison
en Joe Cocker worden nummers ten

gehore gebracht. De Klught heeft in
10 jaar ruim honderd optredens gegeven. Daarbij heeft De Klught ook
een trouwe aanhang opgebouwd.
Om al die fans te bedanken geeft de
band op zaterdag 10 november vanaf 21.00 uur een jubileum optreden
in The Beach in Aalsmeer Oost, de
bakermat van de bandleden.
Overigens is iedereen welkom om
dit feest mee te komen maken. Ook
u/jij bent zaterdag welkom in The
Beach aan de Oosteinderweg. De
toegang is gratis. Surf voor meer informatie naar www.deklught.nl.

De grote Amstel karaoke
show komt naar Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 17 november komt de Amstel Karaoke Show
naar Aalsmeer en wel naar danscafé de Praam. De show staat garant
voor gezellige meezingmuziek voor
iedereen die haar of zijn talent wil
tonen. Iedereen krijgt de kans om
mee te zingen met Nederlandstalige smartlappen en Engelstalige pop
classics. Ook is er een leuke prijs te
winnen. Wie gekozen wordt tot beste zanger of zangeres van de avond,
krijgt aan het einde van de avond
een heuse cd met er op het winnende nummer. De entree is gratis en
de show start om 22.00 uur Wees op
tijd, want vol is vol.

Aalsmeer - In cultureel café Bacchus vindt aanstaande vrijdag 9 november het jaarlijks terugkerende
pianogala plaats. Een jaar geleden
mondde dit uit in het meezingen
en -dansen door bijna iedereen. De
tent zat vol en niemand wilde meer
naar huis.
Het komende pianogala belooft
weer succesvol te worden. Aalsmeer
bezit bijzonder talent en dat zullen
we bezoekers na deze avond zeker
beamen. Er zijn legio muzikanten. Er
wordt gespeeld op de viool, drums,
saxofoon, accordeon, bas, tamboerijn, fluit en natuurlijk de piano. Er
wordt veel gezongen. Het repertoire loopt uiteen van jazz, via klassiek,

folk, klezmer naar pop muziek. Veel
acts zijn doordrongen van de nodige humor. Er mag gelachen, geborreld en meegezongen worden. De
avond zal afgesloten worden door
het Aalsmeers Jazz kwartet. Verleden jaar resulteerde dit in een spontane sessie waaraan bijna iedereen
meedeed. Stilstaan was in ieder geval onmogelijk. De aanvang is 21.00
uur, de entree is gratis. Kom vrijdag meezingen, bewegen, lachen
en luisteren; wellicht wordt dit weer
zo’n onvergetelijke avond! Cultureel café Bacchus is gehuisvest in
de Gerberastraat 4. De zaal is open
vanaf 20.00 uur. Meer weten? Kijk
op www.cultureelcafebacchus.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Exposities
Tot en met 2 december:
* Foto’s van Maria Austria in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines
beelden van Ingrid Alandt. Op Kinderkunstzolder expositie Beestjes
met streepjes tot en met 18 november. Open: do.-zo. 14-17u.
Diversen
Donderdag 8 november:
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Speelavond sjoelclub Rijsenhout in
De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 9 november:
* Kaartavond bij buurtver. Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan vanaf
20u. Open 19.30u.
Zaterdag 10 november:
* Klaverjassen om diner voor twee in
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
* Brocante verkoop aan Van Cleeffkade 12a van 10 tot 17u.

Vergaderingen.
Donderdag 8 november:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u
Maandag 12 november:
* Ledenvergadering en info-avond
ove groeiplannen Schiphol GEUS
in gebouw ‘t Anker, Oosteinderweg.
Aanvang: 20u.
Woensdag 14 november:
* Jaarvergadering Dorpsraad Rijsenhout met lezing over ‘MeerBoeren’ in De Reede, Schouwstraat vanaf 20u. Zaal open 19.30u.

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

De praam staat bekend om herkenbare muziek en veel live optredens.
Uit Aalsmeer en omgeving komen
bezoekers naar het gezellige café
in de Zijdstraat. Een kleine maand
geleden zijn de kaarten in de verkoop gegaan voor optredens van
Wolter Kroes en van Nick en Simon.
De verkoop liep als een trein en inmiddels moet nee verkocht worden.
Beide avonden zijn uitverkocht.
Kerstparty en laatste werkdag
De jaarlijkse kerstparty in de Praam
is zaterdag 22 december met optredens van Jeffrey, Wesly Bronkhorst
en Quincy. Kaarten kosten 10 euro
en de verkoop start 22 november.
Wil jij er bij zijn, wacht dan niet te
lang en koop zodra mogelijk kaarten.
Wil je (ook) graag bij de laatste
werkdag op 28 december aanwezig zijn? Er zijn voorrangskaarten
te koop à 5 euro, maar je moet dan
wel tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig zijn.
Tijdens het laatste werkdag-feest
wordt de muziek verzorgd door de
dj’s Martijn en Marco en zanger Eddy Walsh komt optreden. De kaartverkoop voor dit feest start op 1 december.

Muziek/Toneel
Vrijdag 9 november:
* Film over Pippi Langkous in bibliotheek, Marktstraat. Voor kids vanaf
4jr. Van 16 tot 17u.
* Piano-gala in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
9 en 10 november:
* Toneel door De Rijzenspelers
‘De zevende hemel’ in De Reede,
Schouwstraat. Voorstellingen starten vr. en za. om 20.15u.
Zaterdag 10 november:
* Disco-zwemmen voor jeugd 6-14jr.
in zwembad De Waterlelie, Dreef
van 19.30 tot 21.30u.
* Jubileumconcert 10 jaar De Klught
in The Beach, Oosteinderweg, 21u.
* Bacchus da Musica met live-optreden in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u. Open 21u.
Zondag 11 november:
* Ensemble Caméléon in Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Optreden Het Cocktail Trio in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17u.
Woensdag 14 november:
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Donderdag 15 november:
* Film jarige Amnesty ‘Sarajevo, my
love’ in De Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 753, Rijsenhout. Start 20u.
Koffie en thee vanaf 19.30u.
Zaterdag 17 november:
* Feestavond Pretpeurders, bekendmaking thema carnaval, in RKDESkantine, Wim Kandreef v/a 20.30u.
* Amstel Karaokeshow in danscafé
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zondag 18 november:
* Aalsmeerse band Elastiek live in
Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Zaterdag 24 november:
* Reünie disco 2000 in VVA-kantine,
Dreef vanaf 21u..

* Info-dag aangepast sporten bij
Heliomare, Zwarteweg, 13-17u.
* Koeschijten bij VVA, hoofdveld aan
Dreef van 17 tot 19u. Koeponnen in
kantine te koop.
* Sint Maarten-optocht met Melomanie in Rijsenhout. Start 19u. bij
Werf in centrum.
Zondag 11 november:
* Vogelbeurs De Rijzenvogel in gebouw SCW, Konnetlaantje te Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
* Voetbalstreekderty RKDES tegen
RKAV op veld Wim Kandreef te Kudelstaart. Aanvang: 14u.
Maandag 12 november:
* Speelavond en jaarvergadering
buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 19.30u.
* Toneelgroep Langeraar te gast bij
Damesvereniging Kudelstaart in het
Dorpshuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 13 november:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Speelavond Ons Aller Belang Uiterweg in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19.30u.
Woensdag 14 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek, Marktstraat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat. Start 20u., aanwezig 19.45u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u. Op maandag
19 november speelavond, 20u.
Donderdag 15 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Speelavond bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat v/a
20u. Zaal open 19.30u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Zaterdag 17 november:
* Kaartmarathon in burthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10-17u.
* Sinterklaas te gast in Aalsmeer.
Vanaf 14.00 uur meert boot af bij
Zorgcentrum-terrein aan Ringvaart,
ingang Kanaalstraat. Met optocht
en feest in gemeentehuis.
* Veiling in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20.15u.
* Feest in Poelgilderdam met carnavalsver. De Pretpeurders in het
Dorpshuis vanaf 20.30u.

Expositie Leni Buisma-Tas
in zorgcentrum Aelsmeer

Het Cocktail Trio begin jaren zeventig.

Het Cocktail Trio treedt
zondag op in de ‘Ouwe’
Aalsmeer - Na het succesvolle optreden van de vijftiger jaren rockband All Shook Up! is het aanstaande zondag 11 november de beurt
aan Het Cocktail Trio. Het optreden
zal beginnen vanaf 17.00 uur en duren tot rond 20.00 uur.
Het Cocktail Trio is opgericht in
1951 en kwam voor het eerst op
de radio in 1954 en vanaf dat moment ging het met de bekendheid
in een razend tempo. Tot halverwege de jaren tachtig trad het trio met
veel succes op. Vanaf 2002 heeft Ad
van der Gein, inmiddels 83 jaar jong,
weer plaatsgenomen achter de piano en met twee vrienden brengt hij
weer alle bekende nummers, zoals

onder andere: Grote Beer, Kangeroe-eiland, Bergie op – Bergie af en
Vlooiencircus. Voor een aantal generaties is het dus aanstaande zondag mogelijk om nog een keer te
genieten van de heerlijke nummers
van toen en deze mee te zingen.
De zondagmiddagconcerten van De
Oude Veiling worden door een breed
publiek bezocht en er is altijd sprake
van een heerlijke ontspannen sfeer.
Naast het feit dat mensen voor de
muziek komen is het elkaar ontmoeten zeker niet minder belangrijk. De
toegang is gratis.
Het adres van Grand-café De Oude
Veiling is Marktstraat 19. Informatie:
0297-364746

Aalsmeer - Leni Buisma-Tas exposeert haar kunstwerken van 7 november tot begin januari in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.
Leni doet aan encaustic painting en dit is schilderen met verhitte bijenwas en stamt uit de vijfde eeuw voor Christus. Bekend is
dat Griekse artiesten deze methode toen al gebruikten om te schilderen. Het woord encaustic komt
uit het Grieks en betekent letterlijk
inbranden. Door de was te smelten
op een warm gemaakt palet kun je
daarmee te schilderen op glad en
glanzend papier. Ook kun je verhitte penselen gebruiken. “Op deze
manier kun je prachtige en kleurrijke schilderijen maken”, vertelt Leni.
“Ik vind een bijenwasschilderij een
vingerafdruk van energie en emoties die betrekking heeft op jouw

persoonlijkheid, kennis en ervaring.
Een idee, beeld of gevoel proberen
over te brengen, is altijd een uitdaging en een boeiend proces, welke
uitingsvorm je daarbij ook kiest, hetzij via schilderen, zingen, of acteren,
iets wat ik ook graag doe.”
De mogelijkheden van encaustic
painting zijn overigens zeer groot.
Leni vertelt verder: ”Je kunt opnieuw over de bijenwas heen schilderen, het koelt onmiddellijk af, er is
geen droogtijd en de kleuren van de
bijenwas zijn bijzonder inspirerend.
Hoe het voelt als iets gelukt is, je
hebt overgebracht wat je wilde is
fantastisch. Een fijne manier om je
creativiteit aan te spreken en te laten stromen.” U/jij wordt uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen in zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad.

Bacchus da Musica met
project ‘En Mono’
Aalsmeer - Op zaterdag 10 november is er weer een Bacchus da
Musica in het culturele café aan de
Gerberastraat 4. En Mono is het solo
project van een 22-jarige ambitieuze
jazz-liefhebber, surfer en romanticus
met zuid-Europeaans bloed in zijn
aderen. Hij mixt verschillende stijlen,
zoals jazz, latin, bossa, flamenco en
pop. Dat maakt zijn muziek bijzon-

der, lekker om naar te luisteren en
om op te dansen. Nog zeker drie dagen na zijn optreden blijft zijn muziek nog in je hoofd zitten!
Bacchus da Musica zaterdag begint
om 21.30 uur, de zaal is open vanaf
21.00 uur, en de toegang is gratis.
Meer weten? Kijk op: www.cultureelcafebacchus.nl
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Bloemendief in
kraag gevat!

Op cursus of klusser nodig?
Aalsmeer - Het kan zo maar gebeuren. Nieuw telefoonnummer, cursus
aanbieden en dan per ongeluk het
oude nummer bij ‘opgave’ zetten.
De SWOA deed vorige week een
oproep voor 50-plussers om deel
te nemen aan de cursus digitaal fotobewerken. De animo is groot, zo
blijkt uit de vele telefoontjes naar...
de nieuwe eigenaar van het oude
SWOA-telefoonnummer.
Klusser
Chris Millenaar neemt het goed op.
“Ik word maar gebeld, maar opge-

ven kan niet bij mij.” Nog geïnteresseerd in de cursus digitaal fotobewerken? Snel bellen, want de eerste les vond gisteren plaats. Maar
wie weet kunt u nog aanschuiven.
De cursus bestaat totaal uit zes lessen is op woensdag vanaf 11.00 uur
en wordt gegeven in gebouw Seringenhorst aan de Parklaan. Voor
opgave en informatie: 0297-344094
bellen. En voor wie een klusser wil
inhuren. Het nummer van Chris Millenaar is 0297-322129.

Aalsmeer - Op vrijdag 2 november
om kwart over vijf in de ochtend is
een 30-jarige bloemendief uit Almere op het Veiling-terrein aangehouden. Enkele medewerkers van een
bedrijf zagen de man gehaast weglopen met een kar. Aan de opbouw
van de kar met bloemen zagen ze
dat iets niet klopte. De bedrijfspolitie
werd gealarmeerd. Toen de agenten
de man aanspraken bekende hij de
bloemen te hebben willen stelen. Op
de kar stonden vijf fusten met een
totaalwaarde van 337,50 euro aan
bloemen. De man uit Almere heeft
een geldboete gekregen.

Met PACT de rozenkas in

Aalsmeer - Na het bekijken van de
indrukwekkende film van Al Gore
‘An Inconvenient Truth’ over de achtergronden van klimaatverandering
is het nu tijd om naar de praktijk te
gaan. PACT Aalsmeer wil dat toespitsen op de glastuinbouw. Welke
interessante ontwikkelingen spelen zich af in de glastuinbouw, de
meest innovatieve sector van Nederland. Aalsmeer heeft een rijke
traditie in deze sector. Een willekeurige opsomming van milieuthema’s:
Gewasbescherming in de kas; hoe
kun je daarbij toch het milieu zo veel
mogelijk sparen?
En hoe ga je om met water en voedingsstoffen bij de gewasverzorging en voorkom je vervuiling van
oppervlaktewater? Verstandig omgaan met dure en schaarse fossiele
brandstoffen voor de assimilatiebelichting, kan dat? CO2 uit de rookgassen wordt voedingsstof? Hoe
gebruik je de kas als zonnecollector en maak je het warmteoverschot
geschikt voor hergebruik, ook voor
derden? En ondergrondse koudeen warmteopslag en milieuaspecten. Een energieproducerende kas

zoals de te bezoeken kas in Nieuwveen levert per saldo meer energie dan de kas zelf verbruikt. Maar
ook andere innovatieprojecten in
de glastuinbouw komen aan bod en
de verschillen en voor- en nadelen
ten opzichte van elkaar. In de glastuinbouw wordt ruimschoots geëxperimenteerd met: de gesloten kas,
de kas zonder gas, de aardwarmtekas. Allemaal innovatieve concepten
die in 2020 moeten zorgen voor een
CO2-neutrale glastuinbouw.
Op zaterdag 17 november van 10.00
tot 12.00 uur kunnen belangstellenden op Rozenkwekerij Gert-Jan van
der Weijden op de Molenkade 1 in
Nieuwveen zelf een beeld krijgen
door te luisteren naar de kansen
en bedreigingen van een innovatieve kweker, uitleg te krijgen van een
energiedeskundige en zelf rond te
kijken in een kas waar diverse vooruitstrevende technieken toegepast
worden. Routebeschrijving en informatie kunt u ook vinden op www.
energieuitdekas.nl. Als u wilt meerijden of carpoolen, neem dan contact
op met Janny Oosterloo, tel. 327731
of jsoosterloo36@tiscali.nl

Grundelweg en Punterstraat
Aalsmeer - In het artikel over de
nieuwe verbindingsweg in het centrum vorige week zijn een tweetal
foutjes geslopen. De weg verbindt
het Praamplein met de Uiterweg,
zodat het centrum naast de Dorpsstraat een tweede uitgang heeft.
De nieuwe weg heet de Grundelweg. Maar onlangs heeft de gemeente besloten om de weg naar
het Praamplein, het stuk tussen de
Zijdstraat en het plein, ook van een

naam te voorzien. Dit gedeelte heeft
de Punterstraat. In het artikel was
de Grundelweg met de Punterstraat
door elkaar gehaald en per abuis
was ook een keer Punterweg getypt.
Excuses. Het is dus Grundelweg en
Punterstraat.
De maker van het artikeltje was
even de weg kwijt, maar hopelijk
dorpsbezoekers niet en weten zij de
nieuwe route nu feilloos te vinden
én te gebruiken!

Ruitenwissers van
auto geknakt

Gezellig en druk bezocht!

Konijnen- en pluimveeexpositie groot succes
Aalsmeer - De tentoonstelling van
Aalsmeers Konijnen- en PluimveeVrienden (A.K.P.V.) bij Tuincentrum
en Dierenspeciaalzaak Ranzijn Tuin
en Dier is wederom een groot succes geworden. Mede door de ideale
ruimte is de keuring van de dieren
heel goed verlopen. Over de daverende opening door de Amstelveense burgemeester Jan van Zanen is
nog heel lang nagepraat.
Er zijn veel bezoekers langs de kooien gegaan, maar met name op za-

terdag wist jong en oud massaal de
weg naar Ranzijn te vinden. De vereniging kan terugkijken op een geslaagde, gezellige en druk bezochte
tentoonstelling.
Het fraaiste konijn van de tentoonstelling was een Nederlandse hangoordwerg van mevrouw C.
Scheenaart uit Mijdrecht. De mooiste cavia was van de heer C. de Wagenaar uit Rijnsaterwoude. Bij de
hoenders werd een Lakenvelder van
de heer F. Reijn uit Nieuwerbrug

aan de Rijn tot winnaar uitgeroepen en bij de dwerghoenders, een
Sebright, van de heer C. van der Sijs
uit Alphen a/d Rijn. De beste sierduif, een Brunner kropper, is eigendom van de heer J. Dieleman uit Bovenkerk-Amstelveen. Bij de jeugd
ging de hoofdprijs naar Rick Wijfje
uit Nieuwkoop met een konijn klein
zilver. Voor meer informatie over de
vereniging kan gebeld worden naar
de secretaris, Hans Zandvliet tel.
0297-340070.

Natuurlijk werden de scheidende
bestuursleden die middag goed in
het zonnetje gezet. Eerst werden zij
toegesproken door Herman Weber,
lid van de KCA-werkgroep Beeldende Kunst, die hun bijzondere betekenis voor de cultuur in Aalsmeer benadrukte. Hij memoreerde hoe Piet
Tas in een zevenjarig intens voorzitterschap met zijn bestuursteam en
tal van vrijwilligers vele grote dingen
voor elkaar had gekregen, waaron-

der het grote openluchtspektakel
Ophelia aan de Poel. Voor de Kunstroute is het tien jaar achtereen beschikbaar stellen van zijn kassencomplex van groot belang geweest.
(Voor Tas zelf was het belangrijkste
wapenfeit het behoud van de watertoren voor de Aalsmeerse gemeenschap.) Weber goochelde verder
met bezoekersaantallen, die door
Piet Tas en wethouder Jaap Overbeek enkele malen werden gecorrigeerd, maar op het totaal aantal
van 7000 bezoekers aan KCA-evenementen per jaar had niemand iets
aan te merken.
Van Berry Philippa, ex-secretaris,
roemde Weber diens inbreng in de
structurele versterking van KCA met
onder andere zijn inzet voor de beleidsnota, waarbij de ervaring als
Rabo-bankier goed van pas was gekomen. “KCA werd een soort maatpak voor je”, zei hij, “Je hartewens
‘alle Aalsmeerders aan de kunst’ is
in jouw bestuursperiode een stuk
dichterbij gekomen.” Philippa blijft
overigens betrokken bij de KCAwerkgroep Architectuur en Monumenten.
Na de lezing nam wethouder Overbeek nog het woord en bedankte de
scheidende bestuurders voor hun
inzet door de jaren heen en voor de
prettige samenwerking. Bij besprekingen met de gemeente waren er
soms wel harde noten gekraakt, zei
hij, maar de beide partijen waren er
toch altijd uitgekomen.
De middag werd besloten met een
glas van het een of ander en menigeen nam de gelegenheid te baat om
nog even een praatje te maken met
de oud-bestuurders.

Berry Philippa en Piet Tas hebben afscheid genomen van KCA.

Rondhangers
krijgen boete

Kudelstaart – Op vrijdag 2 november om half drie in de middag heeft
de buurtregisseur een drietal jongeren een boete gegeven vanwege
rondhangen bij het winkelcentrum,
nabij de ingang van de parkeergarage. Vanwege de regelmatige vernielingen hier, geldt op deze locatie
een rondhangverbod. De bekeuringen zijn uitgeschreven voor drie Kudelstaarters van 16, 18 en 17 jaar.

Bromfiets weg
Aalsmeer - Op vrijdag 2 november is tussen half vier in de middag
en acht uur ’s avonds een bromfiets
gestolen vanaf de Jac. Takkade. Het
betreft een Aprilia, type VF en zwart
van kleur. Kenteken van de brommer is 95-FZB-3.

Glaasje teveel…
Aalsmeer – Op vrijdag 2 november
om kwart over acht in de avond is
een 41-jarige man uit Aalsmeer betrapt op rijden onder invloed van alcohol. In de Sportlaan werd de automobilist tot stoppen gemaand. De
blaastest wees uit dat de Aalsmeerder een glaasje teveel genomen
had. In het bureau stokte het ademanalyse-apparaat bij 535 Ugl. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Kunstcollege bij vertrek
bestuursleden KCA

Aalsmeer - KCA, de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer, heeft op waardige wijze afscheid genomen van
haar twee bestuursleden Piet Tas en
Berry Philippa. Dit gebeurde afgelopen zondag met een geanimeerde bijeenkomst met de Vrienden en
vrijwilligers van KCA in het veilinglokaal van de Historische Tuin.
Kunsthistoricus Marike van der
Knaap belichtte voor een bomvolle
zaal de overgang van de ‘oude’ naar
de ‘moderne’ kunst in de 19de en
begin 20ste eeuw. Aan de hand van
geprojecteerde beelden van schilderijen van onder meer de Impressionisten en Expressionisten liet zij
haar toehoorders zien hoe de idealen
waar de kunstenaars naar streefden
langzaam veranderden. En daarmee de opbouw van hun schilderijen en hun manier van schilderen. Zij
maakte zichtbaar hoe belangrijk de
invloed is geweest van Cezanne op
alle kunstenaars na hem, met inbegrip van Mondriaan, Picasso en de
Kubisten. Zij hield een bevlogen betoog en de aanwezigen hingen aan
haar lippen. Voor herhaling, of beter: voor continuering vatbaar, vonden de meesten.

Aalsmeer – Onbekenden hebben
in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 november vernielingen gepleegd aan een in de Glückstraat
geparkeerde auto. De zijspiegels
van de wagen waren naar binnen
geklapt en de ruitenwissers zijn er
af geknakt.

Inbrekers op
de vlucht

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer – Vanavond, donderdag
8 november, komen burgemeester,
wethouders en fracties weer bijeen voor het tweewekelijkse beraad
en de raadsvergadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met het
beraad en wordt na een onderbreking, rond half elf in de avond, gevolgd door de raadsvergadering.
Voorzitter van het beraad is dit maal
Pierre Tuning van PACT Aalsmeer.
Het beraad start met een drietal hamerstukken. Burgemeester en wethouders stellen voor een wijziging in
de verordening openluchtrecreatie
aan te brengen. Het college wil het
mogelijk maken om op bepaalde locaties overnachtingsmogelijkheden
te bieden voor kampeerauto’s. Met
de ondernemers in Kudelstaart en
Aalsmeer en de stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie gaat geke-

ken worden naar plaatsen die aangewezen kunnen worden voor een
overnachting in een kampeerauto. Het volgende hamerstuk is het
voorstel voor vrijstelling van het oprichten van een hippisch centrum
aan de Bosrandweg 25, het nu nog
groene gedeelte langs de Bosrandweg. De behandeling van dit onderwerp is gericht op het positief benaderen van het bouwplan, de bevoegdheid te delegeren aan het college en een voorbereidingsbesluit
te nemen voor de Schinkelpolder.
De besluitvorming vindt later op de
avond, tijdens de raadsvergadering,
plaats. Derde hamerstuk is het verzoek tot vrijstelling voor het vergroten van tuincentrum Ranzijn aan de
Aalsmeerderweg 436. Burgemeester
en wethouders hopen op een positieve benadering van de fracties op

het bouwplan. Besluitvorming vindt
ook later op de avond, in de raad,
plaats. Behandelstukken zijn vervolgens de ontwikkeling rond het gezondheidscentrum op het Praamplein en het visiedocument Bilderdammerweg over de bouw van totaal 75 woningen, waarvan 56 voor
starters. Aan de orde tijdens het beraad verder onder andere nog het
ontvlechtingsplan voor de brandweer Aalsmeer. Het beraad wordt
besloten met de rondvraag.
Voorzitter tijdens de raadsvergadering die dan, na ongeveer tien minuten pauze, is burgemeester Pieter
Litjens. Op de agenda allen hamerstukken over reeds bovengenoemde
onderwerpen. Gedacht wordt dat de
raadsvergadering in slechts tien minuten beslecht kan worden.

Bewoners dorp willen graag
gezondheidscentrum!
Aalsmeer - Twee huisartsenpraktijken, de apotheek, een praktijk voor
fysiotherapie en het Zorgcentrum
Aelsmeer hebben de handen ineen geslagen om tot een vestiging
te komen van een gezondheidscentrum in het dorp. Met het vestigen
van een gzc (gezondheidscentrum)
waarin de verschillende disciplines
samenwerken, kan de kwaliteit van
de zorg verbeterd worden. Dit wordt
mede door de overheid en de verzekeringsmaatschappijen als zeer
wenselijk gezien. Graag willen de
initiatiefnemers daar gevolg aan
geven. Het is voor de inwoners van
Aalsmeer ook makkelijker om direct
na een bezoek aan de huisarts, de

medicijnen meteen mee te kunnen
nemen. Ook biedt het grote voordelen voor de inwoners om alle eerstelijnszorg vanuit één punt geregeld
te zien. De locatie op het Praamplein biedt voor het dorp een unieke mogelijkheid dit te realiseren. Op
deze plek kan namelijk tegen aanvaardbare kosten, gedragen door
de zorgverleners, een goed gebouw
worden gerealiseerd wat aan alle
eisen voldoet. Met de herinrichting
van het Praamplein, gaan er geen
parkeerplaatsen verloren. Ook de
bereikbaarheid van het Praamplein
is goed. Gezien de groei van, met
name de oudere bewoners van het
dorp, is een goed eerstelijnscentrum

noodzakelijk om goede zorg aan de
inwoners van Aalsmeer te kunnen
blijven geven. Gebleken is dat veel
mensen, indien een centrum goed
bereikbaar is, deze per fiets of te
voet bezoeken. Openbaar vervoer is
minder van belang. Overigens kan
voor de winkeliers een bezoek aan
het gzc een positief effect opleveren doordat mensen daarna direct
hun boodschap(pen) kunnen doen.
De initiatiefgroep is er van overtuigd
dat een gzc op het Praamplein, zowel voor de bewoners, als voor de
winkeliers en het bedrijfsleven een
goede bijdrage is voor de ontwikkeling van een kwalitatief goed centrum.

Aalsmeer – Op woensdag 31 oktober om twee uur in de nacht is geprobeerd in te breken in een woning
in de Rozenhof. De bewoner hoorde
gerommel en besloot polshoogte te
gaan nemen. Hij zag nog net twee
jongens weghollen. Geprobeerd is
de schroefplaat bij het slot van de
voordeur te verwijderen.

Boom om,
op de bon!
Aalsmeer – Op woensdag 31 oktober heeft de gemeentelijke controledienst een proces-verbaal uitgeschreven voor een bewoner in de
Primulastraat. De Aalsmeerder had
zonder vergunning aan te vragen
een boom gerooid.

Rook in school
door brandje
Aalsmeer – Op donderdag 1 november is een stapje bladeren door
onbekenden in de brand gestoken.
Een stapel was gemaakt naast het
schoolgebouw van de Zuidooster
in de Johan Frisostraat. Het brandje, dat ontdekt werd om tien voor
twaalf in de nacht, kon snel geblust
worden. De brandweer heeft wel
het schoolgebouw moeten ‘luchten’
vanwege hevige rookontwikkeling.

Truck in sloot
De Kwakel – Op dinsdag 6 november rond vier uur in de ochtend is
een vrachtwagen op de NoordZuidroute van de weg geraakt. De
wagen is gaan slingeren, in de berm
beland en met de achterkant de
sloot in gegleden. Tijdens het slingeren is een lichtmast uit de grond
gereden. De chauffeur, een 41-jarige man uit Pynacker, kwam met de
schrik vrij.
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Schilderijen van Nel Bruinsma

Fotorealisme in olieverf in
praktijk van Kudelstaart
Kudelstaart - Voor het eerst in haar
schilderscarrière toont de uit Kudelstaart afkomstige Nel Bruinsma
haar werk in het fysiotherapeutisch
instituut aan de Kudelstaartseweg.
Een uitgebreide serie olieverf schilderijen op doek waarbij Nel de wereld om haar heen op een zeer realistische manier weergeeft. Haar
schildersstijl is bijna fotorealistisch;
de werken zijn zo echt dat het soms
net een foto lijkt.
Met ragfijne precisie en zeer fijn
penseel gebruik roept Nel landschappen tot leven. Variërend van
molens bij een indrukwekkende
zonsondergang tot zeer waarheidsgetrouwe portretten van haar kleinkinderen.

Het Amstel Gospel Choir
presenteert ‘Colours of gospel’
Amstelveen - Op zaterdag 10 november geeft het Amstel Gospel
Choir uit Uithoorn een prachtig concert in theater de Griffioen te Amstelveen. Een concert waarin de diverse gospelstijlen zijn sa-mengevoegd tot een bijzonder verhaal. Een
verhaal over de oer-oude spirituals
en hun invloed op de hedendaagse
popgospel-songs.
Over de bekende Motownsongs en
de black gospel. Het koor maakt een
reis door de tijd om de vele kleuren

van gospel-muziek te belichten.
Een visuele reis vol muziek. Tijdens
dit concert zal de nieuwste cd van
het Amstel Gospel Choir gelanceerd
worden! De cd is ook via de website
te bestellen. Door overweldigende
belangstelling is het concert reeds
uitverkocht. U kunt zich aanmelden
via www.amstelgospel.nl voor de
wachtlijst. Bij voldoende belangstelling wordt een tweede concert gegeven. Er wordt 10 euro entrée gevraagd.

