Tel: 0297-341900
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35 Miljoen nodig voor uitvoering
van Verkeer en Vervoerplan!
Aalsmeer - Op 12 november is de
eerste bespreking in de gemeenteraad van de 42 soms zeer uitgebreide zienswijzen van burgers, wijkraden, belangenvertegenwoordigers
en ondernemers op het in de maak
zijnde Verkeer en Vervoerplan. Op
de zienswijzen is een antwoord gegeven en het heeft ook op tal van
punten geleid tot een inhoudelijke
verbetering en het toevoegen van
enkele concrete maatregelen. Wethouder Ronald Fransen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer,
is blij met het grote aantal reacties:
“Dat geeft aan hoe zeer het plan
leeft onder bewoners en ondernemers en het geeft ook de betrokkenheid met het wel en wee van de
gemeente aan. Het betekent volgens
mij ook dat de gemeente goed heeft
gecommuniceerd over het concept

Verkeer en Vervoerplan en dat alle
betrokkenen voldoende tijd hebben
gehad om te reageren. Het is echter
een illusie om te denken dat we het
iedereen naar de zin kunnen maken,
er zijn veel tegenstrijdige belangen
en wensen over verkeer en vervoer.
Het is nu aan de gemeenteraad om
al die verschillende belangen te wegen en vervolgens een besluit te
nemen.” Voor de uitvoering van het
Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan
is ongeveer 35,2 miljoen euro nodig en dat is meer dan de gemeente
in de planperiode beschikbaar kan
stellen. Enkele maatregelen kunnen daarom pas na 2015 worden
uitgevoerd. Er is echter voldoende
perspectief om een groot deel van
het uitvoeringsprogramma in de komende jaar te realiseren. De 42 indieners van de zienswijzen hebben

160 punten aan de orde gesteld. De
antwoorden op de zienswijzen zijn
opgenomen in de nota van beantwoording. Deze nota wordt ook naar
de indieners van de zienswijzen gestuurd. Veelal gaan deze wijzigingen
om tekstuele wijzigingen, maar enkele zienswijzen zijn vertaald in vijf
nieuwe uitvoeringsmaatregelen. Op
donderdag 26 november zullen de
raadsfracties met elkaar en het college een inhoudelijk debat voeren
over het plan. Als het goed is, wordt
op 10 december door de raad een
besluit genomen over het plan. Bij
de behandeling van het gewijzigde
Aalsmeers verkeer- en vervoerplan
krijgt de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma 2009-2015 ter kennisname. Begin 2010 zal pas over
het uitvoeringsprogramma worden
besloten.
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Annemieke’s
Aktiewinkel
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

bestaat 1 november 10 jaar.
Daarom de hele maand
november 10% korting op de
totale rekening van uw diner.
Reserveren: 0297-324606

Feesten en partijen
vallen niet onder deze korting.

Rabobank Aalsmeer niet dicht!
impuls waar zowel burgemeester
Pieter Litjens als wethouder Ronald Fransen enthousiasme voor op
konden brengen. De ‘roddel’ werd
door wethouder Berry Nijmeijer gelijk de kop ingedrukt. “Vergeet het
maar. Dat is kapitaalsvernietiging”,
aldus de bestuurder. Er werd verder gesproken over de herinrichting
van de pleinen en nieuwe invullingen voor het postkantoor, de supermarkt, de tv-studio én de bank. Echter, de Rabobank gaat helemaal niet
gesloten worden. Beide panden blij-

ven open voor particulieren en bedrijven. Van sluiting is absoluut geen
sprake. Enige verwarring kan echter
zijn ontstaan omdat in de loop van
het eerste kwartaal van volgend jaar
namelijk wel het Rabobank-kantoor
in winkelcentrum Kudelstaart dicht
zal gaan. De geldautomaten blijven
overigens wel bestaan. Kantoordirecteur van de Rabobank Nic Kors
in een korte reactie: “De Rabobankkantoren aan de Stationsweg gaan
niet dicht en dat is de enige waarheid!”

Licht als kunst in Koningsstraat
Aalsmeer - Bijzondere lantaarnpalen zijn geplaatst in de Koningsstraat in de nieuwe wijk Nieuw Oosteinde. De lantaarns vormen samen
het kunstproject Oosteinderlichtlijn
naar het ontwerp van de kunstenaars Jan Hein Daniels en Willem
Hoebink. De Koningsstraat is ongeveer 1 kilometer lang en is de verbindende straat die dwars door de
nieuwe wijk, langs het winkelcentrum en de brede school, loopt. Om
deze verbindende functie van de Koningsstraat te benadrukken, hebben
de kunstenaars de lichtlijn bedacht.