Kleurrijk
Sinds vier jaar volgt Nel Bruinsma
les bij beeldend kunstenaar Ton
Hendriks in Woubrugge. Ze heeft
hier veel technieken geleerd en het
blijkt al snel dat het realistisch schilderen in olieverf haar erg goed af
gaat.
Door te werken van foto’s, kaarten en soms ook buiten in de natuur bepaalt ze haar onderwerpkeuze. Soms is dit zeer persoonlijk door
vakantiefoto’s te gebruiken of foto’s
van plekken waar ze graag komt.
Maar het kunnen ook meer algemene plattelands gezichten zijn of
weergaven van planten en dieren.
Al met al is het een boeiende wereld
van kleurrijke beelden geworden die
ze nu dus voor het eerst met de buitenwereld wil delen. Naast de schildersochtenden in Woubrugge werkt

ze vanuit huis. Door olieverf op waterbasis te gebruiken kan ze gemakkelijk zonder geuroverlast te veroorzaken in de woonkamer werken.
Soms op een grote schildersezel,
soms op een kleine tafelezel. De
laatste tijd experimenteert Nel met
wat vrijer werk; niet meer de realistische verbeeldingen van natuurschoon maar nu wat meer abstractere vormen waarbij kleur, vorm en
emotie de boventoon voeren. Achterin de gang naar de fitness ruimte ziet u hier een voorbeeld van; het
schilderij met de dubbele koppen.
Het is duidelijk dat ze hiermee een
nieuwe en interessante weg in slaat
in haar schilderscarrière.
Ook werken te koop
De werken van Nel hangen in de
wachtruimte en in de hal naar de
fitness ruimte. De schilderijen zijn te
koop. Op de leestafel in de wachtruimte ligt een lijst met titels van de
werken en hun prijzen. Hier liggen
ook visitekaartjes met de gegevens
van Nel zodat u contact met haar
op kunt nemen. De expositie duurt
tot half december en u kunt zo binnen wandelen. Het Fysiotherapeutisch Instituut is op werkdagen geopend van 8.00 tot 18.00 uur en op
maandag, dinsdag en donderdag tot
20.00 uur. Voor informatie over deze of andere exposities kunt u bellen met het Fysiotherapeutisch Instituut Kudelstaart, tel. 0297-329635.
De praktijk is gelegen aan de Kudelstaartseweg 243 naast de kerk
en toegankelijk voor iedereen die
geïnteresseerd is.

Initiatief KCA Aalsmeer

Literaire avond in Bacchus:
Sfeervol en afwisselend
Aalsmeer - Eén van de Bacchusbezoekers verzuchtte: “Wat leuk dat
er in deze hectische tijden gewoon
weer verhalen verteld worden, terwijl het publiek aandachtig luistert.”
Afgelopen dinsdagavond 30 oktober
waren er maar liefst acht verhalenvertellers actief in het culturele café
in de Gerberastraat. Twee ervan waren èchte vertellers; de één met een
aardig, actueel verhaal en de ander
met een barok verhaal met grote
gebaren, over de geboorte van Bacchus en het stoutmoedige optreden
van Zeus.
Anderen lazen voor of droegen
voor uit eigen werk. Zo las Marianne Knecht enkele fragmenten voor
uit haar in december te verschijnen roman; Gré Kalf had een ont-

roerend jeugdverhaal en er was een
hilarische interpretatie van het omaschap door Joke Wegman. Ze vergeleek haar opoe-van- vroeger met de
hippe echte, pseudo en stiefoma’s
van nu die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal als oppas-oma
werden ingezet. Koos Hagen sloot
de avond af met een ondeugend,
goed geschreven verhaal over een
man die na zijn enigszins ingeslapen huwelijksleven bij een avondje
stappen zijn vrouw ‘herontdekt’.

De Rijzenspelers live in
televisie-programma
Rijsenhout - Toneelvereniging de
Rijzenspelers uit Rijsenhout brachten zaterdagavond 3 november de
komedie ‘De zevende hemel’ van
Aris Bremer. De vereniging bestaat
komende februari al weer 64 jaar
maar is, getuige de voorstelling, nog
vlot en met zijn tijd meegegaan. Het
stuk ‘De zevende hemel’ speelt zich
namelijk af in een tot studio omgebouwde oude boerderij in een ‘Big
Brotherachtige’ omgeving.
Wat gebeurt er wanneer 6 vrouwen
naar een boerderij komen en daar
verwachten een cursus te krijgen
maar vervolgens horen dat deze helemaal niet doorgaat? Tot overmaat
van ramp wordt hen dan ook nog
eens duidelijk dat ze in een televisievoorstelling zijn beland. Heel Nederland zit gekluisterd aan de buis
en volgt hun doen en laten… Een
vrolijk stuk, veelvuldig hilarisch en
vlot gespeeld in een fraai decor.
In het dagelijks leven zouden de
vrouwen elkaar zeker omzeilen, nu
zijn ze tot elkaar veroordeeld. De
personages worden knap, overtuigend en geloofwaardig neergezet.
Zo is er een cursiste die haar vlucht
heeft gezocht in de sekte Mara –
een prachtige rol van Ingrid Eekhoff.
Of de door een scheiding volledig
getraumatiseerde vrouw die dit pro-

beert te verwerken met haar meegebrachte huisdier – hilarisch gespeeld door Margaret van Eijk. Verder is er een sterke rol van Mariska van Leeuwen als de wat wulpse
Lot en de dikke dame Frouke, grappig neergezet door Brigitte van der
Laarse. Ook de baliemedewerkster
Trui – Wietske Pet – en de sportieve
Tamara – Daniëlle Evers – komen
goed tot hun recht.
De vrouwen krijgen een belangrijke
opdracht om 700.000 euro te winnen. De opdracht leidt tot onenigheid en zorgt voor de nodige spanning in de boerderij. Gaandeweg
neemt Anna – een mooie rol van Colette Lanser – de leiding en zorgt dat
de programmamakers hun vet krijgen. Zelfs de mooie man – subliem
stil spel van Dennis Wijnhout – krijgt
geen voet aan de grond. De TV-uitzending moet echter doorgaan met
alle gevolgen van dien!
De Rijzenspelers spelen nog twee
avonden live in dorpshuis De Reede
in de Schouwstraat. Op vrijdag 9 en
zaterdag 10 november zijn belangstellenden van harte welkom. Beide
voorstellingen beginnen om 20.15
uur. Er zijn voor beide avonden nog
kaarten en deze kunnen telefonisch
besteld worden: 0297-327840 of via
rijzenspelers@hotmail.com.

De verhalen werden enthousiast gepresenteerd door Ans de Kruyf en
muzikaal omlijst door Jan Busstra.
Wat alle aanwezigen betreft: Zeer
zeker voor herhaling vatbaar.
Els Bijnen

Koninklijk Toonkunstkoor
Zondag KCA concert
17-Jarig blueswonder met brengt ‘De Messiah’
Strijkensemble Caméléon
band bij Bikes ’n Blues
in Oud Katholieke Kerk

Amstelveen - Het zal je maar gebeuren, dat je op 11-jarige leeftijd
ontdekt wordt door de Canadese
Jeff Healey.
Dit overkwam Jimmy Bowskill zo’n
5 jaar geleden. Hij speelde buiten
op straat vóór Jeff Healey’ s club, in
Toronto waar Jeff Healey die avond
een groot concert gaf. Jimmy werd
van straat ‘geplukt’ en uitgenodigd
om die avond op het podium met
zijn grote held de blues te spelen.
En zo groeide de inmiddels 17-jarige Jimmy uit tot dé bluesheld van
Canada. In de loop der jaren heeft
deze jonge Canadees het voorrecht
gehad om het podium te delen met
grote namen als; ZZ-Top, Jeff Healey, Garth Hudson en Deep Purple.

Jimmy Bowskill is niet zomaar een
wonderkind, maar een buitengewoon briljant fenomeen in de wereld van blues en rock. Hij is jong,
leergierig en heeft een ontembare
dosis energie. Zijn onnavolgbare gitaar techniek en sterke bluesstem
zal menigeen doen verbazen.
Een tour door Nederland en Duitsland kon dan ook niet uitblijven. En
Bikes ’n Blues zou Bikes ’n Blues
niet zijn om een van de meest belovende blueskids van dit moment uit
te nodigen op hun podium. Zaterdag 10 november is het kijken, luisteren en genieten in Het Galjoen in
Amstelveen van Jimmy Bowskill met
z’n band. Voor alle info: www.bikesnblues.nl.

Sursum Corda naar
concours in IJsselstein
Aalsmeer - Zaterdag 10 november neemt muziekvereniging Sursum Corda deel aan het concours
in IJsselstein. Deze week wordt er
nog druk gerepeteerd zodat zaterdag om 12.25 uur, alle noten op de
goede plaats zullen vallen. Sursum
Corda komt uit in de vierde divisie
Harmonie.
Er worden drie werken uitgevoerd
die door een vakjury beoordeeld
zullen worden. Thema voor het concoursprogramma is ‘Reizen’. Als eerste zal Sursum Corda het verplicht
werk ‘Virginia’ van de bekende componist Jacob de Haan laten horen.
Daarna volgt ‘Gulliver’s Travels’, een
werk dat gebaseerd is op de gelijknamige roman.
Het beschrijft de verschillende landschappen van Gulliver’s reis door

een fantasiewereld. Als laatste
wordt uitgevoerd ‘Singapura Suite’.
Klarinet en trombone
De vereniging is natuurlijk altijd op
zoek naar nieuwe leden. Op dit moment is men met name op zoek naar
aanvulling bij de klarinetten en de
trombones. Maar ook bij andere instrumenten is aanvulling altijd welkom. Dus als u interesse heeft neem
dan concact op via de website www.
sursumcorda-aalsmeer.nl of spreek
de voicemail in op nummer 0297344334.
Oliebollen
Na het concours zal begonnen worden met de voorbereidingen van de
jaarlijkse oliebollenactie. Op 23 en
24 november zal de vereniging oliebollen bakken en verkopen.

Aalsmeer - Het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer voert op 8 december één van de beroemdste
werken uit de klassieke muziek uit
in De Bloemhof aan de Hornweg.
De “Messiah, a sacred Oratorio”, (de
Messias, een heilig oratorium) is
één van de 29 oratoria van de componist Georg Frederic Händel. Het

werk wordt meestal in de kersttijd
uitgevoerd, maar ook wel in de tijd
voor Pasen.
Het koor heeft een aantal uitstekende solisten weten te contracteren en
het belooft een bijzondere avond te
worden. Houdt deze avond dus vrij.
Aanvang van het concert is 19.30
uur.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
11 november weer een gezellige
beurs. “Het is wel niet de grootste,
maar wel de gezelligste beurs van
de hele omtrek”, aldus één der bestuursleden.
Op deze beurs kunnen bezoekers
terecht voor de meest uiteenlopende vogels, zoals kanaries, parkieten,
tropische vogels, evenals er grote
parkieten en papagaaien aanwezig zijn. De vereniging heeft voor de
verkoop hiervan enkele handelaren

uitgenodigd, maar ook door de leden zelf gekweekte vogels worden
te koop aangeboden. Verder geeft
iemand acte de présence die voer
en vogelaccessoires te koop aanbiedt. En mocht u soms met deze
prachtige hobby willen beginnen
dan is er altijd wel iemand van de
vereniging aanwezig om u met raad
en daad bij te staan. De beurs wordt
gehouden van 9.30 tot 13.30 uur in
het gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje. De entree is 50 eurocent.

Aalsmeer - Zondagmiddag 11 november wordt het KCA podium
in de Oud Katholieke Kerk aan de
Oosteinderweg gevuld door de zeven strijkers van het Ensemble Caméléon. Sonja van Beek en Joris van
Rijn op viool, Joel Waterman en Emi
Ohi Resnick op altviool, Floris Mijnders en Johan van lersel op cello en
Wilmar de Visser op contrabas vormen een kamermuziekensemble dat
mensen van diverse achtergronden
en leeftijden kennis wil laten maken
met de mooiste en boeiendste kamermuziek die er geschreven is of
nog geschreven wordt. Concerten
van Ensemble Caméléon werden
door pers en publiek geprezen om
het hoge individuele niveau van de
musici, het perfecte ensemblespel,
de muzikale overtuigingskracht en
de grenzeloze bevlogenheid. Het
ensemble geeft concerten in Neder-

land en (ver) daarbuiten. Dit seizoen
ging EnsembleCaméléon op een
grote tournee langs de belangrijkste concertzalen in Zuid Amerika en
maakte ze haar debuut in een concertserie van de Kleine Zaal van het
Concertgebouw. Het ensemble bedacht samen met het Grachtenfestival, Hans Kesting en Gijs de Lange de kamermuziektheater productie Geschöpfe des Prometheus met
muziek van Beethoven en teksten
van Ilja Leonard Pfeijffer. Op het
programma staan een strijksextet
van Richard Strauss en Erich Wolfgang Korngold, en een strijkkwintet
van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Het KCA-concert in de Oud Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg
begint op zondagmiddag 11 november om 15.30 uur. Losse kaarten
kosten 10 euro en zijn te reserveren
bij Nico de Groot, tel. 324160.

Amnesty viert
verjaardag!

Jubilarissen bij
Vogelvereniging

Rijsenhout - Amnesty Rijsenhout
wordt dit najaar 30 jaar. Jammer
dat de instantie nog nodig is, maar
wel zijn alle vrijwilligers dat Amnesty nog steeds bestaat en daardoor
met vele Rijsenhouters een steentje
bij kunnen dragen aan de strijd voor
mensenrechten.
Donderdag 15 november viert Amnesty Rijsenhout haar verjaardag
en trakteert op de film ‘Sarajevo, my
love’. Iedereen is van harte welkom.
Om 19.30 is er koffie met wat lekkers
en om 20.00 uur begint de film.
Plaats van samenkomst is De
Vluchtheuvel aan de Aalsmeerderweg 753 in Rijsenhout

Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer houdt vanavond, donderdag 8 november, haar maandelijkse
bijeenkomst. De avond staat in het
teken van 55-jarig bestaan van de
vogelvrienden. Aan dit heuglijke feit
zal de nodige aandacht worden besteed. Tevens worden deze avond
drie leden in het zonnetje gezet
vanwege hun 45 jarig lidmaatschap
van de vogelvrienden. Het feest
word intern gevierd met genodigden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De avond begint
om 20.00 uur. Het adres is Buurthuis Hornmeer Roerdomplaan 3 te
Aalsmeer, en begint om 20.00 uur.
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Zendelinge Hanneke te
gast op koffie-ochtend!

Vriendschapscursus voor
55+vrouwen bewijst nut

Aalsmeer - Dinsdag 13 november
wordt er weer een koffieochtend
gehouden in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat. De bijeenkomst begint
om 10.00 uur, vanaf half tien staat
de koffie klaar. Spreekster is Hanneke van Dam (43), zendelinge in
Mongolië, een land dat vijfenveertig maal zo groot is als Nederland,
maar slechts 2,7 miljoen inwoners
telt. Het merendeel van de bevolking is straatarm en christenen vormen een kleine minderheid. Veel
vrouwen worden mishandeld en
staan er vaak alleen voor in het gezin, omdat de mannen drinken. Over

Aalsmeer - Vriendschapsnetwerken worden altijd kleiner als je wat
ouder wordt, maar de behoefte aan
vriendschap neemt niet af. Eenderde van de 55+vrouwen heeft last
van gevoelens van eenzaamheid.
Het komt echter onder alle mensen
van alle leeftijden voor. De meeste
mensen noemen het een gevoel van
verdriet, van leegte.
Alleen zijn hoeft niet te betekenen
dat men zich alleen voelt, maar het
verschijnsel dat mensen alleen zijn
en zich alleen voelen in onze maatschappij neemt toe. Vriendschappen ontstaan (bijna) nooit spontaan. Met iemand echt bevriend raken is een proces met momenten
waarop iemand kan aanhaken of
juist afhaken. Maar vrienden maken, kun je leren. De SWOA organiseert daarom voor 55+vrouwen een

het leven en werk van Hanneke is
een aangrijpende documentaire gemaakt: Journey into the unknown.
Via de verkoop van deze dvd steunt
de Nederlandse Stichting Eyes and
Hands een project in Mongolië,
waar Hanneke nauw bij betrokken
is. Zij zal persoonlijk komen vertellen over haar werk , hoe ze arme
mensen terzijde staat, hoe ze probeert het evangelie te brengen en
kleine gemeenten te stichten. Kom
luisteren, de toegang is gratis en
voor de kleintjes is er oppas. Alvast
meer weten over de stichting? Kijk
op www.eyesandhands.nl.

Zaterdag info-markt met
workshop bij Heliomare
Aalsmeer – Aanstaande zaterdag
10 november wordt van 13.00 tot
17.00 uur een informatiemarkt met
workshops gehouden bij dagbesteding Heliomare aan de Zwarteweg
98. Iedereen die geïnteresseerd is
in aangepaste (sport)-activiteiten
is van harte welkom. Diverse organisaties en sportaanbieders geven
informatie en verzorgen demonstraties en workshops. Ook is er de mogelijkheid tot een gratis fitheidstest.
De markt wordt georganiseerd door
Heliomare, MEE en Sportservice
Noord-Holland in het kader van de
week van de Chronische zieken. De
toegang is gratis. Alledrie geven tevens acte de présence in een stand
en er zijn kramen van de reumapatiëntenvereniging en van de verenigingen die demonstraties verzor-

gen. Het spits wordt om 13.30 uur
afgebeten door basketbalvereniging Hoofddorp die een workshop
rolstoelbasketbal verzorgt. Om dezelfde tijd start in een andere ruimte
een workshop yoga. Om 14.15 uur
starten vervolgens workshops rolstoelstennis en Tai Chi. Om 15.00
uur is het leslokaal voor demonstraties en workshops rolstoeldansen en yoga. De demo-uren worden
vanaf 15.45 uur afgesloten met een
workshop Tai Chi. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Franca van den Brand van
Heliomare, telefoon 0297-323811,
Laura Doevendans van MEE, telefoon 023-5563300 of Ingeborg Hovius, regiomedewerker aangepast
sporten, telefoon 023-5576955.
Voor meer informatie kan ook op de

Dorcas houdt twaalfde
Nationale Voedselactie

Aalsmeer - Tot zondag 11 november staat Nederland in het teken
van de twaalfde Nationale Voedselactie. De hulporganisatie Dorcas
Hulp Nederland houdt in ruim 550
supermarkten en 400 kerken voedselinzamelingen. Op zo’n vijftig basisscholen zal onderwijsmateriaal
worden ingezameld in het kader van
de Rugzakactie. Het streven is om
50.000 voedselpakketten en 10.000
rugzakken op te halen. Nog voor de
Kerst zullen de eerste 25.000 voedselpakketten in Oost-Europa worden bezorgd. In Aalsmeer en Kudelstaart wordt op vrijdag 9 en zaterdag 10 november de voedselinzameling gehouden bij C-1000, Albert
Heijn, Hoogvliet Oost en Hoogvliet
Hornmeer. In Rijsenhout op zaterdag 10 november bij de Co-op. Het
ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in diverse met
name Oost-Europese landen. Drie
uur vliegen van Schiphol ligt het
straatarme Moldavië. Een Europees
land dat maar weinig overeenkomsten kent met Nederland. Ouderen
in het arme Moldavië worden vaak
in de steek gelaten door hun kinderen die in het land geen toekomst
meer zien. De bejaarden blijven dan
alleen achter met een karig pensioentje van soms niet meer dan 20
euro per maand.
Sommige mensen hebben een tekort aan goede voeding of hebben
zelfs dagenlang helemaal niets te
eten. Door het uitdelen van voedselpakketten, in samenwerking met
plaatselijke kerken, wil Dorcas deze
mensen de winter door helpen. Ze
ervaren het pakket als een bemoediging en stellen het zeer op prijs
dat mensen in Nederland op deze

manier laten weten dat ze niet vergeten worden. Ook gaat een deel
van de opbrengst naar zuidelijk Afrika. Tijdens de NVA worden kleurplaten verspreid die kunnen worden
ingekleurd en ingestuurd. De winnaar van deze wedstrijd krijgt een
mooi prijzenpakket thuisgestuurd.
De kleurplaat is ook te downloaden
op www.nationalevoedselactie.nl.
Opbrengst
De afgelopen elfde jaar was de
voedselactie steeds een groot succes. Tijdens de eerste actie in 1996
kon Dorcas 22.000 pakketten versturen en in de jaren daarna liep dat
op naar ruim 46.000 voedselpakketten vorig jaar. Een voedselpakket is
in nauw overleg met de veldkantoren en de douane van de verschillende landen samengesteld en bestaat uit houdbare producten: droge soep, droge kruidenmix, Brinta,
Liga, theebiscuit, limonadesiroop,
zonnebloemolie, groenten, witte of
bruine bonen en vruchten in blik,
rijst, cacao, suiker, thee, macaroni, jam, kaarsen, tandenborstels en
tandpasta. Giften voor de transporten distributiekosten zijn van harte
welkom en kunnen worden overgemaakt op giro 2500 van Dorcas Hulp
Nederland, o.v.v. NVA 2007. Van dit
geld wordt deels ook in de landen
zelf voedsel gekocht.
Mobieltjes inleveren
Tijdens de NVA kunnen ook oude
mobieltjes worden ingeleverd bij de
actielocaties. Voor deze telefoons
krijgt Dorcas 3,50 euro per stuk. Met
de opbrengst hiervan helpt Dorcas
de allerarmsten in Oost-Europa en
zuidelijk Afrika.

Ranzijn wil uitbreiden
Aalsmeer - Ranzijn wil zijn tuincentrum vergroten. “De uitbreiding
is noodzakelijk”, aldus Ranzijn Beheer, “omdat het aangeboden assortiment steeds ruimer wordt.” Uitbreiding is nodig om de continuïteit
van het tuincentrum niet in gevaar
te brengen, zo is in het plan te lezen dat is ingediend bij gemeente
Aalsmeer. De uitbreiding omvat de
realisatie van meer overdekte winkelruimte en een herschikking van
de reeds bestaande bebouwde en
onbebouwde ruimten.
Het overdekte winkelgebied zal naar
7.779 m2 (nu 5.930 m2) uitgebreid
worden. Het totale oppervlak beslaat 14.906 m2 maar zowel functie
als ruimtelijke structuur zullen niet

wijzigen. Wat wel verandert is de
hoogte van het pand. Het entreegedeelte zal ten opzichte van de aan
weerszijden te vernieuwen kassen
worden ‘opgetild’ tot een goothoogte van 9 meter met een bouwhoogte
van 12 meter. Deze extra bouwhoogte zal dienst gaan doen als kantoor
en kantine voor het personeel.
Het tuincentrum haakt met de gewenste uitbreiding in op de trend
van nu: naast planten en bloemen
wil de consument in een tuincentrum vooral lekker overdekt winkelen. Vanavond in de raadsvergadering komt de uitbreiding ter sprake.
Burgemeester en wethouders staan
positief tegenover het plan.

Sinterklaas bij jou op bezoek?
Aalsmeer - Sinterklaas en zijn pieten zijn bijna weer in het land en komen graag bij alle kinderen op bezoek!
De Sint heeft weer zin om alle kinderen te verwennen met mooie cadeau’s. Sinterklaas heeft dan ook
Scoutinggroep Tiflo gevraagd om
dit jaar te helpen met het regelen
van de bezoeken. Sinterklaas komt
graag samen met zijn pieten op

bezoek. Maar er zijn ook veel pieten die zonder de Sint op pad gaan.
Ze rijden over daken in de winterse kou. Ze strooien en zetten de cadeaus binnen, in plaats van stiekem
buiten bij u op de stoep.
Wilt u Sint en zijn pieten, of alleen
pieten op bezoek, neem dan voor
afspraken of verdere informatie
contact op met B. Clemens, tel 0644872273 na 19.30 uur.

Burgemeester Litjens kreeg donderdag jl. een Aalsmeerse bijbel uit handen
van Wim Spaargaren en Cor Dekkers. Het compacte boekje is een cadeau
namens alle kerken voor nieuwe inwoners. Pieter Litjens is ook ‘nieuw’ in
Aalsmeer en daarom kreeg hij het eerste exemplaar. Voor Wethouder Overbeek was er ook een.

‘Nieuwe Testament’ voor nieuwe inwoners

Bijbel voor burgemeester
Aalsmeer - Om kerken onder de
aandacht van nieuwe inwoners te
brengen is een speciale Aalsmeerse bijbel samengesteld. In dit exemplaar van het ‘handboek voor het
evangelie’ is het Nieuwe Testament
opgenomen en voorin staat een
lijstje met alle kerken die er in de
gemeente te vinden zijn. Deze bijbel
is een initiatief van een werkgroep
waar Wim Spaargaren en Cor Dekkers deel van uit maken. Omdat de
gemeente behoorlijk groeit en nieuwe inwoners vaak niet goed de weg
weten naar ‘hun’ of ‘een’ kerk, vatte
de werkgroep het plan op om een
bijbel uit te geven. Het is een welkom van alle kerken in de gemeente en een aantal van hen heeft een
soort introductie van hun kerk laten
opnemen in het handzame boekje.
Burgemeester nieuwe inwoner
Afgelopen vrijdag gingen werkgroepleden langs de deuren van de
Seringenstraat en de Marktstraat om
het boekje aan nieuwe bewoners te
geven. Ze kozen voor een persoonlijke benadering in plaats van de bijbel gewoon in de brievenbussen te
deponeren. Een dag voor deze actie werd de Aalsmeerse bijbel officieel overhandigd aan burgemeester
Pieter Litjens, die natuurlijk ook bij
de nieuwe inwoners hoort. Hoewel,
de eerste burger is nu nog Amsterdammer, want de woning waar Litjens en zijn gezin gaan wonen is pas
volgend jaar klaar. Het gezin Litjens
heeft namelijk de Rietlanden gekozen als nieuwe stek en deze nieuwe Kudelstaartse wijk is momenteel
nog volop in aanbouw.
De bijbel heeft hij alvast, die staat
nu in zijn werkkamer waar het boek
afgelopen donderdag door Wim

Spaargaren en Cor Dekkers werd
overhandigd. Wethouder Overbeek
kreeg ook een exemplaar.
Gemeentehuis zegenen
Litjens, zelf katholiek van huis uit
maar het geloof niet meer belijdend,
zei veel overeenkomsten te zien tussen Aalsmeer en zijn huidige woonplaats Amsterdam Zuid-Oost. “Ook
daar zijn veel gelovigen en een diversiteit aan kerken”, aldus de voormalig misdienaar. De Aalsmeerse
bijbel vindt hij een goed initiatief.
“Het geloof zorgt bij veel mensen
voor zingeving, inspiratie en houvast. Dat is positief”, aldus Pieter
Litjens. Praktiserend gelovige is de
burgemeester niet, maar hij kan zich
wel heel goed vinden in de benadering vanuit het geloof om mensen
met respect en verdraagzaamheid
te behandelen.
Met het schenken van de bijbel
aan nieuwe Aalsmeerders hoopt
de werkgroep meer mensen naar
de kerk te krijgen. Uniek is dit idee
trouwens niet. De werkgroep heeft
het ‘afgekeken’ van een initiatief
uit Almere. De realisatie van de
Aalsmeerse bijbel is bekostigd door
bijdragen van de kerken. Het omslagontwerp is van Frits Kamstra.
Dat de kerk vandaag de dag meer
iets voor oudere mensen zou zijn,
wuiven Dekkers en Spaargaren
weg. “Er gaan ook veel jongen mensen naar de kerk. Maar om de jonge doelgroep aan te spreken moet
je wel met je tijd meegaan, bijvoorbeeld met een band.”
Overigens is het aloude bidden nog
niet naar de achtergrond verdwenen. “Wij zegenen ook het gemeentehuis en bidden voor het college
opdat in het raadhuis goede beslis-

vriendschapscursus. De cursus telt
tien bijeenkomsten waarin de deelneemsters aan de slag gaan om
nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en/of oude vriendschappen
nieuw leven in te blazen.
In de cursus worden oefeningen
gedaan om bijvoorbeeld een realistischer of positiever zelfbeeld te
ontwikkelen, of om grenzen te leren aangeven – iets waar zeker veel
vrouwenvriendschappen op stuk lopen.
De cursus wordt gegeven door Eeva
Kriek, start op 16 november en is
van 9.15 tot 11.30 uur in gebouw
Seringenhorst aan de Parklaan. De
kosten bedragen 55 euro. Voor aanmelden: SWOA, tel. 0297-344094.
Voor inlichtingen en vragen over
deze cursus: Eeva Kriek, tel. 0206414178

Nu verkrijgbaar in de winkel

Nieuwe single Jopie:
‘We gaan naar Kufstein’
Aalsmeer - We gaan naar Kufstein’
is de titel van de nieuwe single van
Jopie Vogelvang. Het is een lekker
rock ’n roll nummer met een knipoog naar het alom bekende Kufsteiner Lied. Volgende week is de videoclip klaar. Hierin zitten ook opnamen van Kufstein. De clip gaat
o.nder andere naar TV Oranje. De
single ligt in de winkel bij Krijtenberg in de Zijdstraat, Hartelust aan
de Oosteinderweg en De Haas in de
Ophelialaan.
Mocht de single niet meer in de winkel liggen: Jopie heeft thuis ook een
voorraadje. Haar website is www.
jopievogelvang.nl en het telefoonnummer is 0297-323931.

Computerhulp
55+ in Meander
Aalsmeer - Dit najaar organiseert
Computerhulp 55+ weer diverse
informatiebijeenkomsten in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat. Op de dinsdagmiddagen
6 en 13 november wordt de beveiliging van de computer nader uitgelegd. Welke gevaren bedreigen
uw computer en wat kunt u ertegen doen. Een en ander wordt uitgelegd in een serie van twee middagen. Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten dient u zich wel
van te voren op te geven, het aantal
plaatsen is beperkt. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur en
kosten 3 euro inclusief koffie. Informatie en aanmelden: SWOA Wijksteunpunt Meander, Clematisstraat
20, tel. 323138, bereikbaar tussen
9.00 en 13:00 uur.

Feestavond van
de Pretpeurders
Kudelstaart - Zaterdag 17 november is het weer feest in Poelgilderdam. Op deze avond zal het thema
van aankomende carnavalsseizoen
bekend gemaakt worden. De muziek wordt verzorgd door dj Ronald
Wegbrands. Alle karbouwers en andere carnaval-liefhebbers worden
bij deze uitgenodigd om feest te komen vieren in de kantine RKDES
aan de Wim Kandreef. De avond begint om 20.30 uur en de entree is 5
euro per persoon.

‘Schijt je rijk’ bij VVA
Aalsmeer - Zaterdag 10 november vindt er na de thuiswedstrijd van
Aalsmeer tegen RKAVIC een ludiek
evenement plaats aan de Dreef. Door
een kleine comité, genaamd Schijt je
Rijk bij VV Aalsmeer is er een actie
op touw gezet waarbij de leden van
de voetclub koepons/kavels moesten verkopen met als doel het financieren van de reparatie van het dak
boven de bestuurskamer en de aanliggende kleedkamers. De winnaar
van de actie is diegene die de kavel heeft gekocht waarop de koe tijdens zijn reis op het hoofdveld van
VV Aalsmeer haar vlaai zal deponeren. Al voor de zomer was het projectteam bij elkaar gekomen om te
kijken of zo’n actie bij VV Aalsmeer
haalbaar was. Na goedkeuring van
het bestuur is er begonnen met het
verder uitwerken van de actie en
kon er tijdens de traditionele vrijwilligersavond een presentatie worden gegeven en is de koeponnenverkoop gestart tijdens het jaarlijkse
sixentoernooi. Voorzitter Klaas Engelvaart kocht symbolisch de eerste
koepon maar na de zomerstop is de
verkoop pas echt opgang gekomen.
Alle leden moesten goed hun best
doen om minimaal 10 koeponnen te
verkopen voor de club. Deze koeponnen worden donderdagavond
aan de kavels verbonden door middel van loten en dan wordt dus bekend welk kaveltje je hebt gekocht.
Ook kan er nog worden geboden op
de middenstip wat het recht geeft
om de bepalen waar de koe start
op het voetbalveld. De koe zal na de
wedstrijd, omstreeks om 17.00 uur,
het hoofdveld betreden en het is te
hopen dat hij binnen de twee uur
zijn behoefte doet, maar mocht het
niet zo zijn dan zijn er regels vastge-

legd en is er een heuse jury die hier
streng op zal toezien. Eerst vindt
vanaf 14.30 uur de wedstrijd tegen
RKAVIC plaats. Vooraf gaat de selectie gaat nog op de foto, want zowel het eerste elftal als het tweede
hebben een nieuw tenue van Beltona en er prijkt een nieuwe sponsornaam op de borst. Bij het tweede is
dat AA Sloopwerken en bij het eerste is dat LTB, adviseurs en accoutants.
De boerendisco vindt zijn aanvang
om 15.00 uur alwaar voor de jeugd
veel gezellige plaatjes worden gedraaid. Daarom mocht de wedstrijd worden afgelast, het belooft
een onstuimig weekend te worden,
het evenement gaat door! De jeugd
hoeft dan niet om 9.00 uur op het
veld te zijn, maar kunnen onder toeziend oog van de leiders om 15.00
uur in de Silveren Draeck terecht
voor een kinderdisco. Voor de senioren zal er om 14.00 uur een toernooi worden gehouden à la het
Oliebollentoernooi, waarna er nog
voldoende tijd over zal zijn om even
te borrelen voordat om 16.30 de koe
op het complex zal arriveren. Voor
de hongerige bezoekers wordt er
boerenkool met worst geserveerd.
Na afloop staat nog een leuke happening op het programma. Voor diegene die niets heeft gewonnen is er
nog een mogelijkheid om in de prijzen te vallen. Hiervoor dient alleen
maar de koepon in de melkbus te
worden gegooid. De prijsuitreiking
vindt plaats in het VVA-clubhuis en
de winnaar zal bekend worden gemaakt door de voorzitter van VV
Aalsmeer. Tot het einde van de wedstrijd kunnen koeponnen gekocht
worden, maar kom op tijd want op is
op!
Dick de Ladesaer

Een schilderij van de Kudelstaartse kunstenares Irene Kramer.

Irene Kramer exposeert
bij Sfeerboerderij Lont
Kudelstaart - Vanaf zaterdag 27
oktober tot en met 13 januari i presenteren veertien kunstenaars hun
nieuwste werk in de sfeerboerderij van Jan Cees Lont in Nieuwe
Niedorp. De expositie heeft als titel Wintersfeer en toont gevarieerd
werk binnen de sfeervolle ruimtes.
De objecten en schilderijen passen
heel goed in de unieke sfeer van de
locatie. Daardoor is een bezoekje
aan de Sfeerboerderij een verrassend uitstapje!
Tijdens de expositie worden onder
meer wandkleden, houten objecten,
glas en foto’s, beelden en schilderijen getoond. De schilderijen zijn er in
diverse technieken. In de workshop
ruimte hangen de schilderijen van
de Kudelstaartse kunstenares Irene Kramer. De bloemen schilderijen
van Irene Kramer kenmerken zich
door veel kleur en zij heeft bij enkele werken verschillende combinaties
van verf gebruikt. Hierdoor ontstaat
een extra diepte werking en worden
de bloemen nog sprekender. De
kunst in en rond de boerderij vormt
een mooi geheel met de aanwezige
bloemwerken. De bloembinders van
de sfeerboerderij hebben hun eigen

stands ingevuld met verrassend en
artistiek werk. Gedurende deze periode kunnen zij hun experimentele
werk laten zien. In de Drinkerij kan
men een drankje met homemade
gebak gebruiken. En bij goed weer
zijn de woonvertrekken van de aanwezige roofvogels te bezichtigen. In
de vogeltuin zijn ruim veertig roofvogels gestationeerd. Als de weersomstandigheden het toelaten zijn er
elke zondagmiddag om 14.00 uur
roofvogeldemonstraties, ook in de
winter. Voor de vogeltuin en de demonstraties wordt een kleine bijdrage gerekend.
Kortom, een bezoek aan de landelijk gelegen sfeerboerderij is een
uitstapje meer dan waard! De kunst
is 6 dagen per week te bekijken
en kan tevens worden gekocht. De
boerderij is van dinsdag tot en met
zaterdag open van 9.30 tot 17.30 uur,
’s zondags van 11.00 tot 17.00 uur.
De sfeerboerderij is te vinden tussen Alkmaar en Schagen op Terdiek
23 te Nieuwe Niedorp. Voor meer
informatie kan men bellen met tel.
0226-411 259, voor actuele informatie wordt aanbevolen de website
(www.janceeslont.nl) te raadplegen.
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Presentatie ‘MeerBoeren’

Landelijk klanttevredenheidsonderzoek

Dorpsraad Rijsenhout
houdt jaarvergadering

Rabobank en Scretlen & Co
beste private banks

Rijsenhout - Op woensdag 14 november houdt de Dorpsraad Rijsenhout haar jaarlijkse openbare vergadering in het dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat, zoals gewoonlijk om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Vooraf gratis koffie
en thee. In de pauze en na afloop
kan men gratis proeven van de lokale agrarische producten. Die producten worden verzorgd door de
vereniging ‘MeerBoeren’.
Deze onlangs opgerichte vereniging van in Haarlemmermeer actieve boeren en tuinders heeft tot doel
“het actief stimuleren en deskundig
faciliteren van boeren en tuinders
die met burgers en buitenlui – tegen de achtergrond van een toenemende verstedelijking – succesvol
wil vergroten, verbreden en vernieuwen”. Om daar een begin mee te
maken, willen de ‘MeerBoeren’ de
Rijsenhoutse bevolking laten kennismaken met hun plannen en ambities. Het is niet toevallig dat Rijsenhout daarvoor is uitgekozen. Rijsenhout ligt op de grens tussen de
bedrijvigheid in het noorden en het
blijvend agrarisch ingerichte zuiden
van Haarlemmermeer en zal dus altijd met agrarische bedrijvigheid te
maken blijven houden. Voor Rijsen-

Aalsmeer - Op basis van het klanttevredenheidsonderzoek,
uitgevoerd door Incompany, zijn de Rabobank en haar dochtermaatschappij Schretlen & Co onlangs uitgeroepen tot de twee beste Private Banks
in Nederland! Lex Vonk, manager
Private Banking en Beleggingen bij
Rabobank Regio Schiphol is trots
op dit behaalde resultaat. “Drie jaar
geleden hebben we Private Banking geïntroduceerd. Dit resultaat is
een bekroning op het werk van onze
medewerkers.
De uitslag bevestigt dat ook voor
Private Banking de Rabobank de
juiste keuze is. Aan ons om dit niveau vast te houden en uit te breiden’’. Incompany is een onafhankelijk zakenblad dat onderzoeken verricht over imago en klanttevredenheid van Nederlandse organisaties.
Na een beoordeling van 7,14 in 2005
en een 7,15 in 2006 stijgt de score
van de Rabobank nu naar een 7,21.
Hiermee slaat de Rabobank voor het
eerst een behoorlijk gat met de concurrentie. Rabobank scoort in elke
categorie goed en laat nergens een
steek vallen.
Of het nu de ‘knowhow’ de ‘prijs’
de ‘service’ of het ‘resultaat’ betreft.
Niet alleen harde aspecten krijgen
topcijfers, ook de zachte elemen-

hout is dit extra interessant, omdat
de ‘MeerBoeren’ door de gemeente
zijn gevraagd om een belangrijke rol
te spelen in de voorbereiding van de
‘Poldertuin’, de toekomstige ‘etalage’
van agrarisch Haarlemmermeer, die
gepland staat tussen de Aalsmeerderweg en de A4 langs de Bennebroekerweg. Het kan zowel voor de
bevolking van Rijsenhout – en andere geïnteresseerden – en de ‘MeerBoeren’ zelf een interessante avond
worden. Dat alles speelt zich af ná
de pauze.
Vóór de pauze zal de huidige gebiedsmanager voor het gebied
‘Haarlemmermeer-Zuid’ (waar Rijsenhout onder valt) Hannie van der
Bosch vertellen hoe de gemeente onder de titel ‘Focus Klant’ in de
praktijk werkt. Vertrekpunt van haar
verhaal zal zijn de dorpsschouw die
afgelopen voorjaar is gehouden: wat
is er al met de bevindingen gedaan
en wat zal er nog volgen? Maar ook
andere dingen zullen aan de orde
komen. Niet in het minst doordat
de bezoekers volop de gelegenheid
krijgen om vragen te stellen over
wat de gemeente voor Rijsenhout
kan en volgens hen moet betekenen en daarover met haar in discussie te gaan.

17 November dag vol demonstraties

Toppie druk bij ‘Vooges’
Aalsmeer - Gezellig druk was het
zaterdag 3 november jl. in het dorp.
Menig bezoeker kwam nieuwsgierig af op de heropening van de geheel gemoderniseerde winkel van
brood en banketbakkerij Vooges.
Het was toppie druk in de nieuwe
zaak. Er werd door de vele bezoekers volop gekletst, even wachten bleek geen probleem. De medewerkers en uiteraard de eigenaren Wim en Corine Engel hebben
terecht heel veel complimentjes in

ontvangst mogen nemen. Het nieuwe computergestuurde en superduidelijke (ook buiten) nummertjesapparaat oogstte de eerste bewondering, eenmaal binnen de gezellige
sfeer met een moderne maar toch
ook nostalgische uitstraling. En natuurlijk kwamen de klanten voor de
superaanbiedingen. Deze gelden nu
niet meer, maar vast en zeker dat de
bakker in de Zijdstraat dit weekend
weer andere aantrekkelijke en lekkere aanbiedingen heeft!

Zaterdag verkoop brocante
aan de Van Cleeffkade 12a
Aalsmeer - Aalsmeer - “Het is
een uit de hand gelopen hobby”,
zegt Ellinore Makkink, een van de
deelneemsters aan de brocante die
aanstaande zaterdag 10 november
wordt gehouden op de Van Cleeffkade 12a. Van 10.00 tot 17.00 uur
zijn belangstellenden van harte welkom. Naast haar drukke baan bij
Copyplyservice vindt zij het heerlijk ontspannend om in vrije uurtjes
op zoek te gaan naar mooie spullen
voor de brocante.
“Het is voor mij de kick om dingen te
kunnen kopen die ik eigenlijk allemaal het liefst zelf wil houden. Maar
daar doe ik mijn echtgenoot en zonen geen plezier mee. Daarom is de
enige manier om dit leuke tijdverdrijf
te blijven volhouden, het toch maar
weer te verkopen. Bovendien is het
zo gezellig, ondanks al het werk dat
de brocante met zich mee brengt.

Weken tevoren zijn wij al bezig met
het inrichten. Wij willen dat alles op
een mooie manier is geprijsd bovendien willen wij het mooi neerzetten.
Dit keer hebben wij een verrassende feesttafel gemaakt. Zo proberen
wij mensen op een idee te brengen
hoe je je huis extra kan versieren
met mooie dingen. Dat hoort ook
bij ons plezier. Tijdens het inrichten
zeggen wij dan ook voortdurend tegen elkaar; ‘hé, wat gezellig hé, typisch Hollands natuurlijk maar zo
ondergaan wij het nu eenmaal. En
dan natuurlijk de dag zelf. Je komt
bekenden en onbekenden tegen die
allemaal gelukkig zijn met hun aankoop. Ik bezorg anderen hetzelfde
gevoel dat ik heb wanneer ik iets
heb gekocht waar ik blij mee ben.
Dat geeft veel voldoening. Ik hoop
deze hobby dan ook nog heel lang
vol te houden.”
Janna van Zon.

Patricia Huidverbetering en
All4Nails houden open huis Zondag bij Claus in Hoofddorp
Aalsmeer - Het is alweer een jaar
geleden dat Patricia Huidverbetering een fraai onderkomen opende
in de Hugo de Vriesstraat 38. Voordien werkte Patricia van de Polder
sinds 1999 “aan huis” als schoonheidsspecialiste met als specialisatie anti-aging. De verhuizing van
een jaar geleden is aanleiding voldoende om samen met All4Nails op
zaterdag 17 november “open huis”
te houden. Bezoekers zijn tussen
11.00 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen
en diverse demonstraties bij te wonen op het gebied van pedicure en
huidverbetering.
Verloting
Zo wordt er aandacht besteed aan
de traditionele hotstone massage,
waarbij een weldadig ontspannende beleving ontstaat. Ook de eeuwenoude Kasaath Hawa Bedoeïenenmassage en de nieuwste L3 Laser behandeling passeren de revue.
Daarmee is de koek nog lang niet
op want ook de mesotherapie voor
het gezicht, de hals en het decolleté komen in mesolift aan bod en
dat geldt ook voor microdermabrasie voor een stralend gladde huid.
Vragen staat natuurlijk vrij en tijdens het “open huis” is er tussen
14.00 en 16..00 uur een cosmetisch
arts aanwezig die gaarne bereid is
uitgebreid informatie te verstrekken
en uiteraard zijn ook Patricia, Debby,
Yvonne, Mayko en Danielle hiertoe
bereid. Naast de diverse demonstraties zijn er ook allerlei aanbiedingen
te vinden en tevens wordt er onder
de bezoekers een verloting gehouden en de gelukkige winnaar mag
zich gaan verheugen op een glamour fotoshoot inclusief visagie.
Patricia Huidverbetering is aan-

gesloten bij de branchevereniging
ANBOS en beschikt iedere dinsdag
over een masseur en iedere donderdag over een pedicure en het is ook
goed te weten dat mensen met diabetische en reumatische aandoeningen hier een aantekening kunnen krijgen en dat heeft weer een
positieve uitwerking in verband met
de verzekering.
Bad- en douchegeschenken
Met het oog op de naderende feestdagen heeft Patricia Huidverbetering ook diverse niet alledaagse
bad- en douchegeschenken in luxe
verpakking in huis en rond de feestdagen zullen er extra openingstijden
komen. Tijdens het “open huis” zal
de inwendige mens ook goed verzorgd worden. Naast Patricia Huidverbetering heeft ook All4Nails een
mooie eigen plaats gekregen in de
Hugo de Vriesstraat en Debby voelt
zich hier als een vis in het water en
natuurlijk geeft ook zij tijdens het
“open huis” graag de nodige informatie. Voor die lezers die niet in de
gelegenheid zijn om op zaterdag 17
november een kijkje te gaan nemen
is het natuurlijk altijd mogelijk op
een andere dag langs te gaan om
vrijblijvend informatie in te winnen.
De openingstijden van Patricia
Huidverbetering, telefoonnummer
0297-366049, zijn als volgt: dinsdag
van 9.00 tot 22.00 uur, donderdag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00
uur. Zie ook: www.patriciahuidverbetering.eu. De openingstijden van
All4Nails, telefoonnummer 0297320460 zijn als volgt: maandag van
9.00 tot 17.00 uur, dinsdag van 9.00
tot 21.00 uur, woensdag van 9.00 tot
12.00 uur, donderdag en vrijdag van

Esmeralda Farms neemt
veredelingspoot VCI over
Aalsmeer - De volledige veredelingspoot Zantedeschia van VCI
Nederland BV te Heerhugowaard
is overgenomen door Esmeralda
Farms BV gevestigd aan de Noordpolderweg 17. Met deze overname
is Esmeralda Farms BV de nieuwe
eigenaar geworden van alle door
VCI Nederland BV ontwikkelde en
uitgegeven soorten, inclusief de intellectuele eigendommen. Ook de
kruisingen in ontwikkeling, historische gegevens en de laboratorium voorraad gaan over. VCI Nederland BV gaat zich specialiseren en al
haar capaciteit richten op haar core
business, de weefselkweek, wat ook
de oorsprong van dit bedrijf is.

De Esmeralda groep is al gespecialiseerd in de veredeling in diverse
gewassen, waaronder ook Zantedeschia. Met de overname maakt Esmeralda een grote stap voorwaarts
in de veredeling van dit product.
In de aangekochte collectie zitten
een flink aantal selecties die zowel
in kleur, onder andere zuiver wit,
tweekleurig en helder rood, als in de
voor potcultuur zeer geschikte genetisch kort blijvende rassen. Verwacht mag worden dat Esmeralda
Farms BV haar eigen veredeling en
die van VCI Nederland BV naast en
met elkaar zal voortzetten, zodat zij
spoedig een paar zeer opzienbare
variëteiten op de markt zal brengen.

Dag van de Mantelzorg

Hoofddorp - Steunpunt Mantelzorg
Amstelring nodigt mantelzorgers uit
Amstelland en Meerlanden uit op
zondag 11 november van 16.00 tot
20.00 uur in Claus Event Center te
Hoofddorp.
Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Mantelzorg en het
10 jarig bestaan van het Steunpunt
Mantelzorg wordt aan mantelzorgers een afwisselend programma
en een uitgebreid buffet aangeboden. Mantelzorg is langdurige, vaak
intensieve zorg voor een chronische
zieke of gehandicapte partner, ouder of kind, of een vriend(in), buurvrouw of buurman.
Mantelzorgers hebben een bijzonder positie in de omgeving van de
zorgvrager. Zij geven ondersteuning vanuit sociaal-emotionele betrokkenheid. In deze vorm van be-

trokkenheid is zowel de kracht als
de kwetsbaarheid van mantelzorg
verenigd. De drempel naar professionele hulp is verhoogd. Daardoor
wordt er een groter beroep gedaan
op mantelzorg van familie, buren en
vrienden. Men wordt opgeroepen
om meer verantwoordelijkheid en
zorg te nemen in eigen kring. Mantelzorg is daarin van onschatbare
waarde. Steunpunt Mantelzorg wil
zorg dragen voor ondersteuning van
mantelzorgers in de regio, zodat zij
in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen
en wensen. Steunpunt Mantelzorg
biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg
aan mantelzorgers van mensen met
een functiebeperking, chronisch
zieken, dementerenden en terminale patiënten in de regio Amstelland
en Meerlanden.

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

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

Aanvulling brochure politie

Voorwerpen en fietsen
blijven in Aalsmeer!
Aalsmeer - Vorige week de nieuwe
brochure van de politie AmsterdamAmstelland doorgelezen en weggelegd op een vaste plek? Prima,
maar er is nog iets extra’s wat handig is voor inwoners om te weten.
In de brochure staat dat gevonden
voorwerpen centraal opgeslagen
worden bij het hoofdbureau in de
hoofdstad. Echter in Aalsmeer is dit
anders geregeld. Gevonden porte-

monnees, sleutels, tassen, etc. blijven drie maanden bewaard in het
politiebureau aan de Dreef. Daarna verdwijnen de spulletjes nog niet
naar Amsterdam, want dan neemt
de gemeente de opslag voor rekening. Voor gevonden fietsen geldt
dat de rijwielen een klein half jaar
op hun eigenaar wachten op de
binnenplaats van het politiebureau,
daarna gaan ze naar Amsterdam.

ten – waar de Rabobank bekend om
staat – bevallen de respondenten
uitstekend.
De ‘communicatie’ en ‘betrouwbaarheid’ worden dan ook goed beoordeeld. Klanten ervaren de dienstverlening van Rabobank Private Banking als een warm bad.
Aan dit onderzoek doen beslissers
uit het midden en groot bedrijf mee
zoals directeuren en financieel directeuren.
Rabobank
dochtermaatschappij
Schretlen en Co weet dit jaar nog
iets beter te presteren en staat dan
ook op de eerste plaats gevolgd
door de moederorganisatie Rabobank.
Moeder en dochter bereiken samen
‘all time high scores’: Schrelten en
Rabobank verslaan de andere private banks met een aardige marge.
Wilt u ook kennismaken met Rabobank Private Banking? De financiële
planners helpen u uw ambities waar
te maken.
Zij zijn gespecialiseerd in complexe
financiële bankzaken. Het team Private Banking is gevestigd in het regiokantoor van Rabobank Regio
Schiphol te Hoofddorp.
U kunt hen bereikbaar via 023–
5498270 of per email privatebanking@regioschiphol.rabobank.nl

Sjaak en Jopie blijven doorgaan

Verhoef pakkettenservice
helemaal in kerstsfeer
Aalsmeerderbrug - Tradities moeten gekoesterd worden en daar
weet Sjaak en Jopie Verhoef Pakkettenservice over mee te praten.
Dat is juist in deze periode weer terug te vinden in de showroom waar
alles in het teken van de naderende feestdagen staat. Het kerstpakket is immers een niet meer weg te
denken stukje cultureel erfgoed in
ons land. Opvallend genoeg een gebruik, of beter gezegd een traditie,
die binnen Europa alleen in Nederland wordt aangetroffen. De symbolische kracht van dit sympathieke gebaar, door relaties en werknemers altijd opgevat als tastbare
blijk van waardering, mag niet onderschat worden. Ervaring leert, dat
de relatief geringe investering niet
in verhouding staat tot de goodwill die met een goed gekozen pakket wordt bereikt. En Sjaak en Jopie
Verhoef kunnen u bij die keuze helpen, dat hebben zij in de achterliggende jaren ruimschoots bewezen.
Verschillende thema’s
In deze tijd van toenemende oppervlakkigheid en individualisering
staat het kerstpakket symbool voor
warmte, gezelligheid en saamhorigheid. De talloze alternatieven ten
spijt wijst onderzoek elk jaar weer
uit, dat het “traditionele” (maar uiteraard aan de tijd aangepaste) verrassingspakket nog altijd het meest
wordt gewaardeerd. Vandaar dat
Sjaak en Jopie het afgelopen jaar

weer diverse beurzen hebben bezocht. Dat betekent dat het assortiment zowel in de food als in de
non-food sector zeer uitgebreid is
en dat maakt het weer mogelijk om
verschillende thema’s te hanteren
bij het samenstellen van de kerstof relatiepakketten. Natuurlijk wordt
er ook veel aandacht geschonken
aan de verpakking of dat nu gaat
om een mooie doos, een mand, een
kist of een tas. Een kijkje nemen in
de showroom loont dus alleszins de
moeite en Sjaak en Jopie adviseren
hier niet te lang mee te wachten.
Evenals vorig jaar is het motto: “stel
niet uit tot morgen wat vandaag al
kan”. Vanaf 1 december wordt alle
aandacht geschonken aan het inpakken en verzendklaar maken van
de pakketten. Dat vindt plaats in de
ruimte achter de showroom.
Afspraak maken
Het is nu de tijd om een afspraak
te maken met Sjaak en Jopie Verhoef. De showroom is te vinden op
het terrein van Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie BV aan
de Molenweg 125 in Aalsmeerderbrug/Schiphol-Rijk. Bij uw afspraak
zullen Sjaak en Jopie u graag uitleggen wat de meest gemakkelijke
route is om op het beveiligde terrein
te komen. Maak vrijblijvend een afspraak, telefoon 020-6534232 en
het kopje koffie of thee staat voor u
klaar bij Sjaak en Jopie Verhoef Pakkettenservice.

Volop leven in de brouwerij

Eetcafé ‘De Walrus’ in
Amsterdamse sferen
Aalsmeerderbrug - Voor de komende drie zaterdagen staan er
evenzoveel Amsterdamse avonden gepland bij Eetcafé “De Walrus”. Op 10, 17 en 24 november zal
de in de etablissementen rond het
Rembrandtplein bekende accordeonist Amsterdamse Willem tussen
17.00 en 20.00 uur zijn niet geringe
kunnen uitdragen langs de boorden
van de Ringvaart en uiteraard zullen Dion en Tonnie ervoor zorgen
dat ook de inwendige mens niets

Paardenfluisteraar
bij stal Wennekers
Aalsmeer - Donderdag 15 november om 19.30 uur wordt bij stal Wennekers aan de Jac. Takkade 21 een
demonstratie Natural Horsemanship gehouden, beter bekend onder de term Paardenfluisteren. Janet Bos is uit Groningen gehaald
om haar bijzondere demonstratie te
geven. Lichaamstaal en intentie zegt
meer dan duizend woorden en dat
kan je in contact met het paard heel

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Aalsmeer – Vanmiddag, donderdag 8 november vanaf 14.00 uur, komen de vijftig plussers weer bijeen
in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat voor de altijd gezellige soosmiddag. Nieuwe gezichten
zijn welkom! Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma

tekort komt en typisch Amsterdamse snacks zoals een bitterballetje en
een plakje osseworst zullen dan ook
niet ontbreken. Bezoekers die van
mening zijn dat zij een muzikale bijdrage in Amsterdamse of Hollandse
sfeer kunnen leveren zijn van harte
welkom dit op genoemde zaterdagen te bewijzen in de ongetwijfeld
weer gezellige en gemoedelijke ambiance bij Eetcafé “De Walrus” aan
de Aalsmeerderdijk 452, tel. 0297325148.
scherp zien. De demonstratie gaat
vooraf aan de training Paardentaal
Basis op 16 november. Overigens
had die training net zo goed: train je
intuïtie kunnen heten of: leiding geven/leiding nemen of: de kunst van
het ontmoeten. Het is net met welke bril je naar haar trainingen gaat,
er valt ontzettend veel te leren. Of je
nou manager bent, full time ouder
of paarden eigenaar. Voor informatie bel: Sandra Brandt, telefoon 0623495509. De demonstratie kost 15
euro en de training 40 euro. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk.
en de speelmiddag start vanaf 13.30
uur met koffie of thee.
Het klaverjassen op 25 oktober is
gewonnen door mevrouw T. Bakker
met 5544 punten. Zij werd gevolgd
door mevrouw Grebe met 5289, de
heer C. Roubos met 5102, mevrouw
A. van der Stroom met 4886 en mevrouw W. Noordhoek met 4718 punten. De poedelprijs mocht de heer C.
Kooy mee naar huis nemen.
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Amnesty International
schrijft voor Darfur
Aalsmeer - Darfur vraagt om gerechtigheid. Meer dan 200.000 doden. 2,5 miljoen ontheemden. Een
tragedie die nooit had mogen gebeuren. En die zeker niet onbestraft
mag blijven. De aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag
verdenkt voormalig onderminister
van Binnenlandse Zaken Ahmad
Harun, nu onderminister voor Humanitaire Zaken, en de leider van
de Janjawid-milities Ali Kushayb
van misdaden als moord, verkrachting en berovingen. Het hof vaardigde een arrestatiebevel tegen hen
uit. Het Internationaal Strafhof heeft
geen eigen politiemacht, en is dus
afhankelijk van Sudanese medewerking. Sudan weigert dit vooralsnog. Amnesty International roept de
Sudanese president op om Harun
en Kushayb te arresteren en over te
dragen aan het Internationaal Strafhof, zodat dit hof hun schuld of onschuld kan vaststellen. Het berechten van verdachten van de gruwelen in Darfur is een belangrijke stap
naar gerechtigheid voor de mensen
in Darfur, en noodzakelijk om nieuwe schendingen in de toekomst te
voorkomen.
In Darfur zijn moord, marteling, verkrachting en bombardementen van

dorpen nog steeds aan de orde van
de dag. Al meer dan 200.000 zijn
omgekomen, er zijn tweeëneenhalf
miljoen ontheemden, en nog eens 4
miljoen mensen die voedselhulp nodig hebben omdat hun middelen van
bestaan zijn vernietigd. Gewapende
groeperingen strijden sinds 2003
in Darfur tegen het regeringsleger
en Arabische milities. Deze milities
staan bekend onder de naam Janjawid en worden door de regering in
Khartoem gesteund. De strijd gaat
gepaard met grootschalige schendingen van de mensenrechten. Amnesty vraagt om gerechtigheid!
Wilt u ook schrijven ? Amnesty
Aalsmeer stuurt iedere maand twee
voorbeeldbrieven en twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees.
Dit kost 17,00 euro per jaar voor porti- en kopiekosten. Het is ongeveer
een half uurtje werk, en het helpt
écht! De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die gesterkt zijn door de bemoeienissen
van Amnesty. Wie wat wil doen voor
Amnesty, zoals brieven schrijven,
kan contact opnemen met onderstaande personen. Bel voor Rijsenhout: Jannet Gercama, tel. 320199
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer,
tel. 327775.