In de armaturen op de lichtmasten
zijn twee soorten Led-lampen geplaatst met een witte ring voor het
basislicht en een ring met de kleuren rood, groen en blauw. Door
steeds kleine veranderingen aan te
brengen in het licht, komt de lichtlijn als het ware tot leven. Het is niet
de bedoeling dat felle lichtshows de
straat gaan opfleuren. Via een elektronische aansturing zullen subtiele
kleurverschillen zichtbaar gemaakt
worden. Het effect zal het best te
zien zijn door in de avond aan het
begin van de lichtlijn te gaan staan

en in de lengterichting van de straat
de verandering waar te nemen. Deze week treedt het computerprogramma in werking. De komende
maanden gaan de kunstenaars op
verschillende momenten van de dag
bekijken hoe de lichtlijn het best tot
zijn recht komt. Over enkele maanden staat een feestje gepland om de
lichtlijn, samen met andere kunstwerken in Nieuw Oosteinde, officieel te onthullen.

Van links naar rechts: Dirk Box, notaris Geert Labordus, Jos van der Wal en
Joost de Vries.

Nieuwe stichting organiseert
intocht van Sinterklaas
Aalsmeer - De aankomst van SintNicolaas in Aalsmeer is elk jaar
weer een groot festijn. Honderden
kinderen en ouders komen naar
het centrum om de goedheiligman
in het dorpshart te verwelkomen.
Sinds 20 oktober is er een heuse
stichting opgericht om dit feest in
goede banen te leiden: de Stichting
Sinterklaas Aalsmeer. Al vele jaren
werd het binnenhalen van de Sint
gedaan door de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en diverse
vrijwilligers. Voor deze belangrijke
taak is nu een stichting opgericht,
wat beter past bij het sociale karakter van dit kinderfeest. Notaris Geert
Labordus werd bereid gevonden om
de oprichting te begeleiden en op
20 oktober werd de stichtingsakte
onder het toeziend oog van de notaris getekend door Jos van der Wal,
Joost de Vries en Dirk Box. Naast
deze personen ziten ook Henk van
Leeuwen, Mike van der Laarse en

Aalsmeer - Een team Koreaanse
brandweermannen was afgelopen
maandag 2 november te gast bij het
vrijwillige Aalsmeerse brandweerkorps. Het bezoek begon uiteraard
met een hartelijke ontvangst met
koffie en thee.
Daarna begon het ‘echte werk’ en
werd uitgebreid uitleg gegeven
over de werkzaamheden van de
Aalsmeerse brandweer. De onderste steen werd boven water gegeven. In het Nederlands werd verteld,
een Koreaanse vertaler maakte het
duidelijk voor de bezoekers. Uiteraard stond ook een actief deel op
het programma. Het materiaal werd
gedemonstreerd en op dat moment
kwam het beeld dat menigeen heeft
van de Oriëntaalse bevolking: Camera’s kwamen tevoorschijn en er
werden volop foto’s gemaakt. In dit
geval natuurlijk wel om er thuis mee
aan de slag te gaan!
De brandweer kijkt terug op een geslaagde missie. De Koreaanse collega’s waren geïnteresseerd en namen alle informatie gretig op. En
iets op trots op te zijn: Aalsmeer
was het enige korps dat bezocht
werd door deze brandweermannen
van ver over zee.

(behalve op woensdag)

.BSLUQMFJOt"$t6JUIPPSO

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Wij Wij verdubbelen verdubbelen uW uW

slooppremie slooppremie!
Prijs Matiz € 7.495,-

www.kunstuitleen-timeless.nl

Peter Sparnaaij in het bestuur van
de nieuwe stichting. Deze mensen
gaan ervoor zorgen dat er elk jaar
weer een groot feest gemaakt wordt
van de binnenkomst van Sinterklaas.
Natuurlijk kan dit niet zonder alle
andere vrijwilligers die belangeloos
meewerken. In totaal zijn er wel zestig personen actief om deze dag mogelijk te maken voor alle kinderen in
en buiten Aalsmeer. De Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum blijft
financieel een flinke duit in het zakje doen, maar de stichting zal ook
aan het werk gaan om andere bronnen aan te boren waardoor dit feest
mogelijk blijft. Daarbij hoopt men
op steun van het bedrijfsleven uit
Aalsmeer en omstreken. Informatie
kan worden gevonden op de website www.sinterklaasinaalsmeer.nl.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom bij de intocht op zaterdag 14
november om 14.00 uur in het centrum van Aalsmeer.