Computercursus Windows
en Word voor 50-Plussers
Aalsmeer - De computer wordt
het meest gebruikt voor tekstverwerken. Vanwege de eenvoud en
de vele hulpmogelijkheden is Word
2003 thans het meest gebruikt. In de
cursus Windows en Word voor 50plussers raakt u snel vertrouwd met
deze tekstverwerker.
Ter inleiding zullen een aantal relevante onderwerpen van WindowsXP
worden behandeld. Vervolgens leert
u een nette brief typen (typediploma
niet nodig), deze eenvoudig te corrigeren en mooi op te maken met behulp van de talloze hulpfuncties van
Word. Voorkennis is voor deze cursus absoluut vereist: cursus Kennismaken met de computer gevolgd of
een redelijke kennis van de computer. Deze cursus is nog niet aangepast aan het besturingsprogramma
Windows Vista.Wat Windows betreft
gaan de deelnemers zich toeleggen

op bestandsbeheer; bestand bewaren, opvragen (terugvinden), verwijderen en onder andere kopiëren.
Ook andere relevante onderwerpen
om goed gebruik te kunnen maken
van Word komen aan bod. In Word
gaan de cursisten: Starten en beëindigen van het programma; maken en wijzigen van tekst; tekst bewaren en eenvoudig terugvinden
(opvragen); tekstopmaak: vet, onderstrepen, cursief, codes, lettertypen.; regelopmaak: afbreken, uitvullen; tekst verplaatsen en kopiëren;
printen en spellingcontrole; synoniemen. De cursus bestaat uit acht
lessen van anderhalf uur en de kosten zijn 120 euro.
De eerste cursusdag is dinsdag 13
november in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a. Voor informatie en opgave, bel de SWOA, telefoon 0297-344094.

Speelavond De
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 15 november houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan weer een gezellige klaverjasavond. Kaarters zijn
van harte welkom in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
De kaarten worden geschud vanaf 19.30 uur. Het klaverjassen op 1
november is gewonnen door Kees
Kuggerlijn met 7159 punten. Op
plaats twee is Franny den Haan geëindigd met 6958 punten en op drie
Theo Walhen met 6892 punten.

Sinterklaas komt
naar Rijsenhout

Spetterend vrijwilligersfeest Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3
november kregen de vrijwilligers van
de Aalsmeerse afdeling van het Rode Kruis een feestavond aangeboden in The Beach. In het kader van
het 140 jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis en het feit dat
de Aalsmeerse afdeling dit jaar over
de grens van 100 vrijwilligers heen
ging werd aan de vrijwilligers een
feestavond aangeboden, die in The
Beach plaatsvond. Jongeren van het
Aalsmeerse Rode Kruis stonden bij
de ingang om de andere gasten te
verwelkomen en naar de feestzaal
te begeleiden. Over een rode loper,
net als bij de televisie en de film,
kwamen de gasten in de ontvangstruimte waar accordeonist Cor Trommel hen muzikaal ontving. Om acht
uur begon het officiële gedeelte en
daarvoor werd iedereen gevraagd
om een plaats te zoeken op de historische tribune van het oude ‘Bloemenlust’. Voorzitter Jan Kwak verwelkomde allen en onderstreepte
nog eens het belang van het vrijwilliger zijn bij een organisatie als het
Nederlandse Rode Kruis. Hij sprak
zijn waardering uit voor al het geweldige werk dat de vrijwilligers dag

in dag uit of week in week uit deden voor mensen die in een sociaal
isolement zitten of die hulp of aandacht nodig hebben. Als voorbeelden noemde hij de huisbezoeken,
de telefooncirkel, het rolstoelwandelen en nog veel meer activiteiten
die geregeld plaatsvinden. Omdat er
in de afgelopen 3 à 4 jaar een groot
aantal vrijwilligers zich hadden aangemeld en elkaar nauwelijks of niet
kennen omdat ze in diverse groepen
werkzaam zijn, heeft voorzitter Kwak
hen op een ludieke wijze aan elkaar
voorgesteld. Hij noemde de groep of
activiteit op waaraan de vrijwilliger/
ster deelneemt en deze stak dan
even de hand op om zichzelf kenbaar te maken. Sommigen deden
dat twee of zelfs drie keer omdat
ze bij diverse activiteiten vrijwilliger
zijn. Zichtbaar viel deze manier van
het zich aan elkaar voorstellen in de
smaak bij de aanwezigen. Nadat de
voorzitter kort nog even iets zei over
het ontstaan van het internationale
en nationale Rode Kruis werd even
stil gestaan bij de oprichting van de
afdeling Aalsmeer die volgend jaar
60 jaar hoopt te bestaan. De vrijwilligers werden nogmaals bedankt

voor hun grote inzet waarna hen gevraagd werd de tribune te verlaten
om zich naar de feestzaal te begeven. Voor het betreden van de feestzaal, waar een Jazzband de muziek verzorgde, kregen de aanwezigen een heerlijke tropische cocktail aangeboden wat meteen al de
feeststemming ten goede kwam. De
band, The Original Evergreen Jazzband, die eerder op een van de corsowagens te beluisteren was, speelde ongeveer een uur en werden opgevolgd door het Aalsmeers Jazz
Quartet, die met zangeres Pauline
Walch, allerlei jazznummers ten gehore bracht. Heerlijke zwoele muziek vulde de zaal. Voor het laatste
uur had de feestcommissie een ouderwetse rock & roll band, de ‘All
Shook Up’ uit Amsterdam weten
te strikken. Zij brachten een spetterende rock & roll show met nummers van Elvis Presley, Stray Cats,
Chuck Berry, The Beatles en nog vele anderen. Het was een super swingend besluit van een geweldig feest
dat bol stond van de muziek en door
de vrijwilligers als zeer gezellig werd
ervaren en waaraan ze nog lang zullen terug denken.

genomen door Leen van Bemmelen
met 3.898 punten. Iedere zaterdagmiddag van 14.00 uur 17.00 uur is er
klaverjassen in het grand-café. Er
wordt per middag driemaal individueel gespeeld.
Deelname is gratis en iedereen kan
meedoen zonder zich vooraf aan te
melden. Het adres van grand-café
De Oude Veiling is Marktstraat 19,
tel: 0297-364746.

Kledinginzameling
Rijsenhout - Op zaterdag 17 november aanstaande vindt in Rijsenhout de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan van 9.00 tot 11.00 uur
uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken afgeven bij de Ontmoetingskerk, Werf
2. Dit jaar viert Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood haar 40-jarig bestaan! Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie on-

dersteund door honderden vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan
de noodhulpprojecten van Cordaid
Mensen in Nood. Momenteel gaat
de opbrengst naar een voedselzekerheidsproject in Oost-Congo. Binnen dit programma tracht men de
ondervoeding van de lokale bevolking structureel te veranderen. Voor
meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl
of bellen naar 073-6871060.

Wereldse Kerstpakketten
Aalsmeer - Verantwoord ondernemen kan leiden tot prachtige producten en verrassende geschenken.
Dat laat Wereldwinkel Aalsmeer
zien met hun aanbod aan kerstpakketten. De Wereldwinkel biedt organisaties en bedrijven kerstpakketten met culinaire lekkernijen en bijzondere geschenken die ambachtelijk en met grote zorg zijn gemaakt.
En met de inkomsten brengen de
producenten concrete verbeteringen aan in hun leef- en werkomstandigheden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint steeds
meer terrein. Steeds meer mensen
vragen zich af of de producten die
ze kopen onder goede omstandigheden zijn geproduceerd. De Wereldwinkels in Nederland komen
graag in gesprek met organisaties
en bedrijven die kiezen voor een
eindejaarsgeschenk dat niet alleen
waardevol is voor hun medewerkers, maar ook voor de vele boeren
en ambachtslieden in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika die de producten maken. Met de verkoop van eer-

lijk verhandelde producten staan de
Wereldwinkels voor een moderne
manier van zakendoen. Handel en
ontwikkeling bij producenten gaat
hand in hand. Positief rendement,
langdurige relaties, zelfstandigheid
en eigenwaarde voor producenten
in Derde Wereldlanden staat daarbij voorop. Wereldwinkel Aalsmeer
biedt een ruime keuze aan cadeaus
en levensmiddelen uit alle delen van
de wereld waarmee een verrassend
kerstpakket samengesteld kan worden. Het gaat om originele kwaliteitsproducten en steeds meer organisaties en bedrijven weten de
Wereldwinkel daarvoor te vinden.
Afgelopen jaar leverden Wereldwinkels in Nederland kerstpakketten
aan vele honderden organisaties en
bedrijven. Ook kunt u in de Wereldwinkel terecht voor de Wereldwinkelcadeaubon als eindejaarsattentie. Hiermee kunnen werknemers bij
een van de bijna 400 Wereldwinkels
zelf een cadeau uitzoeken uit het
veelzijdige aanbod aan bijzondere
cadeauartikelen.

Toneelgroep bij
damesvereniging
Kudelstaart - Op maandag 12 november komt toneelgroep Langeraar optreden bij de damesvereniging Kudelstaart. Zeven dames
gaan de aanwezigen een leuke en
gezellige avond bezorgen, er valt
heel wat te lachen, hebben ze beloofd. De avond begint om 20.00 uur
en vindt plaats in het dorpshuis te
Kudelstaart. Er zijn geen kosten aan
verbonden, en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Dames winnen
in Hornmeer

Irma wint klaverjassen
etentje voor twee
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er weer de wekelijkse gezellige klaverjasmiddag in De Oude Veiling. Iedere zaterdagmiddag wordt
er door de deelnemers gestreden
om de wekelijkse prijs van een diner
voor twee personen.
De winnaar van afgelopen zaterdagmiddag werd Irma Mandemaker met 5.594 punten. De wekelijkse poedelprijs werd in ontvangst

Rijsenhout- Sinterklaas en zijn pieten zijn bijna weer in het land. Zij
willen graag zaterdag 17 november
rond 13.15 uur weer in Rijsenhout
komen.
Ook dit jaar meert hij zijn boot af
bij de Aalsmeerderdijk tegenover
de doe het zelfwinkel van de familie
Koolhaas en chinees restaurant Jasmine. Tot de aankomst is er muziek
van discotheek Fireball. Nadat Sinterklaas is verwelkomd door voorzitter H.G. Paar van de Dorpsraad volgt
een rondrit door het dorp. Natuurlijk gaat de Sint rond in zijn mooie
witte koets, met de marjorettes en
de drumband voorop. De route is te
vinden bij dorpshuis De Reede of bij
de scholen.
Na de rit stopt de Sint bij het Dorpshuis aan de Schouwstraat waar het
vanaf ongeveer 15.00 uur groot feest
is voor alle kinderen en ouders.

Mevrouw Bakkeren bezoekt bazaar voor 30e jaar

Ruim 25.000 euro bazaar
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Er stond afgelopen zaterdag 3 november reeds vroeg een
grote rij mensen te wachten voor de
deuren van de kerk. Het hoort bij de
bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Wat het nu extra speciaal maakte
was de aanwezigheid in die rij van
mevrouw Bakkeren. Vorig jaar had
ze in het binnenstormen van de bazaar gemeld dat het haar 29e jaar
was. De bazarcommissie wilde haar
graag in het zonnetje zetten bij haar
30e bezoek. Stralend, getooid met
hoofdband met de tekst ‘30’, meldde ze zich bij Jaap van Leeuwen.
Het was een vrolijke start van een
prachtige en zeer geslaagde dag.
Het lijkt voor de bazaar niet uit te
maken wat de omstandigheden zijn.
Wat voor weer het is, of Sinterklaas
wel of niet op diezelfde dag aankomt
in Aalsmeer en in hoeveel kranten
aankondigingen hebben gestaan.
Het is al jaren een uniek fenomeen
waar je niet omheen kan. En ieder
jaar levert het een groot geldbedrag
op. Dit jaar is er na aftrek van de
kosten ruim 25.000 euro bijeen gehaald. De helft daarvan gaat naar de
Doopsgezinde Gemeente zelf en de

overige 50 procent zal verdeeld worden over een zestal goede doelen.
Dit jaar was er, door het vervroegen
van de Hortifair, minder aanvoer van
bloemen en planten geweest. Daar
waren minder opbrengsten ingecalculeerd. Maar daardoor was er wel
iets meer ruimte voor andere activiteiten. Maar over het eindbedrag is
vooraf weinig of niets te voorspellen. Wederom was het een drukte
van belang. Rustige periodes kwamen bijna niet voor. Het Rad van
Avontuur draaide volop en daar is
dit jaar de grote winst behaald ten
opzichte van vorig jaar. Dat kan verband houden met het aanstaande
vertrek van ‘Raddraaier’ dominee
Gabe Hoekema, die volgend jaar
met emeritaat gaat. Hoewel hij vertrekt naar Haren in Groningen en
hij er volgend jaar niet bij kan zijn,
zal het ons niet verbazen als hij toch
nog weer eens zal opduiken op deze unieke bazaar. De grote activiteiten scoren altijd goed, maar de bazaar krijgt juist zijn unieke uitstraling door de kleinere activiteiten, zoals daar zijn de lege verpakkingen,
die eigenlijk verpakkingen zijn met
een verrassing erin. Maar ook de

lastige prijsvragen voor leuke prijzen, de verloting van een goed gevulde boodschappenmand, de tegoedbon voor een handgemaakt
portret, de verloting van het door
Rob van Dam gemaakte prachtige
hobbelpaard. Een bijzondere plaats
verdienen de huisvlijtproducties van
de diverse Doopsgezinde kringen
en het hooggewaardeerde ‘Dameswerkgezelschap’ (feitelijk de oudste Aalsmeerse Doopsgezinde zusterkring). Het gaat natuurlijk om de
geldelijke opbrengst van zo’n dag,
maar dat is toch voor velen niet de
hoofdzaak. Het is haast ieder jaar
weer méér, maar dat mag geen doel
op zich worden. Daar zorgde de afgelopen 22 jaar mede de kritische
blik van dominee Hoekema voor. Hij
droeg reeds jarenlang op de bazaar
een foeilelijke stropdas met geld erop, maar hij heeft de bazarcommissie menigmaal gemeld dat het nooit
‘geldklopperij’ mocht worden. En in
die geest wordt de bazaar ook jaarlijks georganiseerd.
Volgend jaar is de bazaar op zaterdag 1 november 2008. U mag deze datum reeds in uw agenda zetten, dan hoeft u dit feest ook in 2008
niet te missen!

Aalsmeer - Dat dames voor gaan
is buiten kijf. Maar dat het ook al
bij het kaarten gebeurd, is eigenlijk toch wel nieuw. Klaverjassen is,
gelukkig niet meer, alleen een mannen aangelegenheid. Er zijn diverse
dames die hun mannetje staan op
kaartgebied. Buurtvereniging Hornmeer kent zo’n paar kanjers. Afgelopen vrijdag 2 november eindigden
twee dames op de eerste plaatsen
en op plaats drie pas een heer. Nel
Ton behaalde met 5537 punten de
hoogste eer, Krijna Verhoef eindigde
op twee met 5081 punten en plaats
drie was voor Theo Nagtegaal met
5028 punten. Frits Zeldenthuis belandde met 4961 punten op de vierde plaats.
De poedelprijs mocht Coen Vis met
3698 punten mee naar huis nemen.
Ook het jokeren leverde twee vrouwelijke winnaars op. Rina Tas op
één met 297 punten en Nel Schouten op twee met 455 punten. De
poedelprijs was voor Trudy Knol met
595 punten. Aanstaande vrijdag 9
november is de volgende speelavond van buurtvereniging Hornmeer. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten geschud in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. De deur is
los vanaf 19.30 uur.

Nieuwe vloer
voor bieb

Kudelstaart - Na ruim 18 jaar intensief gebruik is de vloer van bibliotheek Kudelstaart toe aan vervanging. Dit zal gebeuren in de periode
van vrijdag 16 tot en met dinsdag 27
november. Gedurende deze tijd zal
de bibliotheek haar deuren moeten sluiten voor het publiek. Om de
klanten zo goed mogelijk van dienst
te zijn worden boeken, tijdenschriften, luisterboeken, etc. vanaf heden
uitgeleend voor zes weken en mag
er onbeperkt geleend worden. Uiteraard kunnen mensen gebruik maken van de bibliotheek in Aalsmeer
in de Marktstraat, tel. 0297-325905.
Op woensdag 28 november staat de
deur van de bieb aan de Graaf Willemlaan weer voor iedereen open!

Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 13 november is de volgende speelavond van
buurtvereniging Ons Aller Belang
Uiterweg. In het Parochiehuis aan
de Gerberastraat staat vanaf 19.30
uur klaverjassen en pandoeren op
het programma. U/jij bent welkom.
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Schoolontbijt Graankorrel:
“Dat zou ik elke dag wel willen”
Kudelstaart - De kinderen van de
Graankorrel zijn op woensdag 31
oktober getrakteerd op een schoolontbijt.
Om half negen werden de kinderen
verwacht met lege buiken, want er
werd op school gegeten.
De tafels waren ‘s morgens vroeg
door de juffen en meesters gedekt
met lekkere broodjes, beleg, boter,
eitjes en drinken.
Nadat er gebeden was kon iedereen
beginnen met eten. De bakker had
genoeg brood gebakken, zodat iedereen zijn buik kon vol eten.
Na het eten werd er opgeruimd en
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Jeugdhockey

Talenten Qui Vive op weg
naar Oranje?

kon de dag beginnen met goed gehumeurde kinderen die zin hadden
in een dag school.
Want een goed ontbijt is de start van
een dag vol enthousiasme, plezier
en actief bezig kunnen zijn.
Daarnaast werd er natuurlijk ook
nog het een en ander geleerd over
gezonde voeding, broodbakken, de
kip en het ei en nog veel meer interessante dingen over voedsel. Zo’n
lekker ontbijtje als je ’s morgens
vroeg op school komt is toch wel
heel erg leuk! “Dat zou ik elke dag
wel willen juf”, aldus een kleuter uit
groep 2.

Uithoorn - Afgelopen maandag is
de tweede periode van de regionale
districtstrainingen begonnen. In deze selectie spelen de beste 25 hockeyers in de leeftijd 13 tot en met
15 jaar van de provincie Noord-Holland. Elke maandag komen al deze
talenten samen op de hockeyclub
Amsterdam om samen te trainen
onder begeleiding van drie bondstrainers.
De jeugd van Qui Vive is hier goed
aanwezig. Jacob Veerhuis, Ton
Gunther, Jesse Kolenberg, Jasper
Pluijter en Wouter Haremaker zijn
al enige tijd onderdeel van de selectie. Stijn Kluft voegt zich daar in
Pepijn Kuijpers speelde een erg spannende partij tegen Stephan Meijer.

ieder geval de komende twee trainingen bij: zijn uitmuntende spel op
het middenveld van de C1 van Qui
Vive heeft zich doen belonen in een
uitnodiging voor deze twee trainingen. Jacob en Jasper zijn teamgenoten van Stijn in JC1, Jesse, Tom
en Wouter spelen in de B1 van Qui
Vive. Zowel de C1 als de B1 van
Qui Vive komen uit in de topklasse. De bondstrainers van de nationale jeugd hockeyteams maken hun
selectie uit deze regionale selecties. De jeugd van Qui Vive zit dus
dicht bij een eerste ‘Oranje’ kandidaat aan. Jongens; veel succes de
komende weken!

Van links naar rechts: Jesse Kolenberg, Stijn Kluft, Jasper Pluijter en Tom
Gunther. Wouter Haremaker ontbreekt op de foto.

Jeugdschaken SC Aalsmeer

Jonge kinderen denken
langer na
Op stap voor Sint Maarten
met drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - “Sinte, Sinte Maarten de koeien hebben staarte.” Omdat 11 november dit jaar op zondag valt, zal de jaarlijkse traditionele Sint Maartenoptocht op zaterdag
10 november worden gelopen. Ook
dit jaar heeft de Coop het weer mogelijk gemaakt door sponsoring dat
drumfanfare Melomanie de optocht
weer muzikaal zal begeleiden. De
majorettes van de drumfanfare zullen zich natuurlijk met hun showtjes van hun beste kant laten zien.
Voor majorette Daniëlle Dekker zal
het helemaal spannend zijn, want
zij mag voor het eerst, na hard geoefend te hebben, mee gaan lopen
op straat. De traktatie van de Coop
zal onderweg zeker weer niet ontbreken. Neem allemaal je al dan niet
zelfgemaakte lampionnetje mee en
sluit je aan bij de optocht die om
19.00 uur start op de Werf in het

centrum. De route is als volgt: Blauwe Beugelstraat, Regenboogstraat,
Blauwe Beugelstraat, Vrijheidsstraat,
Drakenstraat, Verremeer en Boeierstraat. Om ongeveer 19.45 uur zal de
stoet weer aankomen op de Werf.
Muzikanten welkom
Drumfanfare Melomanie bestaat uit
een groep enthousiaste majorettemeisjes en een groep muzikanten
waaronder veel jeugdleden. Vind u
het ook leuk om een muziekinstrument te bespelen of wilt uw dochter
ook bij de majorettes en wilt u ook
een keertje komen kijken? Kom dan
gerust eens langs op één van de oefenavonden op de maandagavond
van 19.00 tot 22.00 uur. U kunt natuurlijk ook bellen voor verdere informatie met het secretariaat, mevrouw Kitty van der Luit, tel. 0297328385

Aalsmeer -Het is bij schaken natuurlijk erg belangrijk om goed na
te denken. Even rustig zitten en de
tijd nemen voor je gaat zetten. Vorige week vrijdag dachten vooral de
jongere kinderen langer na dan de
wat oudere. De langste partij was
tussen Pepijn Kuijpers en Stephan
Meijer. Het was een erg spannend
eindspel, waarin beide spelers uiteindelijk net niet wisten te winnen.
Daarentegen speelden sommige
oudere kinderen erg snel. Zoals een
partij tussen Nick Vrolijk en Sander Kirillova, waar Nick erg snel had
gewonnen. Daarnaast had je grote
broer Casper Kuijpers tegen JeanPaul Brookes waar Casper twee torens weggaf. Achteraf zei Casper
nog: “Dat had ik niet moeten doen”,
maar toen was het al te laat. Interessant was de broeder-zusterstrijd van
Corne en Arlette, waar in het begin

Corne zijn zusje Arlette nog eventjes
spaarde, maar daarna toch voor de
winst ging.
Vrijdag 9 november is er helaas
geen schaken. Maar op 16 november is iedereen weer welkom. Het
jeugdschaken begint om 19.00 uur,
om 19.30 uur start de competitie.
Uitslagen 7e ronde jeugdcompetitie
Louis Guest-Nicky Jonkers
0-1
Martijn Froentjes-Elham Wasei 0-1
Joey v.d. Velde-Bart Auee
0-1
Nick Vrolijk-Sander Kirillova
1-0
Corné Selser-Arlette Maarse
1-0
Casper Kuijpers-Jean-Paul Brookes		
0-1
Lars Beentjes-Dapne Meije
1-0
Pepijn Kuijpers-Stefan Meijer rem.
Rick Veenemans-Ilse Beentjes 1-0
Olivier Veenemans-Reinier Hooijman
1-0
Ben v.d.Schilden- Joey Groen 0-1

Kudelstaart – 17 November komt
het allerlaatste boek van Harry Potter en zal ook de vijfde film op DVD
verschijnen. Een goede reden om
weer een Harry Potter Marathon te
organiseren, vonden jeugdclub ’t
Gilde en de Binding Zolder.
Op zaterdag 24 november start om
13.00 uur de Harry Potter Marathon,
voor de echte Harry Potter fans. De
laatste drie film worden dan vertoond zodat jij weer helemaal op
de hoogte bent wat er zich allemaal
heeft afgespeeld op Zweinstein.

Sportvereniging Omnia 2000

Diploma voor meisjes van
Recreatie Ritmische Gymnastiek
Aalsmeer - Afgelopen maandag 29
en woensdag 31 oktober mochten
de meisjes van de recreatieve groepen Ritmische Gymnastiek van SV
Omnia hun kunsten vertonen aan
publiek. Alle ouders, grootouders,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden waren uitgenodigd om
tijdens het reguliere lesuur de vorderingen van meisjes te komen bewonderen. Het publiek kon genieten
van een demonstratie van de opbouw van het wekelijkse lesuur, dat
altijd begint met een leuk spelletje,
gevolgd door wat rek- en strekoefeningen op leuke muziek van deze tijd. De spagaat en split werden
onder groot applaus bekeken, waarna de meisjes hun diplomaoefening
konden gaan oefenen op voorbeeld

Kabouterpad voor kleuters
Aalsmeer - Alle kleuters van de Jozefschool in de Gerberastraat hebben inmiddels het kabouterpad gelopen. In kleine groepjes, rondom de
school, stonden kabouters die een
opdracht bij zich hadden.
Een memoryspel met blaadjes van
de bomen behoorde bij een opdracht, evenals het vasthouden van
een slak én het natspuiten van een
slak. Want wat gebeurt er eigenlijk
als je een slak nat spuit?
Verder hebben de kleuters met de
blaadjes gespeeld die op de grond
lagen en natuurlijk stond een lied

zingen over een paddestoel op het
programma. Er lag ook nog een
spiegel bij een paddestoel. Zo kon
je de onderkant bekijken.
Het was een avontuurlijk pad, met
slakken, spinnen, blaadjes, pijlen,
verrassingen en een heerlijk traktatie, te weten een kabouterbeschuitje
met bosvruchtenjam.
De kleuters en de juffen/meesters van de Jozefschool willen de
hulpouders en de natuurouders
heel hartelijk bedanken voor deze
kabouterdag! Het was origineel en
goed verzorgd.

Harry Potter Marathon in
SJOK gebouw Kudelstaart!

van trainster Tosca Buren.
Dit keer was het een leuke knotsoefening met vele basiselementen
als zwaaien, rollen en tikken. Meisjes die al wat meer ervaring hadden
mochten zelfs kleine gooitjes doen.
Na twee keer de oefening te hebben
doorgenomen, begonnen de meisjes
in tweetallen aan de echte demonstratie die werd beoordeeld door
een heus jurylid. Voor hun mooie
prestaties werden alle kinderen beloond met een prachtig diploma en
beoordelingskaart ontworpen door
de KNGU volgens het Regenboogsysteem. Al met al weer twee geslaagde middagen met enthousiaste
meiden, veel publiek en een tevreden trainster. Voor meer informatie:
www.svomnia.nl

Voor alle fans vanaf 4 jaar

Pippi te gast in de bieb
Aalsmeer - Ter ere van 100 jaar Astrid Lindgren draait in de bibliotheek
van Aalsmeer op vrijdag 9 november
een gezellige film van 16.00 tot 17.00
uur. De filmmiddag is extra leuk omdat Pippi zelf ook van de partij is!
Samen met de kinderen kijkt ze naar
haar eigen avonturen en deelt ze tijdens de pauze limonade met daarbij
wat lekkers uit.

Kaartjes voor de film kosten 1,50
euro per persoon en kunnen worden gekocht bij de bibliotheek in
de Marktstraat. Telefonisch (tijdens
openingsuren) of per e-mail kaartjes bestellen is ook mogelijk.
Bibliotheek Aalsmeer is tel. bereikbaar op 0297-325905, emailadres is:
aalsmeer@bibliotheekau.nl.

De marathon ziet er als volgt uit: Om
13.00 uur start de film Harry Potter
en de gevangenen van Azkaban.
Vervolgens om 15.30 kan er gekeken worden naar Harry Potter en de
vuurbeker en om 19.00 uur start de
vijfde film van deze tovenaarsleerling Harry Potter en de orde van de
Feniks. Om 21.30 uur zit de marathon er op! De dag is voor iedereen

vanaf 10 jaar, maar je moet je wel
van tevoren even opgeven. Je kan je
opgeven voor de hele dag: Je krijgt
dan alle drie de films te zien inclusief eten en drinken en dat kost 7,50
euro inclusief avondeten patat met
iets erbij of opgeven per film. Je
krijgt dan 1 film te zien (wel even
aangeven welke) wat te drinken en
een snoepje tijdens de film. Kosten
3 euro.
Neem lekker je eigen kussen mee
waar je lekker op kan zitten en ’t
Gilde en de Binding-medewerkers
zorgen voor de rest!
Opgeven kan tot en met donderdag
22 november als volgt: e-mail: kim@
debinding.nl, vermeld wel even je
naam, leeftijd en telefoonnummer
en welke film(s) het gaat of bel naar
0297892091 alleen op dinsdag– en
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00
uur en op donderdagavond tussen
19.00 en 21.00 uur.

Zaterdag dansen, housen en zwemmen

Discozwemmen voor
jeugd in De Waterlelie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
10 november is er in zwembad De
Waterlelie voor de eerste keer dit
seizoen discozwemmen voor de
jeugd. Iedereen van 6 tot en met
14 jaar kan komen dansen, housen, zwemmen en spelen met de
Glibberbaan, touwladder, vlotten
en banden. Om iedereen voldoende speelruimte te bieden zullen alle drie de baden open zijn om in te
spelen. Er is een lichtshow en bij het
recreatiebad zal een rookmachine
opgesteld worden. Op verzoek kun
je je favoriete nummer aanvragen.
Er zal een lijst met favoriete hits in
de zwemzaal hangen waaruit de
kinderen een keus kunnen maken.
Er zullen wederom een aantal danswedstrijdjes gehouden worden. Ook
deze keer zijn er prijzen te verdienen
voor de beste discodansers. Ouders
en begeleiders van de allerjongsten,
die graag een oogje in het zeil willen
houden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Alle activiteiten staan
onder begeleiding van het zwembadpersoneel. De deuren gaan om
19.30 uur open en om 21.30 uur is
het feest weer afgelopen. De entreeprijs is 3.70 euro per persoon of
een beurt van een meerbadenkaart.
Voor meer inlichtingen kunt u bel-

len met de receptie van zwembad
De Waterlelie, tel: 0297–322022 of
kijk op de internetsite, www.esaaalsmeer.nl. Om de drukte bij de entree van het zwembad zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan al vanaf
19.00 uur een entreekaartje gekocht
worden bij de receptie. Houdt u er
rekening mee dat er een alternatieve toegangsroute naar de receptie
is omdat de hal van het zwembad
wordt verbouwd. Via aanwijzingen
kunt u achterom de receptie van het
zwembad bereiken.
Partijtje vieren?
Wil je graag tijdens het discozwemmen je partijtje vieren, is dit natuurlijk mogelijk. Voorafgaande aan het
zwemmen is het mogelijk om in de
horeca, samen met je gasten iets
lekkers te eten. Daarna is er alle gelegenheid om je lekker uit te leven
in het water. Voor informatie en mogelijkheden kunt u bellen met de
horeca van zwembad De Waterlelie: 0297-322121. De horeca-activiteiten vinden plaats in de gezellige
tent naast het zwembad.
De horeca wordt momenteel verbouwd en alle klanten zijn van harte
welkom voor een kopje koffie, thee
of iets anders in de tent.
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Groep 3 Jozefschool op
herfstexcursie in ‘t Bos
Aalsmeer - Woensdag 24 oktober was het best wel koud, maar de
kinderen van groep 3 van de Jozefschool hadden warme kleren aan
en stonden in hun regenlaarsjes te
trappelen om op pad te gaan. De natuurouders waren al vroeg uit de veren om de speurtocht klaar te zetten
in het Amsterdamse bos en stonden
de kinderen op te wachten.
In kleine groepjes ging groep 3 op
zoek naar de kabouters met opdrachten. De juf wilde graag een levende kabouter voor de herfsttafel
en om ‘s nachts de klas op te ruimen, maar helaas .....

KRANT

Creatieve meidenmiddag
op De Binding Zolder

Wèl zagen de kinderen zwammen
en elfenbankjes waarvan ze de namen op de zoekkaart konden vinden. Met een spiegeltje kon je onder de paddestoelenhoed kijken
naar buisjes of plaatjes.
Er werd onder bomen gezocht naar
kastanjes, beukennootjes, eikels en
dennenappels. Groep 3 leerde bijvoorbeeld dat de zaadjes van de esdoorn als een propellertje naar beneden gaan als je ze omhoog gooit.
En de schors van een beuk is veel
gladder dan die van een eik. Alle
kinderen en juffen bedanken de natuurouders voor de leerzame tocht!

OBS Kudelstaart aan de broodjes

Schoolontbijt: Gezellig
en heel gezond!
Kudelstaart - Woensdagochtend
31 oktober stond in het teken
van het Nationaal Schoolontbijt
en ook de OBS in Kudelstaart
deed hier aan mee.‘

Graankorrel-kids vullen dozen
voor een vriendje ver weg
Kudelstaart - De kinderen van de
Graankorrel hebben voor de herfstvakantie een uitnodiging ontvangen
om een schoenendoos te vullen met
schoolspullen voor kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa.
Op deze manier kunnen kinderen in
arme landen blij gemaakt worden
met leuke, mooie en nuttige schoolspulletjes.
Heel veel kinderen zijn daar, soms
samen met hun ouders, hard mee
aan de slag gegaan. Het resultaat

mocht er zijn, want na de vakantie
werden er stapels prachtig versierde
en goed gevulde schoenendozen de
school binnen gebracht.
Er zijn in totaal 93 schoenendozen
gevuld en versierd. Komende week
worden de schoenendozen naar een
inzamelpunt gebracht van Stichting
Edukans.
Van daaruit worden alle dozen, ook
van zeer veel andere Nederlandse
basisscholenscholen naar kinderen in Afrika, Azië en Oost Europa
gebracht. Reken maar dat ze er blij
mee zijn!

Samen ontbijten = Goud’ was de
slogan dit jaar en dat was zeker zo.
Alle kinderen mochten voor één
keertje thuis het ontbijt overslaan.
De school had iedereen goed voorbereid door er veel over te vertellen, dus keken alle kinderen er naar
uit. Buiten de school hing een groot
spandoek en binnen was de school
ook leuk versierd met posters. Directeur Jan van Veen was verkleed
als bakker en stond in de hal iedereen te begroeten.
Voor Rick Zethof was het schoolontbijt een hele belevenis. Hij zit in
groep 3 van de OBS en heeft het
Syndroom van Down. Hij heeft een
eetprobleem omdat hij afkeer heeft

Maar dat samen ontbijten gezellig
is, gold zeker ook voor Rick. Want
hij heeft toch enthousiast meegedaan door zijn bordje vol te laden
met brood, een eitje en andere lekkere gezonde dingen. En gestimuleerd door zijn klasgenootjes heeft
hij verschillende dingen geprobeerd
door er voorzichtig aan te likken. Hij
wilde niets doorslikken, maar voor
hem was het al een hele stap dat hij
mee heeft gedaan door zelf dingen
naar zijn mond te brengen.
Samen ontbijten is dus voor veel
kinderen goud, zeker ook voor Rick.
Een prima initiatief dus, dat schoolontbijt. Want zien eten, doet eten.

De school-kerkdienst op 11 november begint om 10.00 uur en is in de
Chr. Ger. Kerk aan de Lijnbaan 5! Iedereen is van harte welkom!

Sinterklaas komt naar
Aalsmeer 17 november
Aalsmeer - Nog anderhalve week
en dan komt sinterklaas weer naar
Aalsmeer! Op zaterdag 17 november komt de sint met zijn pieten om
14.00 uur aan bij het Zorgcentrum in
het centrum. Daar kunnen de kinderen met hun ouders de goedheiligman begroeten.

Kudelstaart – Aalsmeer en Kudelstaart kent diverse soorten kranten maar een tienerkrant is er nog
niet. Dat dachten een aantal tieners
van de Binding Zolder en zij gaan
daar verandering in brengen.

De sint is al een paar weken met zijn
stoomboot onderweg naar Nederland. Op Pakjesboot 12 zijn de pieten hard aan het werk om alle cadeautjes op tijd ingepakt te krijgen.

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

VVA D-1 wint opnieuw
derby in eerste klasse
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
moest de D-1 van VV Aalsmeer aantreden tegen KDO D-1.
Dit was alweer de tweede streekderby van dit seizoen. Nadat eerder
RKDES op een nederlaag was getrakteerd was nu KDO aan de beurt.
In een gelijkopgaande wedstrijd was
het steeds KDO dat op voorsprong
kwam, maar evenzoveel keren wist
Aalsmeer deze achterstand weer

hot uit! Deze meidenmiddag gemist?
Geen probleem want eind november
gaan de medewerkers zich voorbereiden op de feestdagen. Leuke
feestkapsels uitproberen staat op
het programma, evenals make up
uitzoeken en nagels doen! De volgende meidenmiddag is op woensdag 28 november.
Voor meer informatie over de meidenmiddag of een van de andere
activiteiten op De Binding Zolder,
kunt u contact opnemen met Kim
Verschueren via:
kim@debinding.nl of bel even op
dinsdag– woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar
0297 892092. Neem ook eens een
kijkje op www.debinding.nl voor
het overzicht van de activiteiten in
Aalsmeer en Kudelstaart.

van stukjes voedsel en alleen gepureerd voedsel eet. Vele jaren krijgt
Rick hier therapie voor, maar nog
steeds steekt hij nooit wat zelf in
zijn mond en kauwen kan hij helemaal niet.

Wegwijzer-leerlingen in
Schoolkerkdienst
ters heeft. Hij wil met Rachel trouwen, maar wie zit achter de sluier
verborgen?
Lea!: Anders dan verwacht. Juist Lea
krijgt zeven kinderen, terwijl Rachel,
van wie Jacob zoveel houdt eerst
geen kinderen kan krijgen: Anders
dan verwacht. Hoe moet je omgaan
met dingen die anders dan verwacht
gaan? Dominee Jansen vertelt hierover en leerlingen van De Wegwijzer
werken samen met de Kidsband The
Living Stones mee aan deze dienst.
Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar
en na de dienst is er gelegenheid
voor een praatje en/of een spelletje
bij een kopje koffie of een glas limonade.

Kudelstaart – Woensdag 31 oktober was het weer tijd voor de meiden op De Binding Zolder in Kudelstaart. Daar wordt elke laatste
woensdag van de maand een meidenmiddag georganiseerd voor tienermeiden vanaf 10 jaar. Ditmaal
werd de maand afgesloten met het
pimpen van ouden kleding oftewel
een oud kledingstuk weer helemaal
hip maken! Een grote groep enthousiaste meiden had zich verzameld
op de Binding Zolder in Kudelstaart
om aan de slag te gaan.
Met naald en draad, kralen, glitters,
lint, verf en heel veel creativiteit gingen de meiden aan de slag om hun
t-shirt, spijkerbroek, topje of jasje
weer helemaal hip te maken. Aan
het eind van de middag zagen alle
‘oude’ kledingstukken er helemaal

Schrijf, teken en denk mee

Eerste vergadering
Op woensdag 14 november is er de
eerste redactie vergadering van de
Tienerkrant. In deze tienerkrant komen naast verslagen van leuke activiteiten voor tieners natuurlijk ook
een agenda met komende activiteiten maar ook; horoscopen, leuke
tips, stripverhalen, verhalen en ga zo
maar door.
De eerste tienerkrant komt begin
2008 uit, dus de komende periode
gaan de makers hard aan de slag.
Lijkt het jou leuk om mee te denken,
te schrijven en/of te tekenen?

Aalsmeer - Zondag 11 november
vinden de jaarlijkse scholen-kerkdiensten plaats waarin de verschillende pc-scholen van Aalsmeer en
Kudelstaart meewerken aan een
kerkdienst in één van de plaatselijke kerken.
“Soms denk je, zo gaat het worden, maar er kan iets gebeuren,
waardoor het anders loopt dan je
had gedacht. Dat kan tegenvallen,
maar ook leuk zijn! Je kunt bepaalde verwachtingen hebben, maar in
het leven gaat het vaak anders dan
verwacht. Dat is het thema van de
school-dienst. Naar aanleiding van
het leven van Jacob wordt ‘anders
dan verwacht’ belicht.
Hij moet vluchten en als hij zich heel
ellendig voelt laat God hem zien dat
Hij juist heel goed voor Jacob wil
zorgen: Anders dan verwacht. Jacob ontmoet Laban, die twee doch-
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ongedaan te maken. Halverwege de tweede helft was het echter
Aalsmeer dat een tussesprint inzette
en naar 3-6 kon uitlopen . Door deze
overwinning verstevigt Aalsmeer de
derde plaats op de ranglijst en lijkt
ook voor het voorjaar het spelen in
de eerste klasse veiliggesteld.
De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag 10 november thuis aan
de Dreef tegen Dios D-1.

En dat is een hele klus! Als alles volgens plan verloopt, de pakjes op
tijd zijn ingepakt en de boot onderweg geen motorpech krijgt, komt
sinterklaas op zaterdag 17 november aan in het Overrijselse Kampen.

Van daaruit bezoekt hij met een
kleine stoomboot de verschillende
plaatsen in Nederland, waaronder
Aalsmeer.
Om 14.00 uur zal de boot aanmeren bij het terrein van Zorgcentrum
Aelsmeer, te bereiken via de Kanaalstraat. Van daaruit gaat de goedheiligman naar de Peternoten-molenfabriek in de Zijdstraat. De sint en
zijn pieten vervolgen hun weg naar
het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Onderweg krijgen de kinderen natuurlijk pepernoten en wordt
er gezongen voor de sint.
In het gemeentehuis wordt vervolgens weer een hele leuke sinterklaasshow
opgevoerd.
Voor
meer informatie: www.sinterklaasinaalsmeer.nl.

‘Goed vallen’ en ‘Cool’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 10 november speelt Esther de Koning
’s avonds om 19.30 uur haar voorstelling ‘Goed Vallen’ over de vraag
waar je vandaan komt.
Hoeveel ben je een stukje van je familie en hoeveel ben je van jezelf?
En, bestaat ‘de waarheid’ eigenlijk
wel? Als Dirkje reist Esther met de
koffer van Opa rond en komt terecht
op het eiland van de Groot Hoofden.
Een voorstelling voor 8 jaar en ouder waarbij hilarische en ontroerende momenten vlekkeloos in elkaar
overlopen.
Esther de Koning won vorig jaar de
Zilveren Krekel voor beste jeugdproductie 2006.
Op zondag 11 november is wegens
succes de voorstelling ‘Reusachtig
Cool’ terug in het Amstelveens Pop-

pentheater. Poppenspelers John de
Winter en Martine van Ditzhuyzen
ontmoeten als toeristen de reuzenfamilie McCool in de bergen van Ierland op het moment dat de broers
Finn en Cucullin de strijd met elkaar
aanbinden om het hart van de lieftallige prinses Oena. Dit levert een
spannende, humoristische voorstelling op. Een poppentheatervoorstelling in een sprookjesachtig decor
met Ierse invloeden. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf
4 jaar.
De toegangsprijs voor beide voorstellingen is 7,00 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of tot
de dag voor de voorstelling via www.
amstelveenspoppentheater.nl.
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Van der Arend Groep
vernieuwt organisatie
Aalsmeer - De Van der Arend
Groep, actief op het gebied van
elektrotechniek,
watertechniek,
groeilicht en automatisering in de
glastuinbouw vernieuwt per 1 januari 2008 haar organisatie. Om de
slagkracht en de flexibiliteit te vergroten worden, stapt Van der Arend
af van de aansturing per vestiging.
De werkmaatschappijen worden samengevoegd onder de naam Van der
Arend Tuinbouwtechniek B.V. De 3
vestigingen in Poeldijk, Aalsmeer en
Zwaag blijven bestaan om de klanten van dichtbij adequaat te kunnen
ondersteunen. De organisatie wordt
functioneel ingericht: De heer M.
Visser wordt verantwoordelijk voor
de verkoop in Nederland, de heer
O. Boers voor projectmanagement,
productie en logistiek en de heer J.
Beenen voor de uitvoering en service in de vestigingen. De heer H.
Ham blijft verantwoordelijk voor de
exportactiviteiten onder de naam

Tebarint. De heer R. van der Arend
gaat over de nieuwe organisatie de
directie voeren. De vernieuwing
vindt plaats zonder gedwongen vertrek van medewerkers.
De Van der Arend Groep is succesvol. Dat is ook de makers van de
Hillenraad 100 niet ontgaan, getuige
de stijging dit jaar met 11 plaatsen.
De organisatorische vernieuwing is
dan ook slechts bedoeld om te anticiperen op de sterke ontwikkelingen
binnen de tuinbouw.
Deze kenmerken zich door verregaande schaalvergroting, een hoge
innovatiesnelheid en geografische
spreiding. Schaalvergroting vraagt
om een nog betere, projectmatige
aanpak. Innovatiesnelheid vraagt
om bundeling van kennis en spreiding vraagt om lokale uitvoering en
service. De Van der Arend Groep
denkt met deze organisatiewijziging
klaar te zijn voor de uitdagingen van
de toekomst.

Woonplant van november

Spathiphyllum middelpunt
bij Bloemenveiling Aalsmeer
Aalsmeer - In november besteedt
Bloemenveiling Aalsmeer extra aandacht aan de Spathiphyllum.
De kamerplant wordt in een aparte hoek getoond in de presentatieruimte van Marketing & Verkoop
Aalsmeer (MVA).
Inkopers van de veiling kunnen zodoende (hernieuwd) kennis maken met deze afstammeling van de
Aronskelk.
Elke maand kiest Bloemenbureau Holland de ‘Woonplant van de
Maand’ met als doel: het genereren
van meer belangstelling voor deze
plant bij inkopers en consumenten.
Door publiciteit in consumentenmedia en tuincentra wordt daarnaast
de vraag bij de consument gestimuleerd. Bloemenveiling Aalsmeer
steunt dit initiatief door de gekozen
kamerplant ruim van te voren bij
MVA onder de aandacht van kopers
te brengen.
Zij hebben op deze manier genoeg
tijd om richting hun consumenten in
te springen op de promotieactie.
Zo kunnen er gemakkelijk transacties tussen aanvoerders en klanten
worden gerealiseerd.

Uniek kaartspel
Ten opzichte van andere kaartspelen
is Bonaken uniek! Immers, bij Bonaken gaat het er niet om wie er wint,
maar juist wie er verliest. Tevens is
het spel uniek omdat de spelregels
overal kunnen verschillen. Niet alleen per plaats zijn er verschillen,

zelfs per gelegenheid kunnen er andere spelregels gelden. Op de begane grond bij Keijzer (in het café)
wordt er op de Leimuidense wijze
gebonaakt, terwijl op de eerste verdieping (op de biljartzolder) op zijn
Rijnsaterwouds wordt gebonaakt.
Niet onbelangrijk om te weten hoeveel punten er dan boven een zwabber uitgaan. In Utrecht kun je weer
een knorrel bieden, in Katwijk kan
een deelnemer uit de wind worden
gehouden, maar van deze twee begrippen heeft men in Leimuiden nog
nooit gehoord.
Concentratie en inzicht
In Nederland is Bonaken dus een
relatief onbekende variant van het
kaartspel, ondanks het feit dat heel
veel Nederlanders de sport beoefenen. Volgens de beoefenaars is
Bonaken topsport van de bovenste
plank, waarvoor concentratie, durf
en inzicht nodig is. Onoplettendheid
wordt snel afgestraft omdat iedereen voor zichzelf speelt en daarmee
dus ook tegen de andere bonakers
speelt. Erin of eruit daar draait erom
in het spel. Ga je erin verlies je het
spel en moet je een rondje geven,
ga je eruit is het toekijken wie van
de overgeblevenen erin gaat.
Sinds 2003 is de organisatie van het
NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland. De stichting richt
zich op de bevordering van de Bonaaksport in de meest ruime zin
van het woord en exploiteert ook de
website www.bonaken.nl.

Computerwerkplaats maakt
unieke (kerst)kaarten
Aalsmeer - In het pand van Heliomare dagbesteding aan de Zwarteweg 98 is ook de computerwerkplaats gevestigd. Hier werken mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap achter de computer. Zij werken daar aan diverse
grafische en administratieve opdrachten voor bedrijven en particulieren. Denk hierbij aa het invoeren
van adresgegevens, telewerken, kalenders, websites, folders, brochures en dergelijke. Een belangrijk
product zijn kaarten. Verjaardagskaarten, trouw- en rouwkaarten,
neutrale en specifieke kaarten. Met
het oog op de komende feestdagen

Ons kent ons

Burgers Carrosserie in Aalsmeer breidt uit
Aalsmeer - Door de aanhoudende
groei in de verkopen van carrosserieën ten behoeve van vrachtauto’s ,
aanhangers en opleggers zocht Burgers Carrosserie in Aalsmeer naar
een mogelijkheid om verder uit te
breiden. Deze optie kwam onlangs
beschikbaar in het naastgelegen
pand aan de Lakenblekerstraat 42.
Door de afdelingen Service, Reparatie en het Overzetten van bestaande laadbakken naar deze nieuwe
locatie te verhuizen, ontstaat er in
het pand aan de Lakenblekerstraat
26 meer ruimte voor de nieuwbouw
en de daar uit voorkomende werkzaamheden. “We waren al een tijd
op zoek naar een uitbreidingmogelijkheid”, vertelt directeur Jasper
Burgers van het gelijknamige carrosseriebedrijf. “Maar, daarbij is het
zaak dat de werkzaamheden toch
goed op elkaar blijven aansluiten.
We zochten dus naar een passende -in de buurt van ons bestaande
pand- gelegen locatie. Door toeval
kwam Lakenblekerstraat 42 vrij. Een
mooi lang en modern pand, met de

nodige parkeerruimte en goed geschikt voor de afdelingen die wij wilden verhuizen. Na wat kleine aanpassingen konden we daar vrijwel
gelijk beginnen, alhoewel wij voor
het overzetten van laadbakken en
het aanbrengen van grote zijpanelen (ingeval van schade – red.), binnenkort ook nog een portaalkraan
laten monteren. Hier kunnen we in
ieder geval de komende jaren mee
verder en het maakt belangrijke
productieruimte vrij voor de nieuwbouw in ons andere pand. Met name de nieuwe dubbeldeks- en Megatrailers doen het momenteel bijzonder goed. Die groei is aanzienlijk en vraagt meer ruimte om aan
de vraag te kunnen voldoen. Verder ontstaat door de korte afstanden tussen de panden ook een
goede mogelijkheid tot uitwisseling van werkzaamheden en medewerkers. Wij beschikken immers
over een eigen spuiterij en wanneer
hier dus een aanhanger of oplegger met schade binnenkomt kunnen
we ‘m demonteren, herstellen en in

het buurpand gelijk weer spuiten en
beletteren. Daarmee houden we alles binnen het eigen bedrijf. Daarnaast is dit nieuwe pand ook prima
geschikt voor het herstel aan onderstellen, elektra-reparaties en montage van, en het herstel en onderhoud aan laadkleppen. Voor de dagelijkse leiding hebben we Jeroen
Geuze aangetrokken. Hij heeft een
grote ervaring op dit gebied en zal
dus voor onze relaties ook het aanspreekpunt zijn voor de werkzaamheden op Lakenblekerstraat nummer 42.”
Met deze uitbreiding speelt Burgers
Carrosserie in op de steeds grotere
vraag naar gespecialiseerde bedrijven voor het onderhoud van getrokken materieel. Door de verdergaande technische ontwikkelingen is ook
het onderhoud en herstel daarvan
werk voor specialisten. Door haar
strategische ligging ten opzichte
van Schiphol en de Bloemenveiling
Aalsmeer, in combinatie met een
veel geroemde 24 uursservice kan
Burgers die service altijd bieden.

Huizenverkopers niet gedupeerd dankzij NMa

Enno Zaal Nederlands
kampioen Bonaken 2007
Leimuiden - Enno Zaal uit Leimuiden is de nieuwe Nederlandse kampioen Bonaken. In een spannende
finale zegevierde Enno over Willem Schaap uit Baarn, Leen Zemel
uit Rijnaterwoude, George de Koning uit Roelofarendsveen en Daan
van Vliet uit Leimuiden, de kampioen van 2006. De beste vrouwelijke
deelnemer aan het achtste Nederlands Kampioenschap Bonaken dat
zaterdag 3 november in Leimuiden
werd gehouden, was Liesbeth Vermeij uit Voorhout. Het achtste NK
telde zaterdag 139 deelnemers, dat
is er slechts één minder ten opzichte van het recordjaar 2006.
Het bestuur van de Stichting Bonaken Nederland heeft vorig jaar besloten de zwabber voor de als laatste geëindigde deelnemer in ere te
herstellen. In 2000 – de eerste editie van het NK – werd de zwabber
voor het eerst en het laatst uitgereikt. Waarom een zwabber? Een
zwabber is één van de termen die
wordt gebruikt bij het Bonaken. Als
je voor een zwabber gaat, wil dat
zeggen dat je alle slagen denkt te
halen zonder gebruik te maken van
troefkaarten. Dit jaar ging de zwabber naar Pascal Burgmeijer.

Van de hak
op de tak

richt de werkplaats zich op het maken van unieke, speciale kaarten.
De kaarten kunnen voorzien worden van een logo, een zelf uitgezochte foto of een eventuele tekst.
Klanten bepalen zelf hoe de kaart
er uit moet komen te zien. Er is keuze uit verschillende formaten te bedenken.
Interesse gewekt? Bel voor meer informatie naar de Computerewerkplaats aan de Zwarteweg 98, telefoon 0297-323811 en vraag naar
René Spaargaren. Een mailtje sturen kan ook: cwaalsmeer@algh.
nl. Of kijk op de website www.
cwaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Woningbezitters kunnen in de toekomst duizenden euro’s blijven besparen bij de verkoop
van hun huis.
Tussenkomst van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) heeft
er namelijk toe geleid dat de voorgestelde nieuwe regelgeving van de
NVM niet doorgezet mag worden.
De NVM heeft tijdens een ledenraad in juni 2007 besloten haar regels te willen aanpassen in het kader van een kwaliteitsverbetering.
Zo zou het onder andere niet meer
toegestaan zijn om de woningopname uit te besteden aan een andere, lokaal bekende NVM-taxateur.
NVM-lid Makelaarsland, die vanuit
één punt woningen in heel Nederland verkoopt tegen een zeer lage
courtage, zou haar huidige werk-

wijze met deze regels niet kunnen
voortzetten. De NMa rook onraad
en heeft een onafhankelijk onderzoek gestart. Hieruit blijkt dat de
nieuwe regelgeving ten koste zou
gaan van de prijsconcurrentie binnen de woningmakelaardij.
Nieuwe regels
“Door de nieuwe regels zouden de
kosten voor via internet werkende
makelaars omhoog gaan, en dat is
in het nadeel van de consument”, aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van
de Raad van Bestuur van de NMa.
Makelaarsland is blij dat de NMa
het voor de consument heeft opgenomen.
“Makelaarsland streeft ernaar altijd
de beste kwaliteit aan haar verkopers te leveren”, legt Jeroen Stoop,

directeur van Makelaarsland uit.
“Wij vonden het dan ook merkwaardig dat de NVM regels wilde invoeren die onze werkwijze niet meer
mogelijk zouden maken.
Terwijl wij zelfs bij de NVM hebben
aangegeven dat juist Makelaarsland
een ruim bovengemiddelde kwaliteit
levert.”
Onderzoek bevestigt dit gegeven.
Recente cijfers van de NVM wijzen
uit dat Makelaarsland 16,2% sneller
verkoopt tegen 9,1% hogere prijzen
dan de gemiddelde NVM-makelaar.
Ook onderzoeksgegevens van het
onafhankelijke onderzoeksbureau
Heliview bevestigen de kwaliteit van
Makelaarsland. Op de vraag waarmee men Makelaarsland in één
woord associeert, roept 26% spontaan ‘goede prijs/kwaliteit’.

Tot en met 2 december in Het Oude Raadhuis

Bezoekers foto-expositie overspoeld
door herinneringen aan de fifties
Aalsmeer - Binnen de muren van
het Oude Raadhuis bevindt zich een
schat aan kwalitatief hoogwaardige
fotografie. De Stichting KCA presenteert unieke foto’s uit de jaren vijfig
van de bekende fotografe Maria Austria. Jan Willen de Wijn, liefhebber
van fotografie, opende de tentoonstelling met de volgende woorden:
“De geselecteerde foto’s spreken
mij aan omdat ze gespeend zijn van
het haastige karakter dat de huidige samenleving zo kenmerkt. Ondanks z’n tekortkomingen stond er
veel minder druk op mensen, lijkt
het wel. De goede oude tijd, is een
gedachte die bij je op kan komen. In
ieder geval bij mij, want hoewel ik
een echte Oud Aalsmeer ben, ben
ik een geboren en getogen Amsterdammer. Deze expositie gaat dus in
belangrijke mate ook over mijn stad
in mijn jeugd. Ik herken ook beelden als dat van de melkboer met zijn
kar, van de pothelmen, van de haardracht, van de kleding. En af en toe

denk ik zelfs mensen op de beelden
te herkennen. Maar ik denk dat hij
dat gevoel bij veel meer mensen zal
losmaken. Al was het maar om het
prachtig getroffen tijdsbeeld. Wat
mij verder is opgevallen aan de foto’s is het contrast tussen enerzijds
de droefheid van de volwassenen in
heropvoedingskampen, met de lach
die er zelfs in die omstandigheden
bij de kinderen loskwam. En anderzijds de enorme opgewektheid die
kinderen op andere foto’s uitstralen.
Er wordt met grote regelmaat blij gehuppeld. En waar zie je dat nog vandaag de dag? Als voorzitter van een
stichting die zich met historie bezighoudt, en als student geschiedenis, kijk je onbewust toch ook naar
veranderingen. Naar zaken die toen
heel gewoon waren en die nu ofwel
een lach ofwel verontwaardiging
zouden opwekken. Neem bijvoorbeeld de foto van een kinderkamp
waarop de kinderen allemaal petjes
op hebben, maar wel met reclame

Blije gezichten door kaarten
en cadeaus van Unicef
Aalsmeer - Unicef heeft dit najaar een nieuw verkoopassortiment
van kaarten en cadeaus samengesteld. Van agenda’s tot kinderspeelgoed en prachtige kaarten: voor ieder gezinslid is er een keuze. Elke
aankoop zorgt voor blije gezichten.
Niet alleen hier, maar ook in de 155
ontwikkelingslanden waar Unicef
actief is.
Want met de verkoopopbrengst
helpt Unicef kinderen op het gebied van gezondheidszorg, voe-

ding, schoon water, onderwijs en
beschermt ze tegen uitbuiting. Unicef (kerst)-kaarten en cadeau-artikelen zijn te verkrijgen in Aalsmeer
in de Willem-Alexanderstraat 57, tel.
327988, De Muzen 12, tel. 343051
en Venusstraat 16, tel. 320579. Ook
in de Wereldwinkel worden Unicef kaarten en artikelen verkocht.
In Kudelstaart kunt u terecht op de
Copierstraat 44, tel. 368177; aan het
Lorentzhof 40, tel. 341192 of bij de
bibliotheek.

voor sigaretten. Ondenkbaar tegenwoordig, maar toen heel gewoon. Of
de foto waarop dames plaatsnemen
op een apparaat, genaamd Vibrator.
Die vlag heeft een halve eeuw later
ook een heel andere lading gekregen. Als je goed naar de foto’s van
Maria Austria kijkt, zie je dat ze je
met één aspect binnen het totaal
als het ware de foto intrekt. En daar
eenmaal aangekomen zie je plotseling veel meer om je heen. Dat is
vakmanschap. Voor mij werkte dat
bij de beelden van Ingrid Alandt in
de eigenlijk net andersom. Je ziet
eerst het algemene totaalbeeld en
daarna valt je oog op onvermoede
details. En ook daaruit spreekt vakmanschap”. De tentoonstelling van
Maria Austria met titel ‘Holland zonder haast’ is nog tot en met 2 december gratis te bezichtigen in Het
Oude Raadhuis van Aalsmeer in de
Dorpsstraat. De deur is iedere donderdag tot en met zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Weet je wat zo leuk is
van een dorp? Nou? De persoonlijke reacties van mensen. Nadat er een
column, dus mijn wekelijkse stukje
‘Van de hak op de tak’ in de Nieuwe
Meerbode, is gepubliceerd krijg ik
vaak reacties. Mensen bellen, schieten mij aan of schrijven een briefje.
Dat is spontaan en warm. Ik ben weleens verbaasd dat zoveel mensen me
kennen omdat ik echt niet alle mensen ken die reageren. Maar meestal
komen we er wel uit. Dan blijkt het
iemand te zijn die familie van mij is
en dat even uitlegt zodat ik weet hoe
het in elkaar zit. Of het is de buurvrouw van mijn broer, of het is iemand die met mijn moeder omging.
Zelfs zijn het mensen die me kennen
van iets of iemand, dat wordt me dan
uitgelegd. Het gebeurt vrijwel dagelijks dat mensen me aanspreken, dingen vertellen of zeggen dat ze graag
mijn stukje lezen. Dat is toch leuk? Ik
denk dat dit niet in een stad gebeurt.
Wel in een dorp.
Vanmorgen kwam er een mevrouw
bij mij binnen stappen. Ik dacht haar
niet te kennen maar de aardige oude
dame legde me uit wie zij was. Mevrouw R. v.d. Linden-Eveleens uit de
Marktstraat. Dat had ik moeten weten! Maar wat nou zo leuk was, ze
zette twee bakjes op het aanrecht.
Het grote bakje was gevuld met
Stiense bonen en spek en het andere
bakje met zoete appeltjes. Dat hoorde bij de Stiense bonen. Ik hoefde
het alleen maar in de magnetron op
te warmen! Een andere dame, mevrouw v.d. Werf uit Aalsmeer-Zuid,
bracht me enkele weken een bak,
ambachtelijke gemaakte, bruine bonensoep. Dat was lekker, mensen!
Trouwens, van buurvrouw Tiny Boomhouwer krijg ik op zaterdag een bakje soep, iedere week andere soep
en eveneens ambachtelijk gemaakt.
Mevrouw H. van der Laarse kwam
binnen met een grote koekenpan. Ze
zette de koekenpan op tafel en vertelde erbij dat het de oude originele koekenpan van mijn wijlen opa en
oma Van der Laarse was. In deze pan
maakte oma dat heerlijke Aalsmeerse gerecht: paling-met-stroop. Hedy,
aangetrouwd, kreeg ooit deze koekenpan en gebruikt ‘m nog steeds
voor de paling-met-stroop. Daarnaast kreeg ik nog verschillende ouderwetse recepten van mensen, ik
geef ze nog wel eens door. Ik bedoel
hiermee te zeggen dat je zulke dingen meemaakt in een dorp.
“Kerk te koop” in mijn column schreef
ik daar kort geleden over. Niet alleen
over de te koop staande Zuiderkerk,
maar ook over andere kerken. Jeetje, wat kwamen daar veel reacties
op. Terecht. Ik schreef over de klok
en wist niet waar de klepel hing. Nu
wel, dankzij de oplettendheid van
mijn plaatsgenoten.
De kerk die gesloopt werd en aan de
hoek van de Dorpsstraat stond, richting Lijnbaan, bleek de Gereformeerde kerk te zijn en niet een Christelijk
Gereformeerde kerk. Voor deze kerk
is destijds de Gereformeerde ‘Triomfator’ kerk aan de Ophelialaan in
Aalsmeer-Zuid gebouwd. De Christelijk Gereformeerde kerk aan de Lijnbaan werd gebouwd n.a.v. de ‘Klompenschuur”. Achter de schoenenwinkel van Van Wirdum in de Zijdstraat
hield de Christelijk Gereformeerde
gemeente destijds in die, zogenoemde, klompenschuur haar diensten.
De oud-Katholieke kerk in het Farregat is niet in het bezit van het bisdom
Utrecht, wat ik dacht, maar wel in het
bezit van het bisdom Haarlem. Hoewel er in dit leuke kerkje allang geen
diensten meer gehouden werden,
vernam ik nù dat er met regelmaat
weer diensten zijn voor een groeiende groep oud-Katholieken. Dit (goede) nieuws deel ik u graag mee. Zo
klopt mijn verhaal weer, dankzij de
‘Van de hak op de tak’ lezers.
Goed, hè? Ons kent ons.....
Coq Scheltens