Koreaanse
brandweergroep te
gast bij collega´s

Parkeren voor de deur!

uitleen | verkoop | lijstenmakerij
amstelveen – uithoorn

1

Al meer dan 5 jaar
op de Machineweg 3
in Aalsmeer-Oost bij

Groot Café
In de Zotte Wilg B.V.

Aalsmeer - Verbaasd waren de
directie en medewerkers van Rabobank Regio Schiphol afgelopen
donderdag na het lezen van het artikel in deze krant over het bezoek
van burgemeester en wethouders
aan het dorp. “Het pand van de Rabobank aan de Stationsweg komt
leeg te staan, hoe komen ze daar nu
bij?” Een suggestie deze avond was
namelijk om de ‘oude’ Rabobank te
slopen en op deze locatie aan de
Stationsweg een jachthaven te realiseren. Een prachtige, toeristische
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INFORMATIEF
DOkTERs
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.

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

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
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.

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

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

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

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn
kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes.
Ze heet “Fleur” en is 1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar.
Hij heet “Sammy”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet
“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint.
- Van Swietenstraat in Kudelstaart, zwart/witte kat van 2,5 jaar oud.
Naam: Ninja. Zwarte bovenkant kop en rug.
Witte bef, buik en pootjes.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, twee witte konijnen.
Groot van postuur.
- De Kwakel, witte kat met grijs en zwart.
- Romeijnstraat in Kudelstaart, donkergrijze kater met
witte bef en buik. Ongeveer een half jaar oud.
- Clematisstraat in Aalsmeer, cyperse poes met beige.
Zij draagt een “blauw bandje”.
- De Muzen in Aalsmeer. Witte kat met boven de staart een
zwarte plek. Boven ogen doorlopend tot de oren zwarte kringen.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart , een zwarte sierkip met wat
grijs door de veertjes. Heeft witte wangen en een korte kam.
- Baanvak in Aalsmeer, een beige konijntje.

Info geheugenactivering
bij dementie in ‘Irene’
Aalsmeer - Hoe werken de hersenen, wat is het geheugen en heeft
geheugentraining zin? Vragen die
mensen, die te maken hebben met
dementie, zich voortdurend stellen.
De ontmoetingsgroep ondersteunt
mensen met dementie en hun mantelzorgers en besteedt in het geboden programma veel aandacht aan
dit thema. Op vrijdag 13 november organiseren de medewerkers
van de ontmoetingsgroep van 10.00
tot 11.30 uur een informatiebijeenkomst over dit thema. Zij willen
graag hun kennis met betrekking
tot het geheugen en hun motivatie
om te werken aan geheugenactivering delen met mantelzorgers van
dementerenden. Tevens willen de

medewerkers een vorm van geheugenactivering laten ervaren waardoor men meer inzicht krijgt hoe dit
toegepast kan worden in de thuissituatie. De informatiebijeenkomst
is bedoeld voor iedereen die zich in
minder of meerdere mate mantelzorger voelt of belangstelling heeft
voor het onderwerp geheugenactivering bij dementie. Belangstellenden hoeven niet betrokken te zijn
bij de ontmoetingsgroep. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw
Irene in de Kanaalstraat 12. Aanmelden kan tot en met woensdag
11 november door contact op te nemen met de coördinator van de ontmoetingsgroep Ellen Millenaar, tel.
06-22468574.

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

orieles veel informatie, leuke tips en
ideeën aangereikt. Baasjes leren om
van de wandeling een heerlijk ontspannen moment voor henzelf en
de hond te maken. Uiteraard is er
ruimschoots de gelegenheid voor
het stellen van vragen. Omdat de
Gehoorzame Huishond school nog
ruimte heeft voor cursisten, is deze les niet alleen bedoeld voor de
baasjes die nu de lessen volgen,
maar ook voor geïnteresseerden die
zich herkennen in dit korte verhaaltje over de wandeling en de daarin
omschreven problemen elke wandeling weer aan den lijve ondervinden. Voor deze baasjes geldt: Wanhoop niet, het gewenste gedrag kan
aangeleerd worden door een cursus
te volgen bij de Gehoorzame Huishond school Aalsmeer. De theorieles wordt gegeven op zaterdag 7
november van 10.00 tot 11.30 uur in
het verenigingsgebouw van de Dierenbescherming afdeling Aalsmeer
e.o. aan de Beethovenlaan 122. Het
gebouw is geopend vanaf 9.30 uur.
Wie interesse heeft om ook de theorieles te volgen, kan zich opgeven door een mail te zenden aan:
hondenschool.aalsmeer@quicknet.
nl. Kijk voor meer informatie over
de Gehoorzame Huishond school
Aalsmeer op www.hondenschoolaalsmeer.dierenbescherming.nl

Van links naar rechts: Iris, Erik, Henk, Michelle, Monique en op de voorgrond
Midas.