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

bingo met vele prijzen staat in de
planning. De ouderendag begint
om 15.00 uur, de zaal is open vanaf 14.15 uur. Kaarten voor deze altijd
druk bezochte dag zijn vanaf heden
à 8,50 euro te koop bij slijterij Gall &
Gall in winkelcentrum Kudelstaart,
Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, Ridder & Co. in de Ophelialaan, de zorgcentra Kloosterhof in
de Clematisstraat en Aelsmeer aan
het Molenpad en boekhandel Plantage in de Zijdstraat. Voor informatie: 0297-327220 of 0297-325657.
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Voetbalcompetitie

Geen verrassingen bij
ZABO ronde 4
Aalsmeer -De ZABO zaalvoetbalcompetitie is afgelopen zaterdag 3
november voortgezet met de vierde
speelronde van het seizoen.
De vijf wedstrijden werden gespeeld
in de Proosdijsporthal in Kudelstaart
en stonden onder uitstekende arbitrage van de scheidsrechters Sian
Knetsch en Peter Meyer. Het team
van Easy Beveiliging was vrij afgelopen zaterdag.
SuperFly – The Underdog
De openingswedstrijd van de vierde
speelronde ging tussen SuperFly en
de ploeg van The Underdog. Het publiek zag de koploper van de ZABO
competitie gestaag uitlopen naar
een riante voorsprong en een makkelijke overwinning boeken. Einduitslag: 9-2 voor SuperFly dat door
deze overwinning ongeslagen blijft
en met twaalf punten uit vier duels
de ZABO ranglijst aanvoert.
Piller Sport - DGL
De tweede wedstrijd van het avondje ZABO was het duel tussen Piller
Sport en DGL. Dit werd een wedstrijd met twee gezichten. DGL toonde in de beginfase van de eerste
helft sterk spel en was de gevaarlijkste ploeg. Na vijf minuten speeltijd
kwam DGL op een 1-0 voorsprong
en kreeg kort hieropvolgend een
uitgelezen kans op 2-0. Die kans,
vrij voor doelman Rielof Dijkstra,
werd niet verzilverd waarna Piller
Sport orde op zaken kon stellen. De
Kudelstaarters kwamen door Casper
Verschueren (2-1) langszij en liepen
daarna uit naar een 4-1 voorsprong
bij de rust. In de tweede helft was
de wedstrijd vroegtijdig beslist. Via
een 8-1 tussenstand werd het duel
uiteindelijk afgesloten met een 9-5
eindstand in het voordeel van Piller
Sport. Het team van coach Richard
Piller handhaaft zich door de zege in
de top 3 van de ZABO.
Sportcafé de MiDi’s - Accon
De derde wedstrijd in de Proosdijsporthal ging tussen Sportcafé de
MiDi’s en het team van Accon. Bij
de wissel gaf het scorebord 6-1 aan
voor Sportcafé de MiDi’s en leek er
een monsterscore te volgen. In de
tweede helft toonde de ploeg van
Accon echter veerkracht en wist te-

rug te komen tot 7-4. In de slotfase
van het duel gaf Sportcafé de MiDi’s nog even gas en sloot de wedstrijd af met een verdiende en ruime
zege van 9-4.
De Jet Set - LEMO
De vierde wedstrijd was de ontmoeting tussen LEMO en De Jet Set BV.
Bij deze zaalvoetbalwedstrijd was
van grote spanning géén sprake.
De Jet Set BV won vrij gemakkelijk
met 6-1 en blijft met negen punten
uit vier duels goed meedoen om het
kampioenschap.
Mantel Makelaars - Könst
De slotwedstrijd van het avondje
ZABO ging tussen Mantel Makelaars en het team van Könst. Mantel
Makelaars won dit duel met de ruime cijfers van 13-4 en is met negen
punten uit drie duels, naast SuperFly
de tweede ploeg, die nog ongeslagen is in de competitite 2007/2008.
Het team van Könst wacht nog op
de eerste punten en die kunnen mogelijk behaald worden in de volgende wedstrijd tegen Accon dat eveneens nog puntloos is.
Stand en programma
De huidige stand na vier speelrondes luidt als volgt: SuperFly 4-12,
Mantel Makelaars 3-9, Sportcafé de
MiDi’s 4-9, De Jet Set BV 4-9,
Piller Sport 4-9, Easy Beveiliging 36, DGL 4-3, LEMO 4-3, The Underdog 3-0, Accon 3-0, Könst 4-0.
De vijfde speelronde van de ZABO
zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld op zaterdag 10 november
aanstaande in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg in Oost. Publiek is
van harte welkom en de toegang
is gratis. Het wedstrijdprogramma
luidt als volgt: Om 18.35 uur Piller
Sport tegen De Jet Set BV. Om 19.20
uur koploper SuperFly tegen Easy
Beveiliging. Om 20.05 uur Accon
tegen Könst. Om 20.50 uur Mantel
Makelaars tegen DGL en om 21.35
uur tenslotte LEMO tegen The Underdog. Het team van Sportcafé de
Bloemhof is vrij in de vijfde speelronde. Kijk ook op de website van
de ZABO: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 november
AALSMEER
Aalsmeer 1-RKAVIC 1
Aalsmeer 2-RKAVIC 2
SCW 3-Aalsmeer 3
Aalsmeer 4-Arsenal 3
Aalsmeer 5-Sp. Martinus 3
Aalsmeer 6-Muiden 2
Arsenal Vet.1-Aalsmeer Vet.1

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

Junioren
Aalsmeer A1-ROAC A1
Argon B2-Aalsmeer B1
Aalsmeer B2-BSM B2
Aalsmeer C1-Bijlmeer C1
DIOS C3-Aalsmeer C2

14.30 u.
15.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
12.15 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-DIOS D1
Legm.vogels D3-Aalsmeer D2
CSW MD2-Aalsmeer D3
Aalsmeer E2-Sp. Martinus E5
Arsenal E3-Aalsmeer E3
KDO E4-Aalsmeer E4
Aalsmeer E5-Buitenveldert ME 3
Pancratius F3-Aalsmeer F1
Aalsmeer F2-KDO F2
DWV F7-Aalsmeer F3
Aalsmeer F4-RKDES F8

10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
Waterloo 2-RKAV 2
RKAV Vet.1-KJSB Vet. 1

14.30 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV C1-Amstelveen C2
DIOS C2-RKAV C2

14.30 u.
14.30 u.

Pupillen
Pancratius D1-RKAV D1
Pancratius D6-RKAV D2
Nw. Sloten D4-RKAV D3
Roda’23 E2-RKAV E1
Arsenal E2-RKAV E2
RKAV E3-AFC E8
RKAV E4-Roda’23 E 16
RKAV E5-RKDES E5
Geuzen/M.meer ME 1-RKAV E6
Roda’23 F4-RKAV F1
RKAV F2-SCW F2
RKAV F3-Pancratius F7
Sloterdijk F2-RKAV F4
Sloterdijk F4-RKAV F5

13.00 u.
11.30 u.
11.00 u.
11.45 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.30 u.

Meisjes
Sp.Martinus MC 1-RKAV MC 1
RCH D2-RKAV MD 1
RKAV ME 1-DWS E5
RKAV ME 2-Pancratius E 14
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-Concordia D1
Pancratius D5-RKDES D2
SCW D1-RKDES D3
DWV E1-RKDES E1
RKDES E2-Roda’23 E 11
RKDES E3-Sp. Martinus E9
RKDES E4-Arsenal E5
RKAV E5-RKDES E5
RKDES E6-Sloterdijk E8
NFC/Brommer F1-RKDES F1
Pancratius F5-RKDES F2
VVA/Spartaan F3-RKDES F3
Legm.voggels F 13-RKDES F4

12.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.

11.30 u.
11.30 u.
9.00 u.
11.15 u.
11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.15 u.
10.00 u.
9.30 u.

Dik verdiende winst voor
RKAV op Graafland

SVOW F1-RKDES F5
VVC F9-RKDES F6
RKDES F7-Alkmania F6
Aalsmeer F4-RKDES F8

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

Dames en meisjes
Buitenveldert DA 4-RKDES DA 2
RKDES MA 1-Pancratius MA 2
Concordia MB 1-RKDES MB 1
RKDES MC 1-Sporting’70 MC 2
RKDES MD1-Pancratius D 10
RKDES ME 1-SCW ME 1

12.15 u.
13.00 u.
13.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
10.00 u.

S.C.W.
CSW 2-SCW 2
SCW 3-Aalsmeer 3
RAP 5-SCW 4
Bijlmer Vet. 1-SCW Vet. 1
SCW Vet. 2-Amstelveen Vet. 2
SCW Vet. 3-Nieuwegein Vet. 1

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

Junioren
SCW A1-VVC A1
Stormv. Telstar B3-SCW B1
United/DAVO C1-SCW C1
SCW C2-Geel Wit C2

12.00 u.
12.00 u.
12.30 u.
11.15 u.

Pupillen
SCW D1-RKDES D3
DCG D6-SCW D2
SCW E1-Alliance’22 E4
SCW E2-OSV ME 1
SCW E3-Sp. Martinus E 11
SCW F1-Zwanenburg F3
RKAV F2-SCW F2
Alkmania MP 5-SCW F3
SCW F4-Alkmania F5
Alphen F4-SCW F5

9.00 u.
14.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.

Meisjes
Omniworld MA 1-SCW MA 1
SCW MC 1-DSS MC 1
RKDES ME 1-SCW ME 1

15.00 u.
11.00 u.
10.00 u.

Aalsmeer - De 5-0 heeft lang op
het score bord gestaan, na afloop
van de wedstrijd RKAV tegen Graveland. Iedereen moest het maar
goed zien, 5-0 dat was lang geleden. Waarschijnlijk heeft RKAV op
het juiste moment de weg terug gevonden. en wat ook heel belangrijk was, gespeeld via het oude vertrouwde systeem 4-4-2.

Damesteam Bongo presteert goed
op The Beach maandtoernooi
Aalsmeer -Op zondag 4 november
vond het maandelijkse beachvolleybal toernooi plaats in The Beach.
Tijdens de maandtoernooien ligt de
nadruk op samen gezellig en recreatief sporten. Het toernooi was verdeeld in een 2x2 hoog, een 4x4 en
een 2x2 laag competitie. The Beach
en Coca Cola Zero verzorgden voor
de uiteindelijke poule winnaars leuke prijzen.
Om 10.00 uur werd gestart met het
2x2 hoog toernooi. In totaal hadden
11 teams zich opgegeven. Er werd
een apart heren- en damestoernooi gespeeld. De Pro-finale van het
2x2 hoog herentoernooi ging tussen
Sven & Jeroen en het team Peter &
Jörn. In een spannende finale won
uiteindelijk het team Sven & Jeroen
met 21-17 en gingen naar huis als
overall winnaars van het 2x2 hoog
herentoernooi. In het 2x2 hoog damestoernooi (4 teams) speelden alle teams twee keer tegen elkaar en
gingen Ilya & Marjolein als winnaressen naar huis.
Om 12.00 uur startte het 4x4 toernooi, waarvoor 7 teams zich hadden ingeschreven. Een poule van 7
werd uitgespeeld, waarna de beste
4 teams nog één wedstrijd speelden
voor de derde en de vierde plaats
en natuurlijk de finale. De finale
ging tussen John T en de Prutsers
en De Kanonnen, waar John T en de
Prutsers uiteindelijk aan het langste eind trokken en met 20-17 het

4x4 toernooi op hun naam zette. De
strijd om de 3e en de 4e plaats was
erg spannend en ging tussen De
Opa’s (herenteam) en Bongo (damesteam). Met 2 puntjes verschil
wonnen De Opa’s met 19-17 net aan
van Bongo.
Om 14.00 uur was het de beurt aan
de 2x2 laag deelnemers. Met in totaal 18 teams werd er een verdeling gemaakt tussen herenteams
en dames/ mixteams. Eerst werden
er voorronde poules uitgespeeld,
waarna de teams weer werden herverdeeld in de zogeheten Pro en Future poule.
De Pro-finale van het 2x2 laag herentoernooi werd gespeeld tussen
Sweet Lake Beach Senior en Junior en Cool Runnings. Met 21-12
wonnen vader en zoon van Sweet
Lake de finale van het 2x2 laag herentoernooi en gingen als winnaars
naar huis. In het dames/ mixtoernooi ging de Pro-finale uiteindelijk
tussen MaMa en Rob en Ilya, en
wist het team MaMa met 21-14 het
2x2 laag dames/ mixtoernooi op hun
naam te zetten..
Mensen die zin hebben gekregen om
een keer mee te doen met de open
beachvolleybal toernooien krijgen
de kans op zondag 2 december tijdens het Decathlon maandtoernooi.
Teams die zich willen opgeven kunnen dit doen via sportief@beach.
nl of bellen met 0297-347444. Voor
meer info surf naar www.beach.nl.

De eerste helft was het nog zoeken,
nog teveel vrijstaande spelers bij
Graveland, de opbouw vanuit achteren stokte hier en daar. Maar je
zag dat deze fouten een voor een
minder werden. De voetballers van
RKAV hadden er duidelijk zin in. De
achterhoede was weer één geheel.
Het middenveld met Dave van Schip
en Eric Jansen kon volop steun geven aan de Barry Springintveld en
Alexander Goes die op hun beurt
de twee spitsen in stelling konden
brengen. Graveland was bij vlagen
dicht bij de openingstreffer, maar
stuitte steeds weer de uitstekende
RKAV-doelman Anton den Haan.
Vlak voor rust kreeg RKAV toch
waar ze op uit waren. Een overtreding op Edwin van Maris was er de
oorzaak van dat RKAV een vrije trap
kreeg toegewezen door de uitstekend leiden de scheidsrechter van
den Hoff. Barry Springintveld nam
deze en met een fantastische krul
verdween de bal achter doelman
Remco Kempers, 1-0.
Na de rust kwam er een zeer gemotiveerd RKAV binnen de lijnen,
en dat bleek even later ook. De ene
combinatie na de ander. Het talrijke publiek had het in de gaten, en

men ging er eens goed voorzitten.
Er ging iets gebeuren, en men wou
niets missen van het spektakel, en
dat werd het. Alexander Goes, de
grote aanjager, kwam duidelijk meer
en meer in zijn oude vorm. Achterin
klopte het wel. Ron Winters die zich
steeds meer thuis gaat voelen op
zij plaats, en Timo Peters gaven de
voorwaartsen van Graveland geen
duimbreed toe. 2-0
Werd het door Eric Jansen die de bal
bij Dennis Spreeuw bracht en die op
zijn beurt geen moeite om de doelman van Graveland te passeren. De
tendens was gezet, Graveland was
gewaarschuwd. De ene na de andere aanval golfde af op het vijandelijk
doel. Van Maris probeerde het, maar
had nu nog de doelman op zijn weg.
Even later had hij meer geluk. Weer
was het Eric Jansen die met een
perfecte pass van Maris bereikte,
de doelman kwam uit zijn doel en
dat was voor de aanvaller het sein
en met een prachtige boog bal zette
hij RKAV op 3-0. RKAV leek op een
grote overwinning af te stevenen.
Dennis Spreeuw kreeg de bal te
pakken vlak voor het doel, met een
voorzet bereikte hij van Maris die
ongehinderd kon inkoppen, 4-0. Richard de Vries, in het veld gekomen
voor de moe gestrede Goes, was samen met Van Maris de maker van
de 5-0. En dit was tevens de eindstand. Een dik verdiende overwinning, daar was iedereen van overtuigd. Als men dit komende zondag
weer kan waarmaken tegen RKDES
dan zit RKAV duidelijk in de lift.
Theo Nagtegaal.

Schaakteam AAS 1 wint
ook derde wedstrijd
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft ook de derde
wedstrijd van het seizoen gewonnen.
In en tegen Bergen op Zoom werd
het een klinkende 6-2 overwinning.
Hiermee is AAS 1 nu koploper in de
tweede klasse C van de landelijke
schaakcompetitie. De overwinning
was toch hardbevochten, vlak voor
de tijdcontrole op de veertigste zet
was de stand 1,5-1,5. Willem Moene
had een venijnige aanvalszet moeten toelaten waarna zijn koningsstelling uiteen werd geslagen en
er een vrijpion op e6 in zijn stelling
verscheen. Tegen dit geweld was er
geen verdediging meer. AJ Keessen op het eerste bord had ook een
stormachtig middenspel achter de
rug waarna er een gelijkstaand toreneindspel ontstond waarin remise een correct resultaat was. Mark
Trimp had een grunfeld achtige type stelling bereikt en moest op zoek
naar tegenspel richting de witte koning, daar wit de zwarte zwaktes op
de damevleugel aan het bestoken
was. Het voordeel van een koningsaanval is dat het mat kan opleveren,
hetgeen dan ook gebeurde.
Vanaf dit moment liepen de Azen
uit. Paul Schrama speelde een model partij en gaf de witspeler weinig
kansen op actief tegenspel. Er waren nog enkele nauwkeurige zetten
nodig nadat de witte dame gevangen was, maar dit was wel aan Paul
besteed. Ben de Leur had een pion
gewonnen en met het loperpaar leek
het eindspel goede winstkansen te
bieden. Actief tegenspel, het vroegtijdig weten te ruilen van een van de
witte lopers en een gemist kansje op
iets meer activiteit gaf zwart weer
genoeg tegenspel met een actievere
koning en paard om zetherhaling af
te dwingen. De partij van Leon Koster was de meest spectaculaire, beide hadden nog erg weinig tijd voor

veel zetten. In deze fase pakte Leon het initiatief, iets was een stuk
makkelijker speelt in tijdnood dan te
moeten verdedigen. Vlak voordat de
witte vlag viel scoorde Leon het punt
met mat in 1.
Toen de kruitdampen waren opgetrokken betekende dat 4-2 voor de
Azen en met nog twee goede stellingen over was de overwinning een
kwestie van tijd. Jeffrey van Vliet had
de hele partij het initiatief gehad wat
resulteerde in een goed paard tegen
slechte loper eindspel, met pluspion, wat na enig manoeuvreren uiteindelijk de vis op het droge bracht.
Jasper van Eijk als laatste had een
eindspel bereikt met een klein plusje, zijn vrijpionnen in het centrum
liepen harder dat de zwarte pionnen
op de damevleugel.
AAS 3 verslaat Zwarte pion
Het derde team begon het seizoen
tegen De Zwarte Pion uit Lisse, al
gelijk een tegenstander van formaat.
In een erg spannende wedstrijd wisten de Azen toch te zegevieren, de
overwinningen van Bob Feis, Henk
van Leeuwen en Paul Karis, aangevuld met de remises van Olaf Cliteur, Richard Piller en John van der
Hoeven zorgden voor 4,5 punt. De
nederlagen van Sipco Schimmel en
Bas Jonkers stelden daar niet genoeg tegenover voor de thuisploeg.
Door deze overwinning staat AAS 3
nu tweede in de 1e klasse van de
Leidse schaakbond.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in het Clubhuis van AAS
in De Binding in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, om 20.00 uur start vervolgens de competitie. Voor meer
informatie: AJ Keessen, competitieleider, tel. 0297-324459. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Handboogschieten

Zondag 11 november
R.K.A.V.
RKDES 1-RKAV 1
Bloemendaal 3-RKAV 2
RKDES 4-RKAV 3
RKAV 4-Swift 11
RKAV 6-Buitenveldert 8
Arsenal 8-RKAV 7

14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
11.30 u.
10.30 u.

Junioren
RKAV A1-RKDES A1
AS’80 A2-RKAV A2
RKAV B2-Overbos B6

11.30 u.
12.00 u.
11.30 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-RKAV 1
RKDES 2-RKAVIC 2
UVV 3-RKDES 3
RKDES 4-RKAV 3
RKDES 5-RKAVIC 3
Arsenal 6-RKDES 6
AFC 10-RKDES 7
Bloemendaal 7-RKDES 8

14.00 u.
11.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
11.45 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV A1-RKDES A1
RKDES B1-Pancratius B2
Waterwijl B5-RKDES B2
De Germaan B1-RKDES B3
RKDES C1-Sp. Martinus C2
SDZ C1-RKDES C2

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

Pupil van de week, Karim Lakdim met zijn man van de wedstrijd, middenvelder
Milton Cooman van VV Aalsmeer.

Karim Lakdim pupil van
de week bij VVAalsmeer
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van VV Aalsmeer is een E-junior van
de voetbalvereniging te gast bij de
selectie. Deze pupil maakt dan een
hele dag mee en krijgt zodoende
een beetje Inzicht wat er zoal rond
de wedstrijd van het hoogste elftal gebeurt. Deze week speelde VV
Aalsmeer thuis te gast en dus kon
een pupil van de week uitgenodigd
worden. Deze keer is dat jeugdspeler Karim Lakdim.
Voor Aalsmeer was de thuiswedstrijd jl. zaterdag belangrijk om mee
te kunnen blijven doen om het kampioenschap. De tegenstander deze
week was VVC uit Nieuw Vennep.
Maar eerst even kennis maken met
Karim Lakdim. Hij komt uit een groot
gezin, heeft zes broers en twee zusters. Zijn favoriete club is Fc Barce-

lona en zijn favoriete speler is Thiery
Henry. Karim gaat naar school op
de Oosteinder waar hij les krijgt van
juffrouw Monique en juffrouw Annemiek en hij vindt taal/spelling het
leukste vak. Buiten schooltijd computert en voetbalt Karim graag en
dat doet hij bij VV Aalsmeer in de E1
en speelt rechts midden.
In deze spannende wedstrijd waarin Aalsmeer achter kwam werd toch
nog 3-3 gespeeld. Karim had natuurlijk de taak de man van de wedstrijd te kiezen en dat werd middenvelder Milton Cooman, die deze
wedstrijd twee keer scoorde.
De pupil werd beloond met de door
sponser Aannemersbedrijf W. van
der Laarse & zn te Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Bram de Jong schiet zich
naar finale in Eindhoven
Kudelstaart - Afgelopen zondag
is in Eindhoven de handboogwedstrijd Koning der Koningen, Prins
der Prinsen verschoten. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd
waarvoor alle Koningen en Prinsen
van elke handboogschietvereniging zich kunnen inschrijven. Vanuit
HBV Target Aalsmeer waren Cor de
Jong (Koning Recurve ) Johan Ruhe
(Prins Recurve ) en Bram de Jong
(Koning Compound ) afgereisd naar
Eindhoven. Er stond een zwaar veld
klaar, in totaal 65 topschutters hadden zich ingeschreven voor deze
wedstrijd. In de voorronden waarbij
40 pijlen geschoten werden vanaf
25 meter, sneuvelden zowel Johan
als Cor met respectievelijk een 10e
en een 17e plaats in het klassement.
Met een gemiddelde score van bijna
een negen een goed resultaat, maar
in een dergelijk sterk veld niet goed
genoeg voor een plek in de finale.

Bram de Jong met een gemiddelde
score van 9,05 plaatste zich als vierde schutter in de finale ronde. Bram
moest hierin schieten tegen schutters van wereldformaat met zeer
veel ervaring. De finale was bloedspannend, en ging over 10 pijlen
met een maximale score van 100
punten. Bram zijn score was 89 punten, goed voor een vierde plaats!
Bram is een jonge schutter van
nog geen 18 jaar, woonachtig in De
Kwakel, die slechts anderhalf jaar
als hobby boogschieten heeft in de
Coumpoundklasse bij Handboogvereniging Target.
Handboogvereniging Target is gevestigd in het sportpark Calslagen
aan de WimKandreef. De clubavonden zijn dinsdag en donderdag van
19.00 tot 22.00 uur en uiteraard bent
u/jij altijd van harte welkom om een
vrijblijvend te komen kijken.
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Blauwhoff één
op ANBO-soos

FIQAS heeft weinig problemen
met Limburgse V&L
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer stonden afgelopen zaterdag tegenover de nummer elf
(één na laatste) van de ranglijst:
het Limburgse V&L.
De verwachting was dus dat de
ploeg weinig moeite zou hebben
met de Limburgers. Daar was in de
eerste helft echter nog weinig van
te merken. De Aalsmeerders kwamen weliswaar meteen op 1-0, maar
moesten daarna een kwartier lang
toezien hoe V&L steeds een kleine
voorsprong had. Slordigheidjes in
het eigen spel en een niet helemaal
sluitende dekking waren daar de
oorzaak van. Na dat kwartier ging
het echter beter lopen bij FIQAS
Aalsmeer. De schutters van V&L
konden niet langer vrij aanleggen en
ook aanvallend kwam er meer tempo in het spel. En het was dat er in
die fase nogal slordig met de eigen
kansen werd omgesprongen, anders had de rust al een veel grotere
voorsprong opgeleverd dan de 139 die nu op het bord prijkte. Nu de
pauze zag het publiek een beter geconcentreerd FIQAS Aalsmeer, dat
onmiddellijk orde op zaken stelde
en de voorsprong binnen vijf minuten uitbouwde naar 19-10, via mooi
uitgespeelde kansen (Jarcha van
Dijk fraai aangespeeld op de cirkel,
break outs, en afstandsschoten van
Luuk Obbens en Mark Roest).
Het laatste kwartier liep FIQAS
Aalsmeer helemaal over de Limburgers heen: de dekking stond als
een huis, keeper Bart van Huisstede
groeide steeds meer in de wedstrijd
en het publiek kreeg het ene mooie
doelpunt na het andere voorgeschoteld: met name Jeffrey Boomhouwer kon er lustig op los scoren.

Het mooiste doelpunt van de avond
kwam dan ook van zijn hand: prachtig aangespeeld in de break out
door zijn broer Robin scoorde hij
achter z’n rug om!
In de slotfase kreeg ook de jonge
Bast Troost nog wat speelminuten
en ook hij maakte een fraaie goal.
Het werd uiteindelijk 33-17 voor FIQAS Aalsmeer, dat zich daarmee
handhaafde op de derde plaats,
maar dat het de komende week beslist zwaarder zal krijgen. Komende
donderdag wacht namelijk eerst de
uitwedstrijd tegen en in Volendam
(dat zich tegen Hellas herstelde),
gevolgd door de uitwedstrijd tegen
Sittardia op zaterdag. Pas daarna
weet FIQAS Aalsmeer écht waar het
staat. Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 7, Mark Roest 6, Jarcha
van Dijk en Jimmy Castien 4, Robin
Boomhouwer 3, Luuk Obbens, Menno v.d. Grift, Stefan Geleijn en Frank
Lübbert 2, Bas Troost 1. Vanavond,
donderdag 8 november, staat voor
de heren een uitwedstrijd tegen
Kras Volendam op het programma.
De wedstrijd begint om 19.30 uur.
Aanstaande zaterdag 10 november
weer een uitwedstrijd tegen Sittardia in Sittard. Aan deze wedstrijd
begint om 19.30 uur.
Ook FIQAS 2 door
Nadat eerder in de week de mannen
van het derde herenteam van FIQAS
Aalsmeer zich al hadden geplaatst
voor de volgende ronde in het NHV
bekertoernooi (zij wonnen met 3735 van de Blinkert) is nu ook FIQAS
Aalsmeer 2 een ronde verder. In
Hippolytushoef versloegen zij donderdag Tonegido met 33-21. Binnenkort wordt geloot voor die volgende ronde.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust goed op koers
Aalsmeer - De teams van de
Aalsmeerse Tafeltennis Club scoorden deze speelweek wel heel eensgezind de punten.
Tweemaal een 7-3 overwinning en
tweemaal een gelijkspel. Alle teams
nestelen zich stevig in de poules,
waarbij degradatie voor geen van
de teams in zicht komt en team 2
zelfs aan een gedeelde leiding gaat.
Bloemenlust 1 speelde de uitwedstrijd tegen Oost 2 in Amsterdam
Oost op een vloer die zo glad was,
dat menige ijsbaan er jaloers op zou
zijn. Helaas was de tegenstander
slechts met twee spelers aangetreden en daarmee stond Bloemenlust
1 met 0-3 voorsprong. Johan Berk
moest al glijdend de openingspartij
inleveren. Ook Ed Couwenberg reed
een scheve schaats en incasseerde
een verliespunt in drie games. Bart
Spaargaren besloot na een verlies
in de eerste game z’n schoenen uit
te trekken om op blote voeten verder te gaan. De grip op de vloer en
het spel was daarmee terug en in
vijf spannende games wist hij het
eerste winstpunt binnen te slepen.
Johan begon z’n tweede wedstrijd
sterk met twee gewonnen games,
ook op blote voeten inmiddels, maar
z’n tegenstander ging behoudender en meer verdedigend spelen
en maakte weinig fouten en wist
de partij naar zich toe te trekken in
vijf games. Ed kon z’n laatste partij al glijdend en glibberend wel veilig stellen, maar daar waren wederom vijf games voor nodig. Bart sloot
zich daarbij ook weer aan om in de
volledige speeltijd van vijf games in
een grillige partij met winst over en
weer een winstpunt te incasseren.
Het dubbelspel werd ditmaal als
laatste wedstrijd gespeeld door Ed
en Bart. Ed wist daarbij Bart te prikkelen om aanvallender te spelen.
Ook hier werd de maximale speeltijd van vijf games benut om een belangrijk wedstrijdpunt binnen te slepen. 3-7 was uiteindelijk een mooi
resultaat.
Spannend
Bloemenlust 2 kwam uit tegen
Heemstede 3. Ton de Hollander
opende deze avond met een verlies in drie spannende games waarbij 11-13 en 10-12 wel aangaf dat
het er spannend aan toe ging. Wim
van den Aardweg kon ook net niet

de wedstrijd naar zich toe trekken
en moet met ook weer twee keer
een 10-12 gameverlies de partij aan
Heemstede laten. Tineke Nap, grossier in vijfsetters, wist het tij te keren en noteerde in vijf games haar
eerste winst. Het dubbel gespeeld
door Wim en Ton was met drie
games overtuigend. Wim kon de
winst doorzetten door wederom in
vier games te winnen. Ton de Hollander zette de vierde winstpunt op
het wedstrijdformulier. Ook dit was
een zwaar bevochten punt getuige de vijf spannende games. Tineke behaalde de vijfde zege op rij, u
raadt het al, ook weer in vijven. Het
werd bijna saai, maar Wim behaalde de zesde punt ook alweer in vijf
games binnen. Tineke doorbrak de
lange partijen door relatief makkelijk in drie games het zevende punt
te pakken. De laatste partij van Ton
was een vluggertje, waarbij de tegenstander het derde tegenpunt
wist binnen te halen. Er zijn goede zaken gedaan door team 2 met
een mooie 7-3 overwinning, waarmee thans een gedeelde 1e plaats
in de poule wordt ingenomen. De
streekderby van Bloemenlust 3 tegen VDO/SE 6 in Uithoorn liep uit in
een gelijke puntenverdeling.
De thuiswedstrijd van Bloemenlust 4
tegen MEO 4 verliep uitermate spannend. Dat gold voor een aantal individuele partijen en voor het verloop
van de tussenstanden. Eerst nam
Bloemenlust een 2-0 voorsprong
door degelijke overwinningen van
Rob Faber en Philippe Monnier.
MEO kwam terug door verlies van
Hans Webbers. Een zwaar bevochten overwinning in 5 games van het
dubbel Philippe/Rob en een tweede
zege van Philippe bracht een ogenschijnlijk geruststellende tussenstand van 4-1 voor Bloemenlust. Dat
was schijn, want MEO sloeg daarna
vier keer op rij toe.
Eerst verloor Rob krap in 5 games
en vervolgens Hans, Philippe en
weer Hans telkens in 4 games. Bloemenlust stond toen ineens met 4-5
achter en het was aan Rob om het
gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat
lukte hem in een zeer spannende
wedstrijd in 3 games, waarbij hij in
iedere game een achterstand moest
goedmaken. De laatste game eindigde zelfs pas na 16-14. Het eindresultaat was een 5-5 waarmee iedereen tevreden kon zijn.

Speelavond en bingo bij
Buurtvereniging De Pomp
Aalsmeer - Heeft u zin in een gezellige avond? Dan is ’t Baken ‘the
place to be’ op woensdag 14 november, want dan organiseert
buurtvereniging De Pomp weer een
super spannende kienavond in de
Sportlaan.
Er worden tien gewone rondes gespeeld en een hoofdprijs-ronde die
bestaat uit twee geweldige prijzen.
Leden en niet-leden zijn uitgenodigd om bij deze gezellige avond

aanwezig te zijn. Speelt u liever een
ander spelletje, dan kunnen op
maandag 19 november de kaarten
op tafel gelegd worden voor klaverjassen of hartenjagen.
Sjoelt u/jij liever? Ook de wedstrijdbakken staan klaar. Beide avonden
beginnen om 20.00 uur. Neem gerust uw vriend/in, buurvrouw/man
mee, want hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!

Aalsmeer – Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdagmiddag in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is jl. 31
oktober gewonnen door mevrouw
Blauwhoff met 5451 punten.

Op twee, drie en vier zijn de heren N.
Maarse, C. Nap en A. van de Polder
geëindigd met respectievelijk 5394,
5385 en 5309 punten. Bij het pandoeren was de hoogste eer voor de
heer K. van de Meer met 690 punten. Mevrouw D. Wittebol belandde
op plaats twee met 640 punten, de
heren T. Hollander en W. Buskermolen op plek drie en vier met 540 en
530 punten.

Kaartmarathon
in de Hornmeer

uur wordt gespeeld in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan
3. De kosten van deelname zijn 10
euro en dit bedrag is inclusief koffie of thee en een lunch. Inschrijven
Aalsmeer - Zaterdag 17 november kan door te bellen naar 322994 of
is er marathon kaarten voor klaver- 321602. Inschrijven kan tot en met
jasliefhebbers. Van 10.00 tot 17.00 12 november.

De succesvolle AVA-ploeg bij hun afscheid van New York.
Van links naar rechts, achter: Rene Spitteler, Marjan van Ginkel, Marja van der
Sluis, Annet van Andel en Jur den Hamer. Voor: Adri van der Sluis, Fred van
Andel en Angela den Hamer.

Atletiek

AVA lopers genieten van
marathon New York
Aalsmeer - De lange afstandslopers van AV Aalsmeer die zondag
meededen aan de New York City
Marathon kunnen terugkijken op
een prachtige week, die zij allemaal
bekroonden met een medaille.
De acht AVA-ers stonden eigenlijk
voor een onmogelijke opgave. Uitgerust aan een marathon beginnen
en de dagen vooraf een bruisende
wereldstad bekijken gaan niet echt
samen.
Vooral niet bij een historisch lage
Amerikaanse Dollar, waardoor New
York voor Europeanen tot een waar
winkelparadijs is uitgegroeid. Met
als gevolg dikke enkels, winkelkuiten, uitgerekte draagtasarmen en
dat alles op smaak gebracht met
een scheutje bier of wijn, want veel
vocht tot je nemen in de dagen voor
de marathon is natuurlijk belangrijk.
De AVA-ploeg vertrok zondagmorgen onder prima omstandigheden
(11 graden en een licht zonnetje)
in vier groepjes vanaf de Verazanobrug.
Groep 1 werd gevormd door Angela den Hamer en Annet van Andel,
die eerder in Rotterdam al een gouden koppel bleken. Door blessureperikelen moesten zij hun duurtrainingen tot een minimum beperken
en de deelname van Annet was zelfs
een week tevoren nog twijfelachtig.
Hun doel was dan ook vooral finishen en als het even kon binnen de
5 uur.
Angela fungeerde gedurende de
42.2 kilometers door de wijken
Brooklyn, Queens, Manhatten en
de Bronx als gangmaakster. Na
veel zweet en doorzetten bereikten
de dames net binnen het gestelde
doel samen de eindstreep in Central
Park: 4:59:17.
Groep 2 bestond uit Jur den Hamer,
die voor zijn debuutmarathon ook
een boek vol met veel blessureleed
en weinig loopkilometers kon vullen.
Een pijnlijke knie, die bij iedere stap
het loopgenot reduceerde tot onder
het nulpunt, leidde tot een tijdelijke
tik van de man met de hamer bij 32
kilometer. Desondanks kwam Jur op
karakter binnen in een heel redelijke 4:28:30.
Groep 3 was de tandem Fred van
Andel en Marja van der Sluis. Door

de ongelofelijk drukte, veroorzaakt
door 39.800 (!) deelnemers waaronder 1.300 Nederlanders, kwamen
zij nooit in hun eigen loopritme hetgeen veel energie vreet, die je vooral
in de slotfase nou juist zo hard nodig hebt.
Vandaar dat Fred’s benen na 23 van
de 26.2 mijlen volkomen waren verzuurd en hij Marja daar wijselijk liet
gaan. In eigen tempo finishte Fred
van Andel vervolgens in een nog
steeds keurige 4:24:51.
Marja van der Sluis dieselde alleen
door en bereikte de eindstreep na
4:21:52. Een ijzersterke prestatie,
een clubrecord in de categorie rijpere dames (55+) en op de kop af 6
seconden sneller dan haar eerdere
tijd in New York toen ze nog 7 jaren
jonger was!

Rijsenhout - Afgelopen donderdag , vond op de Kennermer ijsbaan
te Haarlem de groep 4 wedstrijden
plaats.
Namens ijsclub de Blauwe Beugel
uit Rijsenhout reden weer een aantal jeugdleden mee, de afstanden
die de jeugd moesten rijden waren
een 100 en 500 meter.
Nicky van Leeuwen reed op de 100
meter een 13.53 en op de 500 meter reed zij een 52.36. De gezusters
van der Stelt uit Nieuw Vennep reden een persoonlijk record. Annet
haar tijd was 12.96 en 56.15 en
haar zus Deborah een tijd van 17.42
met val en op de 500 meter reed zij
een 1.04.13. Lizzy Koese reed twee
persoonlijke records in de tijd van
16.18 en 1.16.49.
Ook voor Joska v Tilborg kwam een
persoonlijk record op de klokken,
haar tijd was 17.30 en een 1.22.17.
Samantha Meyer noteerde ook twee
pr’s in de tijd van15.19 en 1.12.47.
De jongste telg uit de AAlsmeerse
schaatsfamilie Kramer, Eric kwam

helaas ten val op de 500 meter, zijn
tijden waren 14.76 pr en op de 500
een1.14.67 met val.
Op zaterdag 4 november vonden tevens in Haarlem supersprintwedstrijden plaats.
De afstanden die hier verreden
moesten worden waren een 100 en
500 meter. Menno Kramer reed ook
hier weer twee pr’s in een tijd van
11.13 en 26.96. Mats Stoltenborg
reed op de 300 meter een persoonlijk record, zijn tijden waren 12.75
en 30.42.
Bart v. d. Vlugt kwam helaas op de
100 meter ten val, zijn tijd op de 300
meter was 28.96. Susan Kramer noteerde een 12.06 en een 29.62 en
Moniek Langhout reed op de 100
meter een 14.00 en op de 300 meter
reed zij een 33.88
En afgelopen zondagavond reed het
talent Menno Kramer op de Vechtsebanen te Utrecht een 42.71 op de
500 meter en een 2.16.97 op de 1500
meter tijdens gewestelijke wedstrijden voor C-rijders.

Startgebied
De laatste AVA-groep bestond uit
Adri van der Sluis, Marjan van Ginkel en René Spitteler. Hun startgebied werd helaas veel te laat na de
start vrijgegeven, waardoor dit trio
bij het samenkomen van alle stromen bij ongeveer 4 mijl ruim achter het massale peloton van 4 uur en
meer terecht kwam.
Hun marathon werd hierdoor een
lange inhaalrace en een eindeloos
zigzaggen langs andere deelnemers.
Daarbij konden zij naast hun eerder
gestartte clubmaatjes ook nog even
Buurter Frank de Kruijf begroeten.
Geen AVA-er maar wel Aalsmeerder, en samen met zijn broer Marco
uiteindelijk binnen in 4:45:54. Ook
Marjan van Ginkel en René Spitteler gingen samen over de streep na
3:49:42. Adri van der Sluis liet na 24
kilometer de handrem los om te finishen in 3:38:51. Een fraaie negatieve
split op een zwaar parcours met vijf
bruggen en veel andere hoogteverschillen leidend tot een, mede gezien de drukte, wereldtijd voor een
56-jarige.
Op dezelfde dag, in dezelfde leeftijdscategorie maar iets dichter bij
huis liep ook clubmaatje Gerard Albers een sterke marathon. Op Terschelling deed hij de zware Berenmarathon en liep daar 3:29:18. Een
berensterke tijd!

Handbal eredivisie

Dames FIQAS Aalsmeer
strijdend ten onder
Aalsmeer - Na het ruime verlies
van vorige week bij Wings hadden
de dames van FIQAS Aalsmeer keihard getraind. Niet om van medekoploper V.O.C. te kunnen winnen,
maar in ieder geval om te laten zien
dat de ploeg weldegelijk in de eredivisie thuishoort. En dat pakte prima uit.
Sterker nog: het eerste deel van de
thuiswedstrijd, afgelopen zaterdag,
de derby tegen het Amsterdamse
V.O.C. was het FIQAS Aalsmeer dat
het initiatief nam! De Aalsmeerse
dames begonnen zeer geconcentreerd én frank en vrij aan de wedstrijd en profiteerden meteen van de
open dekkingsvorm die V.O.C. hanteerde. Binnen twaalf minuten had
Aalsmeer via een 5-1 tussenstand
al een 8-2 voorsprong genomen
en het publiek ging er eens goed
voor zitten. Hing er een sensatie in
de lucht? “Ze speelden in die fase
onnavolgbaar”, zou trainer/coach
Menno de Klerk achteraf analyseren, “en ik denk dat V.O.C. er flink
van schrok. Maar zoiets hoort natuurlijk ook bij een echte derby.” Na
die flitsende start van de thuisploeg
kroop het Amsterdamse team echter wel steeds iets dichterbij, maar
FIQAS Aalsmeer hield, mede door
uitstekende reddingen van keep-

Blauwe Beugel-schaatsers
halen pr’s tijdens wedstrijden

ster Michelle Attema, stand tot vlak
voor rust. Toen werd de inmiddels
tot 12-10 geslonken voorsprong alsnog omgebogen in een 12-15 achterstand. V.O.C. ging wat meer ‘op
lijn’ verdedigen en gaf cirkelspeelster Nicole van Schie weinig kansen meer. Omdat ook de schoten
van afstand uitbleven én er hier en
daar wat foutjes werden gemaakt
kon V.O.C. de leiding in de wedstrijd
overnemen. Die zou het – ook in de
tweede helft - niet meer afstaan en
bij FIQAS Aalsmeer was de pijp, na
het uitstekende eerste deel van de
wedstrijd - inmiddels aan het leeg
raken. De Amsterdamse dames bleven feller op de bal en liepen zo via
15-21 uit naar 17-24. De Aalsmeerse
dames lieten het verschil in de slotfase niet groter worden en bleven
strijden voor een goed resultaat en
dat mag de uiteindelijke 21-28 beslist genoemd worden. Er was dan
weliswaar niet gewonnen, maar dat
was tegen deze tegenstander geen
schande.
Belangrijker was dat de ploeg zich
goed had hersteld en weer met vertrouwen en inzet speelde. De eerstvolgende wedstrijd voor de dames is
op 17 november thuis in De Bloemhof aan de Hornweg om 19.00 uur
tegen Openline/BFC.

Waterpolocompetitie

Oceanus teams weer op schot
Aalsmeer - Afgelopen weekend
scoorden veel teams van Waterpolo
vereniging Oceanus bijzonder goed.
Diverse teams, waaronder zowel het
eerste heren als hames team, wonnen hun wedstrijd en ook de jeugd
deed weer van zich spreken.
De mannen van heren 1 hadden ook
vorige week al een zeer fraai resultaat geboekt door in de waterpolo
bekercompetitie te winnen. Daarmee bereikten zij de derde ronde
van deze ‘Man meer competitie’. Afgelopen weekend bevestigden ze
hun vorm door de mannen van Het
Y met 7-5 te verslaan. De Oceanus
doelpunten kwamen van Pim Cluistra, Samuel Hoeksema, Arjen Loef,
Tim Mandjes, Klaas Mantel en Antonie v. Leeuwen.
De heren 2 won met de fraaie cijfers
8–2 van ZC Zeist. De doelpunten
van Oceanus werden bijgeschreven voor Mike Wessels, Raymond
Diepenveen, Arjan en Richard v.d.
Burgt, Menno Spaargaren, Ed van
Diemen en Antonie van Leeuwen.
De heren 3 wist helaas niet te winnen van Het Y.
De ploeg van dames1 was met 12–
2 tegenstander DJK-ZAR ruim de
baas. Marieke Weijers werd met vier
treffers topscoorster. Femmy Vergeer, Denny Schouten, Wyke Nieuwenhuizen, Jade Kniep en Simone Bakker tekenden voor de overige treffers. De meiden van dames2
moesten helaas hun meerdere erkennen in De Snippen.
Simpele winst jeugd
De aanstormende jeugd bij de jongens onder 19 won simpel met 8–
1 van De Otters. Dennis Reijnders,
Jos Vergeer, Davy Nab, Erik-Jan v.
Zijverden en Quintus Spruyt waren goed voor diverse treffers. Bij
de jongens onder 17 kwamen de
duidelijke cijfers van 14 -3 op het
scorebord van zwembad De waterlelie. Met vijf treffers werd Arthur
Tebbens de topscoorder. Menno

de Boer en Dennis Piké deden het
met ieder drie doelpunten ook heel
goed. De andere punten werden gemaakt door Koen Persoon, Thomas
v.d. Heuvel en Niels Bertoen.
De jongens onder 15A moesten uit
bij ZPCH en wisten de wedstrijd
daar met 6–8 te winnen. Max Galjaart, Jeffrey Eickhoff, Jeffrey Reijnders, Carlo de Beer, Kevin Melman
en Istvan Spaargaren waren de
doelpunten makers. Ook onder 15B
had geen enkel probleem bij hun
tegenstander De Aalscholver. Met
een duidelijke 0-9 werd er gewonnen. Doelpunten van Jaimy de Hon,
Edwin Ouwehand, Sander Oomen,
Sander Aarsman, Elianne v. Dam en
Lisa Bosman.
Super scherp
Ook noemenswaardig was het gelijke spel van de ploeg van Onder
13. Nadat dit team twee weekenden de vorm niet kon vinden, waren
ze nu super scherp tegen de vooraf ongenaakbaar geachte De Robben. In een verbeten strijd kwamen
de Oceanus spelers al in het eerste partje op een 4–0 voorsprong.
Direct daarna kwamen De Robben
wel de eerste schrik te boven maar
toch de 12-12 einduitslag is gewoon
heel sterk. Ricardo Oldenhof, Jeffrey Reijnders, Romana Olk, Niels
de Jong, Ray Koudijs en Fernando Moolhuijsen maakten de treffers. De jongste spelers, de pupillen Onder 11 sleepten de grootste
winst binnen. Met maar liefst 26–1
wisten zij De Snippen te verslaan.
Vooral in het tweede partje ging het
heel hard toen er 11 Oceanus treffers te noteren waren. Met zes treffers werd Mike Oomen topscoorder.
De andere doelpunten kwamen van
Aniek Aarsman, Yves-Maurice Vork,
Noortje van der Meer, Job Houdijk,
Bowen Hermans, Sophie v.d. Ven en
Kay Houdijk. De pupillen onder 11
B streden dapper tegen De Robben
maar verloren hun wedstrijd helaas.
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Trampolinespringen in regio

Christopher en Thierry
stelen de show bij SCA
Aalsmeer - Een nuchtere Aalsmeerder laat zich niet zomaar intimideren. Dus als je op bezoek gaat bij
de koploper ga je gewoon vol voor
de winst. Zowel het eerste als het
derde team wisten door deze mentaliteit knap punten te pakken in
de zware uitwedstrijden tegen hun
sterke tegenstanders. Het eerste
team was enigszins door elkaar gehusseld om de veel sterker geachte
tegenstander op het verkeerde been
te zetten. Dit werkte meteen: de tegenstander van Rik Könst had namelijk verwacht tegen Wim Hensbergen te spelen en keek beteuterd
toen bleek dat zijn hele voorbereiding voor niets was geweest. Wim
was op bord 1 zelfs als eerste klaar
met zijn tegenstander: 0-1. Ook de
andere Aalsmeerders deden goed
hun best. Was het eerste team bezig
met een sensatie? Of toch niet?
Ondanks het verrassingeffect wist
Rik Könst zijn tegenstander toch niet
in toom te houden, terwijl ook Erik
Korenwinder de stukken weer in het
doosje mocht doen. Weg droom?
Gelukkig niet, want Christopher
Brookes verraste vriend en vijand
met een indrukwekkende winstpartij op een van de Zaanse toppers. 22. Ondertussen kwam Jan Bosman
net niet langs zijn tegenstander, terwijl topscoorder Joran Donkers zich
knap verdedigde. Twee remises erbij. Gerrit Harting op bord zes had
het zwaar, maar vechtend als een
leeuw leek hij het droog te houden.
In de tijdsnoodfase bleek zijn tegenstander echter net even slagvaardiger. Met een 4-3 tussenstand lag
alle druk op Vincent Jongkind. Zijn
partij was een waar spektakel. Waar
eerst zwart veel beter leek te staan,
was het daarna wit die beste kansen had. Een niet ontziende aanval
van de zwarte stukken bracht Vincent bijna aan het wankelen, maar
dankzij koelbloedig
handelen kon SCA 1 met een verrassend gelijkspel voldaan huiswaarts keren.

Nuchter
Eerder die week had SCA 3 al een
stunt uitgehaald tegen het derde
team van De Vennep. De Vennepers waren op papier een stuk sterker, maar zoals gezegd schrikt een
nuchtere Aalsmeer daar niet van.
Wel van een 2-0 achterstand. Marco Hutters en Leo Buis wilden wel,
maar merkten dat hun tegenstander
eenvoudig weg te sterk waren. Het
was Thierry Siecker die boven zichzelf uitsteeg en tegen de sterkste
tegenstander een partij uit één stuk
speelde. De Venneper zag zelf ook
wel in dat bij Thierry niets te halen
viel en gaf op. Huug Jansen hield
het meer dan 70 zetten vol, maar
redde het niet. 3-1 achter. Knappe
remises van captain Rob van Haaften en Clemens Koster veranderden
helaas niets aan de achterstand. Dat
deed de winstpartij van Tom van der
Zee gelukkig wel. Een sterk eindspel
was voldoende voor het punt. Nu alle druk op Ron Klinkhamer om voor
een stunt te zorgen. Hij had een tegenstander van formaat die ook nog
eens remise aanbood. Ron is echter voor de duvel niet bang en wees
het aanbod resoluut van de hand.
Met enkele krachtzetten liet hij vervolgens zien wie de betere schaker
was en was het matchpunt gered.
Na al dit harde werken mogen de
mannen volgende week even uitrusten. Vanwege de kadertraining van
de EHBO is er 9 november namelijk
geen schaken. 16 November mogen
de mannen weer aan de bak.
Uitslagen achtste ronde clubcompetitie:
Ron Klinkhamer-Vincent Jongkind
0-1
Clemens Koster- Abdul Wasei
0-1
Koen Beentjes-Bart Auée
1-0
Arie Spaargaren-Jan van Willigen
rem.
Cees Verburg-Tom van der Zee
1-0
Joran Donkers-Christopher Brookes
1-0
Marco Hutters-Ger Lubbers
1-0
Goos de Vries- Gerrit Harting
0-1
Jos Bakker-Elham Wasei
1-0
Leo Buis-Jean-Paul Brookes
1-0

Thierry Siecker, held van het derde team.

Voetbalwedstrijd tegen Abcoude

RKAV 7 laat punten liggen
Aalsmeer - Terwijl het eerste team
van Rkav op het hoofdveld gehakt
maakte van zijn tegenstander, vond
op veld 2 de minstens zo belangrijke wedstrijd plaats tussen Rkav 7 en
Abcoude 6. De trost van Rkav moest
laten zien dat het gelijkspel van vorige week tegen de koploper geen
eenmalige uitschieter was, en dat
de ploeg dit jaar wel degelijk aanspraak kan maken op het kampioenschap. Trainer mentalcoach Robbie
en non-playing captain Spreij hebben in de zomerstop de doelstellingen voor dit jaar en de komende jaren vastgesteld en benoemd in een
zogenaamd meerjarenplan. Door
een scherp inkoopbeleid zijn zij erin
geslaagd om het team in de breedte te versterken en dat biedt natuurlijk perspectieven. Maar omdat een
ploeg de tijd gegund moet worden
om naar elkaar toe te groeien, werd
dit seizoen in eerste instantie gezien
als een tussenjaar. De daarop volgende jaren kon er in de visie van
Robbie en Spreij geoogst worden
met een reeks kampioenschappen.
Nu blijkt er echter al een dusdanig
sterk collectief in het veld te staan,
dat de doelstellingen inmiddels naar
boven zijn bijgesteld. Met andere woorden: Ook dit seizoen knokt
het zevende team voor het kampioensschap! Om de aansluiting met
de top te behouden moest er deze
week wel gewonnen worden van
het altijd lastige Abcoude. Dat dit
geen gemakkelijke opgave zou worden, bleek wel meteen na de aftrap.
Een splijtende pass door de verdedigingslinie van Rkav, stelde Abcoudes centrumspits in staat met een
snoeihard schot voor de 0-1 te tekenen. Na deze domper hadden
de jongens tien minuten nodig om
weer in het eigen vertrouwde spelletje te komen, maar toen het eenmaal zover was, leek het team weer
precies op de geoliede machine uit
de eerste competitiewedstrijden.
In verslag
Abcoude werd met de rug tegen

de spreekwoordelijke muur aangedrukt en hanteerde de lange bal
naar voren om nog enigszins onder
druk van Rkav te komen. In de 37e
minuut was het eindelijk raak voor
Rkav: Mark wist uit de kluts de verdiende 1-1 te scoren.
Kort daarna kreeg linksbuiten Trompie een dot van een kans op de 2-1,
maar de keeper van Abcoude wist
nog net redding te brengen. Jammer voor uitblinker Trompie, die al
weken loopt te zeuren dat hij ook in
het verslag wil. Samen met mentalcoach Robbie is besloten om deze
actie toch te belonen met een vermelding in de krant.
Op deze wijze probeert de technische staf Trompie het vertrouwen te
geven dat hij nodig heeft, zodat hij
de volgende keer wel kan scoren.
Na rust was er nog maar één ploeg
die wilde voetballen en dat was de
thuisploeg.
Tegenstander Abcoude speelde met
tien man achter de bal en beperkte
zich tot verdedigen. Langs het veld
vergeleek de geblesseerde linksback Sven het spel van Abcoude
met het antivoetbal uit Italië en daar
konden de overige fans (voornamelijk voetbalvrouwen) hem alleen
maar gelijk in geven. Wat de trots
van Rkav ook probeerde, het balletje wilde er gewoon niet meer in deze middag.
Kansen werden er genoeg gecreëerd, maar het ontbrak de jongens
aan scherpte bij de afronding.
Vreemd eigenlijk, want op de training ging het juist zo goed. Misschien moet mentalcoach Robbie hier nog een keer op terugkomen tijdens de wedstrijdbespreking.
De uiteindelijke einduitslag van 11 was teleurstellend voor het team,
maar dat weerhield hen er niet van
om na afloop onder het genot van
een hapje en een drankje te genieten van de livemuziek in de kantine.
Volgende week staat de uitwedstrijd
tegen Arsenal op het programma.
Kijk op www.rkav7.hyves.nl voor
meer informatie en actiefoto’s.

Goede prestaties Omnia
tijdens 2e teamwedstrijd

Sconebier voor Jan Schild en Johan Siebeling.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Johan Siebeling in finale
Kudelstaart - Cruijff zei ooit: ‘In
voetbal is het simpel: je bent op tijd
of je bent te laat. Als je te laat bent,
moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.”
Als Cruijff een darter was geweest
had hij het vast als volgt gezegd: “In
darten is het simpel, je bent op tijd
of je bent te laat. Als je te laat bent,
moet je zorgen dat je de dubbel eerder gooit.
Op vrijdag 2 november vielen er in
het Dorpshuis weer vele prachtige
wedstrijden te bewonderen. Voor de
één is het zaak om de ambitie en aspiratie om te zetten in daden. Voor
de ander is het doel zo veel mogelijk plezier te beleven. Een grote verscheidenheid aan personen togen
daarom wederom naar het Dorpshuis voor een avondje spanning en
ontspanning tegelijk. De verschillende doelen die door individuen
worden gesteld variëren dus duidelijk.
Voor Ben Blokhuizen bijvoorbeeld
is, naast het maken van plezier,
het managen van de verwachting
de kerntaak. Men verwacht dat hij
wint, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst.
Toch wist Ben om te gaan met de
relatieve druk, maar daarover volgende week meer. De avond begint
traditiegetrouw met een poule systeem. Bij de heren was het deelnemersaantal 76, bij de dames 15. Het
getal 91 nadert de magische grens
van 100 deelnemers bij Poel’s Eye.
De nummers 3 en 4 van de poule
plaatsten zich voor de ronde waarin deze nummers 3 en 4 nog een
kans krijgen om de avond, op sportief gebied, tot een succes te kunnen brengen.
Een naam voor deze ronde is nog
niet paraat. Suggesties zijn welkom,
laat u ze achter in het gastenboek
op www.poelseye.nl.
Johan Siebeling werd vrijdag derde in zijn poule. Nipt moest hij de
winst laten aan Henry Oostveen en
Tim Maas.
Maar hierna was het voorlopig afgelopen met verliezen. Achtereen-

volgens won Johan van Jordy, Hein
en Beth. En in de halve finale wist
Johan zeer knap te winnen van Jelle
Beinema.
Hierdoor plaatste Johan zich voor
de finale waarin hij uitkwam tegen
Jan ‘de finalist’ Schild. Voor Jan is
het inmiddels routine om een finale
te spelen. Voor de derde keer in vijf
speelavonden plaatste Jan zich voor
een finale. Vrijdag won hij, wederom, de finale. Sconebier voor Jan,
Sconebier voor Johan.
Eerste 180-er Daisy
Bij de dames wist Daisy den Hollander haar eerste 180 score in het
Dorpshuis te behalen. Een pul bier
en een eervolle vermelding bij de
Club van 180 zijn de consequentie van deze prestatie. Tevens won
Daisy van de koploper bij de dames, Marieke van Zanten. Een succesvolle avond dus voor Daisy. Margreet Nijp was vandaag echter oppermachtig.
Na de poule waren Petra, Louise en
in de finale Bianca Maarse niet in
staat om Margreet een halt toe te
roepen. Hierdoor won Margreet de
speelavond en mocht hiervoor de
rozen van Kwekerij Nooit Gedacht
in ontvangst nemen.
De hoogste finish bij de dames was
voor Angelique Maarse. Angelique
twijfelde bij binnenkomst nog over
deelname maar besloot toch mee te
doen.
Twijfelen is in het vervolg niet meer
nodig. 19, triple 20 en tops maken
een mooie finish van 119. Als klap
op de vuurpijl wist geen van de heren deze finish te overtreffen.
Hierdoor is deze finish de hoogste
van de avond. Een flesje wijn en een
groot applaus waren, geheel terecht,
voor Angelique.
De volgende speelavond is op 16
november. Inschrijving sluit om
19.45 uur.
Inschrijving kost 3 euro en dit bedrag is inclusief administratiekosten, belasting, management gegarandeerd plezier. Je moet wel 15
jaar of ouder zijn. Meer informatie
op www.poelseye.nl.

Handboogschieten bij Target

Team Cor, Marco en Bert
wint funverschieting
Kudelstaart - Afgelopen week
vond bij Handboogvereniging Target te Kudelstaart een funverschieting plaats. Dit is een verschieting
die door leden wordt georganiseerd
in samenspraak met de wedstrijdleiding en die vaak een ludiek karakter heeft. De wedstrijd van afgelopen week stond in het kader
van speelkaarten en droeg als titel: Black Jack verschieting. De verschillende disciplines en leeftijden
werden door elkaar gehusseld om
als zodanig teams te formeren van
drie schutters. Het was de bedoeling
om met de eerste twee schutters 21
te laten schieten om zo dicht mogelijk bij de 21 te schieten. In overleg
met de derde schutter werd het derde schot gelost en in veel gevallen
werd gekozen voor het niet schieten van het laatste schot in verband
met het gevaar om je als team uit
de strijd te schieten. De combinatie
tussen richten en rekenen werd als
zeer amusant ervaren. Het winnende team bestond uit Cor de Jong,
Marco Jongkind en Bert van Veen
en zij mochten de hoofdprijs in ontvangst nemen, voor deze keer een

mand met etenswaren.
Geïnteresseerd in de handboogsport? Kijk dan voor meer informatie op www.hbvtarget.nl of
kom langs op één de clubavonden
op dinsdag en donderdag in het onderkomen op sportpark Claslagen
aan de Wim Kandreef.

Sport- en spelinstuif ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van
13.30 tot 15.30 uur een sport- en
spelinstuif voor ouderen in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. De
kosten zijn 2,50 euro per keer. Niets
moet, alles mag, is het motto van
de drie begeleidsters Joke Winkler,
Joke Dekker en Mieke Regelink. In
ieder geval kunnen de sporten badminton, jeu de boules, tafeltennis,
koersballen, sjoelen, fit-gymnastiek
en lijnbal beoefend worden. Ook u
bent welkom. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar de SWOA,
telefoon 0297-344094.

Cobie wint op ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Cobie van
der Meer met 5170 punten, gevolgd

door Henk de Jong met 5137 punten. Derde werd Wim Pet met 5112
punten en vierde was Ben Maris
met 5066 punten.
Bij het jokeren behaalde Annie
Spring in ’t Veld de hoogste eer met
75 punten, op de tweede plaats
eindigde Annie van der Does met
99 punten.

Aalsmeer - Op zaterdag 3 november is de eerste thuis wedstrijd van
de regionale trampolines springers
van SV Omnia 2000 gehouden. De
tweede van in totaal drie wedstrijden die gezamenlijk de voorronde
zijn om zich te plaatsen voor de halve finale van de Nederlandse Kampioenschappen. Een belangrijke
wedstrijd dus. Door een aantal vrijwilligers was vrijdag avond alles al
klaar gezet voor de wedstrijd, Drie
trampolines, veel matten, stoelen
en tafels voor de juryleden en de tel
commissie en natuurlijk niet te vergeten een plek voor E.H.B.O. Bij deze willen wij als bestuur de dames
en heren van de E.H.B.O bedanken
voor hun aanwezigheid afgelopen
zaterdag. Net zoals tijdens de eerste
wedstrijd werd er weer gesprongen
in twee klassen en wel de Klasse D
met 3 teams en de Klasse E met 4
teams.
In de klasse E1 sprongen twee
teams mee van sv Omnia 2000. Omnia 7 met Marlou de Vries, Carmen Onderwater en Daphne Hulsker behaalde met een punten totaal van 209,70 punten een eerste
plaats. Omnia 10 met Naomi Weij,
Naomi van der Coolwijk, Leah Middelkoop en Aimee Wijkstra werd in
deze klasse vierde met 189,30 punten. In het tussenklassement na
twee wedstrijden staat Omnia 7 eerste en Omnia 10 derde. Deze plaatsen zijn voldoende om door te gaan
naar de halve finale, voldoende reden om ook de laatste wedstrijd van

de voorronde goed je best te doen.
In de Klasse E2 sprongen ook twee
teams van sv Omnia 2000 mee, Omnia 8 en Omnia 9. Omnia 8, met
daarin Mikky Janssen, Bente Geleijn en Marvin Arendzen eindigde op een nette tweede plaats met
207,40 punten. Sanne Appelboom,
Esther van Kerckhoven, Morina Versteeg en Max de Vries, de springers
van in Omnia 9, deden ook goed
hun best. Dit team werd uiteindelijk
4 met 196,10 punten. In het tussenklassement staat Omnia 8 tweede
en Omnia 9 vierde.
In de klasse D deed Omnia 4 mee
met Iris Jongerius, Yanaika Holst,
Naomi de Rijk en Marc de Jong. Dit
team sprong een goede wedstrijd
en met een puntentotaal van 221,70
punten werden zij tweede. Derde in
de klasse met 221,40 punten werd
Omnia 6. Dit team bestond uit Robin
van As, Rowana Moenis, Martina
van der Linden en Fabienne Hogers.
Omnia 5 Ilonka de Jong, Marinka
Maarse en Daisy Maas eindigde op
een achtste plaats met 198,60 punten. In de stand na twee wedstrijden staan Omnia 4 en 6 gelijk met 5
punten op de tweede plaats en staat
Omnia 8 achtste.
De volgende wedstrijden, de laatste voorronde, wordt weer in Kudelstaart gehouden op zaterdag 17
november om 10.00 uur in de Proosdijhal. De deelnemers hopen natuurlijk weer veel supporters als ouders, oom, tantes opa’s en oma’s te
mogen begroeten.

Streekderby RKDES tegen
RKAV belooft spektakel
Kudelstaart - Zondag 11 november begint om 14.00 uur de streekderby Rkdes 1 tegen Rkav 1 aan de
Wim Kandreef . Beide ploegen kwamen afgelopen weekend tot winst
en zeker RKDES is bezig aan een
goede periode middels 10 punten
uit de laatste 4 wedstrijden. De Kudelstaarters hebben daarmee de
onderste regionen verlaten en bezetten momenteel met 13 punten de
zesde plaats. RKAV staat 9e met 3
punten minder.

Voorafgaand aan deze thuiswedstrijd worden ook alle sponsors van
RKDES uitgenodigd en is er voor
hen onder andere een wijnproeverij
geregeld. Ook start DJ Floyd vanaf
14.00 uur met het draaien van muziek in de RKDES kantine, op gepast
volume. Er wordt gerekend op een
grote toeloop. Bij afgelasting is de
kantine gewoon open en zorgt de
dj voor een muziekje tijdens deze
super-sunday, ook de sponsordag
gaat dan gewoon door.

6-2 Winst op Weesp

Prima generale RKDES
voor derby tegen RKAV
Kudelstaart - In de week voor de
kraker tegen RKAV moest RKDES naar Weesp voor hun negende competitie wedstrijd. Weesp dat
aanzienlijk hoger staat dan RKDES
werd toch binnen de Kudelstaartse gelederen gezien als een moeilijk verhaal.
Weesp heeft ook een prachtig nieuw
sportpark met een aan de kantine
gebouwde tribune. Des begon zonder de geblesseerde spelers Mark
Pothuizen en Robin Spaargaren en
de gepasseerde Ibrahim El Ahmadi. Kevin Boelsman Mohammed El
Ahmadi en Nick Spaargaren waren
hun vervangers.
Des begon gelukkig lekker fel aan
de wedstrijd en creëerde dus ook al
gauw enkele kansjes. Leuk aanvalsspel met goede combinaties. En dat
leidde al gauw tot de 0-1 van Roald
Pothuizen, een rommel goal maar
toch, het zou ook tevens de minst
mooie goal van de middag worden.
0-2 Werd het vlak daarna. De steeds
rustiger spelende Bart-Jan van de
Jagt kwam over rechts goed door
en schoof de bal prima voor waar
wederom Roald zijn tweede maakte 0-2.
De laatste 15 minuten voor rust waren voor Weesp wat ook een goal
opleverde, Kmiezek maakte fraai 12. De 2-2 vlak na rust maakte speler Bouhahi van Weesp. Hij liep gewoon van de middenlijn dwars door
de DES-verdediging en scoorde 22. Gelukkig hervond Des zich zelf
snel, een prachtige voorzet van Nick
Spaargaren van rechts werd even

fraai binnen gekopt door wederom
Roald Pothuizen, 2-3.
Toen kwam toch het breekpunt in de
wedstrijd. Na 60 minuten torpedeerde de keeper van Weesp Roald Pothuizen, dus penalty en rood voor de
keeper, een terechte beslissing van
de overigens toch uitstekende fluitende scheidsrechter.
Eddy Jansen bekroonde ook zijn prima dag met het benutten van deze
pingel, 2-4.
Ook Nick Spaargaren mocht het geluk proeven om nog eenmaal te scoren, hij bekroonde zijn goede spel
met een puntertje langs de keeper
2-5.
De voor Nick Spaargaren ingevallen
Ibrahim El Ahmadi maakte er nog
mooi 2-6 van. Met een iets geflatteerde daarom niet te min een terechte overwinning keerde de Kudelstaartse formatie huiswaarts.
Komend weekend de derby der lage
landen in Kudelstaart tegen de buren RKAV die overigens ook knap
met 5-0 wonnen van Graveland. Dat
kan nog wat worden zondag om
14.00 uur aan de Wim Kan Dreef in
Kudelstaart.
Iedereen, ook Aalsmeerders, zijn
van harte welkom. Des speelde in
de volgende opstelling: Colin van
Velzen, Bart-Jan van de Jagt, Kevin Boelsma, Bas den Daas, Jeffrey
Stravers, Roald Pothuizen, Eddy Jansen, Jochum Kok, Nick spaargaren,
(75 Ibrahim El Ahmadi), Mohammed
El Ahmadi en Robin van der Steeg.
Eppo
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Voetbalwedstrijd tegen DCG

Eredivisie zaalvoetbal

VV Aalsmeer eindelijk
weer naar winst!
Aalsmeer - Aalsmeer heeft zaterdag
tegen het onderaanstaande DCG de
punten mee naar huis genomen.
Trainer Edwin Maas had verrassend
Karel Koolhaas op de spitspositie
gezet in plaats van Milton Cooman. Aalsmeer begon als normaal de
laatste wedstrijden, met een veel te
laag tempo. Ook de nauwkeurigheid
bij de passing ontbrak. DCG kon
ook het spel niet maken en alleen
door hard werken hield men het
hoofd boven water. Aalsmeer had
de eerste 15 minuten wel het beste van het spel. DCG liet met Vonk
als laatste man, Aalsmeer niet verder dan de 16 meter komen. Bij de
eerste echte aanval van DCG in de
16e minuut kreeg Esajac de bal op
een presenteerblaadje vrij voor doel,
die niet verzuimde 1–0 te maken. En
zo keek Aalsmeer weer tegen een
achterstand aan. In dezelfde minuut
maakte de weer goed spelende Pascal van Berkum na mistasten van de
verdediging de 1–1.
Het werd een wedstrijd met een
beter Aalsmeer en met gevaarlijke
counters van DCG. John Keur en
Ray Smidt hielden echter alles onder controle. Toen in de 30e minuut
Robert Tates geblesseerd het veld
moest verlaten bleek weer eens wat
voor een impact hij op het middenveld heeft. Milton Cooman kwam er
in en Karel Koolhaas liet zich terug
zakken. De controle op het middenveld was weg en Aalsmeer verviel
weer in een doelloos spelletje met
veel balcontact maar geen bal die
goed aankwam. Pas de laatste 8 minuten voor de rust kreeg Aalsmeer
het spel weer op de rails. In de 38e
minuut schoot Pascal van Berkum
uit een vrije trap tegen de keeper,
waarna Milton Cooman in de rebound naast schoot.
Aalsmeer hield nu het tempo hoog
en dat bracht DCG in moeilijkheden.
Vonk van DCG moest met twee gele
kaarten het veld verlaten. Dat was
voor DCG een grote aderlating. Uit
de vrije trap hierop volgend van Rolf
Maarssen kopte Milton Cooman

de bal in de verste hoek, 1–2. Toen
trainer Weppner van DCG misbaar
maakte tegen de scheidsrechter
mocht hij met rood maar de tribune en kon Aalsmeer met een voorsprong de rust ingaan.
Toen Aalsmeer met elf tegen tien
man aan de tweede helft begon verwachtte men een stormloop op het
DCG doel. Het pakte de eerste 10
minuten anders uit. DCG was zelfs
gevaarlijker met tien man. John
Keur en consorten moesten alle zeilen bijzetten om het doel schoon
te houden. Karel Koolhaas moest
in de 55e minuut het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen
door Pieter v.d. Dussen. Toen in de
64e minuut Pieter v.d. Dussen een
voorzet op de vrijlopende Pascal van
Berkum zond schoot hij van 20 meter de bal met een mooie lob over de
uit zijn doel komende keeper. 1–3.
DCG kwam nu in alles tekort en
Aalsmeer kreeg de mogelijkheid om
de score te verhogen. Een uitgespeelde kans gecreëerd door Pascal van Berkum in de 82e minuut
gaf Dennis Maarssen vrij voor doel
de gelegenheid om 1–4 op het scorebord te zetten. Robert Batenburg
was in 89e minuut nog dicht bij een
doelpunt maar schoot in het zijnet.
‘Koeschijten’ en disco
Zaterdag 10 november aanstaande speelt Aalsmeer thuis tegen
RKAVIC, aanvang 14.30 uur op het
hoofdveld aan de Dreef. Na afloop
kan men het jaarlijkse ‘koeschijten’
meemaken. Tussen 17.00 en 19.00
uur wordt een koe losgelaten op
het hoofdveld. De eigenaar van de
kavel waar de koe zijn vlaai deponeert wint de hoofdprijs. Direct na
deze ludieke actie zal de prijsuitslag
in de Silveren Draeck plaatsvinden.
De koeponnen voor deze actie zijn
in het clubhuis van VV Aalsmeer
te verkrijgen. Aansluitend is er een
boerendisco. De dresscode is ‘farmer’.
Jack van Muijden

Roda’23 onderuit tegen
Hilversum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 2
november hebben de Eredivisie zaalvoetballers van Roda’23
thuis in sporthal de Bloemhof
een nipte nederlaag geleden. Tegenstander Hilversum bleek tijdens de zesde competitieronde
te sterk: 4-6.

Medailles voor de familie van Ee, Julia beet het spits van de medaille-regen af.

Atletiek: AV Aalsmeer

Ereplaatsen familie Van Ee
bij Boskoopse cross
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in het Zuidhollandse Boskoop
de traditionele Flora Cross gehouden. Een befaamde cross met veel
modder en klei, maar een drietal
jeugdige AVA atleten, toevallig allemaal luisterend naar de achternaam van Ee, lieten zich hierdoor
niet weerhouden en gingen de strijd
met het zware parcours aan.
De jongste van het stel, Julia , beet
het spits af bij de meisjes pup. C en
deed dat geweldig. Zo goed zelfs
dat ze de eerste overwinning in haar
nog prille carrière behaalde. Broer
Derk deed het erg goed bij jongens
pup. A1 en liep naar een mooie vierde plaats.
Last but not least bewees Eva van
Ee bij de meisjes jun. D duidelijk
weer op de weg terug te zijn. Na een
sterke wedstrijd liep zij naar een pri-

Zondag voetbalklassiekers
Speelavond bij
kijken in café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag
11 november wordt de voetbalklassieker Feyenoord tegen Ajax gespeeld in de eredivisie. Het belooft
deze keer een zeer spannend duel te worden, Ajax staat bovenaan
in de eredivisie en Feyenoord staat
op de tweede plaats. PSV staat derde en speelt zondag tegen AZ, dus
die wedstrijd wordt waarschijnlijk

ook erg leuk. Daar de wedstrijden
op elkaar aansluiten zal ook dit duel
in café Joppe in de Weteringstraat
worden uitgezonden.
Om 12.30 uur start de wedstrijd
Ajax tegen Feyenoord en om 14.30
uur gaan PSV en AZ de strijd aan.
Je bent welkom om te komen kijken naar de wedstrijden op het grote scherm.

BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 15 november zijn liefhebbers van klaverjassen en rummicuppen weer welkom bij buurtvereniging Oostend. In
buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat wordt de tweewekelijkse speelavond georganiseerd.
Om 20.00 uur gaan de kaarten ge-

ma tweede plaats. Bij de Maple Leaf
Cross, die afgelopen zondag in Hilversum werd gehouden was AVA junior Jordi Baars van de partij. Jordi
liep, als voorbereiding op de Warandeloop van aanstaand weekeinde,
een behoorlijke wedstrijd en kwam
als zevende over de finish.
Tot slot was AVA pupil Kim Okkerse aanwezig bij indoorwedstrijden
in Vught en ze deed het daar zeer
goed. Kim behaalde een tweede
plaats bij de meerkamp en de 600
meter werd zelfs door haar gewonnen in een mooie tijd van 2.16 min..
Bij de meerkamp kwam ze tot de
volgende resultaten: hoogspringen
1.05 mtr., 40 mtr. sprint 7.32 sec., kogelstoten 5.26 mtr. en dat betekende
op alledrie de onderdelen een persoonlijk record.

schud worden. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Het klaverjassen op 1 november is gewonnen door P. Villerius
met 5671 punten, op twee G. Presser
met 5639 punten, op drie mevrouw
Bouterse met 5348 punten, op vier
J. Alderden met 5185 punten en op
vijf mevrouw de Ruiter met 5112
punten. De poedelprijs was voor de
heer Tromp, de marsenprijs mocht
mevrouw G. van Mierlo in ontvangst
nemen. De beste rummicupper was
Ronald met 85 punten.

Het betrof de vijfde verliespartij voor
het coachen-duo Robert Essed/Herman Koehler. Bijzonder jammer voor
de ploeg van Roda’23 dat tijdens de
eerste helft in de wedstrijd tegen
Hilversum zelfs op een 3-1 voorsprong heeft gestaan. In de tweede
helft sloeg de tegenstander genadeloos toe en moest het publiek op de
volle Bloemhof-tribunes toezien dat
er géén punten gehaald gingen worden in dit thuisduel. Met drie punten
uit zes wedstrijden is Roda’23 terug
te vinden op de elfde plaats in de
ranglijst van de Eredivisie. Dit is een
degradatieplaats maar er is nog helemaal niets aan de hand. De ploegen in de Eredivisie A zitten dicht
op elkaar. Zo won koploper ZSW/
Orient Plaza maar met 2-3 van Dynamo Lelystad en daar had Roda’23
weer met 7-3 van gewonnen.
Elke wedstrijd staat op zich dus lijfsbehoud op het hoogste niveau van
Nederland behoort zeker tot de mogelijkheden. Er bestaan overigens
plannen dat de KNVB de Eredivisie A en de Eredivisie B in het nieuwe seizoen 2008/2009 gaat samenvoegen tot één landelijke TOPdivisie
zaalvoetbal. Mochten de clubs accoord gaan met de voorgenomen
vernieuwingen dan zal Roda’23 in
dit seizoen bij de eerste acht moeten eindigen. De nummers één tot
en met vier van beide Eredivisies

plaatsen zich automatisch en de
nummers vijf tot en met acht gaan
play-off wedstrijden spelen. Dat betekent dat Roda’23 vier andere verenigingen onder zich moet weten te
houden en kijkende naar de ranglijst
is dát geen onmogelijke opgave. Het
is dus goed denkbaar dat er aan het
eind van dit seizoen nog extra wedstrijden gaan volgen voor Roda’23.
Mochten de voorgenomen plannen
geen vervolg krijgen dan degraderen gewoon weer de onderste drie
clubs uit beide Eredivisies.
Vrijdag 9 november aanstaande
heeft Roda’23 een uitwedstrijd op
het programma staan. De wedstrijd
FC Blok/Carillon Boys tegen Roda’23 wordt gespeeld in Beverwijk
en begint om 21.15 uur. Een week
later, vrijdag 16 november speelt Roda’23 weer thuis maar dan voor het
KNVB bekertoernooi. Tegenstander
is OACN-Boys uit Spijkenisse. Deze bekerwedstrijd wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en de aftrap is om 21.00 uur.
Overige uitslagen:
Dynamo Lelystad – ZSW/Orient Plaza 2-3. Leekster Eagles – LZV/Marku Bouw 1-2. Veerhuys – FC Blok/
Carillon Boys 1-5. WCM/MIK –
FCM/Kras 1-7. Ter Beek – Volendam
uitgesteld.
Stand na ronde 6
ZSW/Orient Plaza 6-16, FC Blok/
Carillon Boys 6-13, Hilversum 6-13,
FCM/Kras 6-12, Leekster Eagles 610, Veerhuys 6-9, LZV/Marku Bouw
5-7, Ter Beek 5-6, Dynamo Lelystad
6-6, WCM/Mik 5-3, Roda’23 6-3,
ZVV Volendam 5-0.

Sjoelavond in Rijsenhout
Rijsenhout – Vanavond, donderdag 8 november, is er weer sjoelen in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat.
Vanaf 20.00 uur staan de bakken
klaar en kunnen de leden en andere belangstellenden het tegen elkaar gaan opnemen in verschillende
klassen.
In de hoofdklasse scoort Jan Joore
de laatste weken hoog. Op 25 oktober was plek één weer voor deze
sjoeler met liefst 1964 punten. Ria
van der Jagt eindigde als tweede, Li-

neke van Braker als derde. In klasse
A streek Leo van Faassen met 1815
punten de hoogste eer op.
Hij werd gevolgd door Nel Joore en
Bertus Baas. In klasse B was de volle
winst voor Wil Schimmel met 1668
punten. Op twee Joke Eickhoff en
op drie Annie Dol. In klasse C bleek
Wim van der Geest met 1571 punten
onverslaanbaar. Op twee Nel Schimmel en op drie Pionie Verdel.
In klasse D tot slot toonde Thomas
van Brakel zich de beste sjoeler met
1700 punten. Anja Koster volgde en
Rina Korewinder eindigde op plek
drie.

Handbalcompetitie

ARC Handbal wint nu ook
thuis van Blaricum
Aalsmeer - De heren van het
handbal-combinatieteam A.R.C.
hebben zondagmiddag goede
zaken gedaan.

RKAV-meiden bij wedstrijd
Nederland tegen Duitsland
Aalsmeer - Op donderdag 1 november jl. stond op het programma de wedstrijd van het Nederlands
Dames elftal tegen regerend wereldkampioen Duitsland. Deze wedstrijd werd gespeeld in het Krasstadion in Volendam. Om 18.00 uur
werd er verzameld bij RKAV. Alle meisjes en begeleiders kregen
voor vertrek een oranje petje uitgereikt. In totaal gingen om 18.15 uur
30 meisjes met begeleiders richting
Volendam. Een maal op de A4 aangekomen, wachtte een nare verrassing, een file van 9 kilometer en de
RKAV-meiden kwamen in de staart
van de file terecht! De file werd veroorzaak door een ongeval ter hoogte van knooppunt Nieuwe Meer;
daar waren drie rijstroken afgesloten. Dit was flink balen. Om half
acht was nog niet eens het knooppunt Nieuwe Meer bereikt, dus de
aanvang (20.00 uur) van de wedstrijd zou niet gehaald worden. Een
maal voorbij dit knooppunt was de
file opgelost en kon er goed doorgereden worden. Even na achten wa-

ren de RKAV-meiden in Volendam
aangekomen. Toen kwam het volgende probleem: de auto parkeren.
De parkeerplaatsen waren vol, dus
werden de auto’s in de berm geparkeerd en toen als een speer naar het
stadion. Eerst nog de kaartjes ophalen en dan eindelijk naar de tribune. Van de eerste helft hebben de
meisjes nog tien minuten kunnen
zien. En zo zagen ze, dat wereldkampioen Duitsland vlak voor rust
een 1-0 voorsprong nam. De Nederlandse dames speelden niet slecht,
bij vlagen zeer goed. In de tweede
helft waren ze heel dicht bij de gelijkmaker, maar de bal belandde helaas in het zijnet. Ze kregen meerdere kansen, maar ook deze gingen
er helaas niet in. Duitsland was nog
dichtbij een tweede doelpunt, maar
gelukkig ging deze bal voorlangs.
Na het laatste fluitsignaal was het
verzamelen en naar de auto’s lopen.
De terugreis verliep gelukkig een
stuk soepeler dan de heenreis. Nu
waren de RKAV-meiden binnen drie
kwartier terug in Aalsmeer.

Door een zwaar bevochten thuiszege op het nog puntloze SDS werd
een gedeelde koppositie in de Regioklasse D bereikt. Echter, de
Aalsmeer-Rkdes-Combinatie moest
hiervoor wel tot de laatste minuut
vol overgave spelen. Het gepromoveerde SDS uit Blaricum werd weliswaar al snel op achterstand gezet,
maar na een kwartier in de eerste
helft stond er toch een gelijke stand
op het scorebord (8-8). Het was voor
Multi Supplies/ARC maar goed dat
Thijs Koenderinck vanaf de opbouw
prima op dreef was, waardoor de
thuisploeg aan de nodige doelpunten kwam. Ook het tweede deel van
de eerste helft kon ARC niet overtuigen. Met name verdedigend werden teveel fouten gemaakt, waardoor ARC-keeper Pascal Weel veel
tegenstanders volledig vrij voor zich
zag opduiken.
SDS nam daardoor steeds weer een
kleine voorsprong, maar ARC kon

de stand telkens gelijk trekken. Bij
rust was het dan ook 15-15.
Na de pauze stond er een meer gedreven ARC in het veld. Er werd
weliswaar matig gespeeld, tegenstander SDS moest toch toezien
hoe de thuisploeg langzamerhand
een gaatje sloeg.
Goede momenten
Aanvallend maakte opbouwer Danny de Ruiter op de goede momenten de doelpunten, terwijl de verdediging onder leiding van keeper
Laurens van Kessel ook veel beter
stond dan in de eerste helft. Via 2018 en 23-19 werd het nog wel 2422, maar dichterbij liet ARC de tegenstander niet meer komen, waardoor uiteindelijk een 26-23 overwinning op het bord stond voor Multi
Supplies/ARC. Door deze zege is de
ploeg met zes punten uit vier wedstrijden gedeeld eerste. Aankomende zaterdagavond wacht echter in
Leusden medekoploper LHV.
Hopelijk kan ARC dan met beter
handbal voor de dag komen, want
dat zal zeker nodig zijn, wil de ploeg
ook daar de punten pakken.

Winst voor Tiny bij Sjoelclub
Kudelstaart - Uitslagen Sjoelclub
Aalsmeer, speelavond op 1 november in het Dorpshuis.
Hoofdklasse:
1.Cock Tukker
2.Albert Geleijn
A-klasse:
1.Tiny Amsing
2.Hans v Leeuwen
3.Cor Franck
B-klasse:
1.Walter Siebeling
2.Henk Brozius

2819
2755
2755
2722
2675
2673
2589

3.Jacob v.tHof
C-klasse:
1.Jaap v Wees
2.Jannie Vos
3.Wob Vos
D-klasse:
1.Jeanne v Wees
2.Pleun v Verseveld
3.Pim vd Meer
E-klasse:
1.Jan Geleijn Dzn
2.Nico Verhaar
3.Willem Joren
F-klasse:
1.Herman Berkhout

2561
2471
2460
2424
2331
2328
2313
2285
2242
2217
1976

Vierde plaats in China!

Amstelveen college huldigt
voetbalteam
Amstelveen - Dinsdag jl. huldigde het Amstelveen College
haar voetbalteam dat een vierde
plaats behaalde op het 1st World
Leading Schools Football Championship in Beijing, China.
Maar even belangrijk als de sportieve prestaties, zijn de contacten die
werden gelegd met andere scholen in het buitenland. Zo ontving het
Amstelveen College in China al een
volgende uitnodiging: van het beroemde Eton College in Engeland.
“Wie nooit in het diepe springt, zal
altijd aan de kant blijven staan”,
zegt voetbaltrainer en docent Engels Loek Verhaar. “Met dit motto hebben wij ons aangemeld voor
dit kampioenschap in China. De reis
was voor het Amstelveen College
een nieuwe stap in het opdoen van
ervaringen wat betreft internationale uitwisselingen met andere scholen en culturen.”
De reis werd een groot succes en
daar mag de hele school in delen.
Dinsdag om twaalf uur werden alle lessen van het Amstelveen College even stilgelegd en leerlingen
en medewerkers verzamelden zich
in de aula. Op het podium stond in
tenue en met medailles het voetbalteam dat terug was gekeerd uit Beijing. Spelers, docenten en begelei-

ders van het team werden feestelijk
gehuldigd en ondervraagd over alle belevenissen. Loek Verhaar: “De
voorpret, de inzet van de jongens,
de prima onderlinge sfeer, de Chinese cultuur in al zijn tegenstellingen, de contacten met Chinese en
Engelse collega’s en scholieren, de
sportieve prestaties en drie maal
Chinees warm(!) eten op een dag…
We zijn nu een week thuis en nog zit
mijn kop vol met alle overweldigende ervaringen.”
In China nam het Amstelveense
team het op tegen ploegen van gerenommeerde Chinese scholen uit
onder andere Beijing en Hong Kong
en Europese scholen waaronder
het beroemde Eton College uit Engeland. Loek Verhaar: “Als school
moet je soms dit soort stappen durven zetten. De geweldige teamspirit en de support van familie, leerlingen en collega’s hebben de stap
vervolgens tot een succes gemaakt.”
En dat succes krijgt zeker een vervolg, meent Verhaar: “In China zijn
we uitgenodigd door het Engelse
Eton College voor een uitwisseling.
Wij zijn in het diepe gesprongen en
zwemmen inmiddels vrolijk mee.”
Foto’s, een uitgebreid reisverslag en
ervaringen van deelnemers zijn te
vinden op: www.ac-to-beijing.nl.