Zondag
8 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Otmar
Vrees, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Speciaal programma voor
kinderen. (geen opgave ontvangen)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.
(Geen opgave ontvangen)
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds.
Henriette van Dunné. Extra collecte:
Projecten Gemeente-opbouw.
Zondagsschool en oppas voor
allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. S. de Graaf, Alphen
a/d Rijn.
Bijbelstudie dinsdag 10 nov. in Rode
Kruisgebouw, Spoorlaan 5a. Aanv.
20u. met H.B. Slagter.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
dhr. Büchner, Amstelveen.
Dankdag.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Scholendienst. 18.30u.
10R-dienst.
Oost: 10u. ds C.G. Graafland.
Koffiedrinken.
Herv. wijkgemeente Eben
Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. J.P.
Ouwehand, Wilnis. 18.30u. ds. G.D.
Kamphuis, Amersfoort.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.

Sjoelcompetitie
in De Reede

Speelavond bij
Ons Genoegen

Uit varen met de ANBO
Aalsmeer - Donderdag 29 oktober even na 2 uur gooide Henk van
Leeuwen de trossen los en zijn kompas was gericht op het Oosteinde.
Het was heerlijk rustig weer en met
een temperatuurtje van zo’n 17 graden is het lekker vertoeven op het
water. Langs het in aanbouw zijnde
jacht bij de Vlijt, dat van dichtbij bewonderd kon worden, ging het door
de binnenslootjes van de Oosteinderpoel. Daar krijgen de Sneeuwbal-akkers al mooie rode herfstkleuren. Rustig varend kwam de
groep bij de nieuwe tunnel van de
N201 aan.

Duidelijk was te zien hoe lang dit
‘gevaarte’ wordt. Staande op de
rand van de boot bewonderden de
ANBO-leden de diepte van de tunnel. Op het dak van de tunnel komt
weer een aanplant voor de Bovenlanden waardoor er weer een stuk
natuur bij komt. Langs de achterkant van het Oosterbad vaarde de
boot naar het restaurant van Wink
op de Schipholdijk, waar de ANBOleden de kelen konden smeren.Even
voor half vijf was de groep weer bij
het Praamplein. De deelnemers kijken terug op een geslaagde middag.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 11 november wordt van 19.15 tot 19.45
uur weer een Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t
Kloosterhof in de Clematisstraat 16.
Elke maand staat één van ‘De zeven Hoofdzonden’ centraal. De zeven hoofdzonden, die in de zesde
eeuw na Christus zijn vastgelegd
door paus Gregorius I, zijn: luiheid,
hoogmoed, woede, gulzigheid, wellust, hebzucht en afgunst. De zonde
is een begrip dat omgeven is door
geheimzinnigheid.
Oorspronkelijk is de term door de
christelijke kerk in het leven geroepen om het kwaad te kunnen duiden en uit de wereld te helpen. Dat
dit niet is gelukt, of misschien wel

gedoemd is te mislukken, is dagelijks om ons heen te zien. Zonde is
iets dat de mens onweerstaanbaar
aantrekt: Menigeen neemt zich keer
op keer voor om het niet meer te
doen, maar doet het toch.
Deze innerlijke strijd is vanaf de
vroege middeleeuwen tot aan het
heden veelvuldig in beeld gebracht
door onder andere Jeroen Bosch en
vele andere kunstenaars. Een zonde is een on-deugd, maar daar kan
deugd tegenover gesteld en geoefend worden.
Dominee J. van Popering zal tijdens
het avondgebed een korte overdenking houden naar aanleiding van de
‘zonde’: Hebzucht. Iedereen is van
harte welkom.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9 u. Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. Om
10 u. in Zorgcentrum Aelsmeer
woordcomm.viering met A. Blonk.
Zaterdag 17 u. in Kloosterhof dienst
olv parochianen.
Rijsenhout: viering om 19 u.
woordcomm.viering met diaken
J. Snoek. Mmv. Soli Deo Gloria.
Zondag om 10.30 u. gezinsviering
in Kloosterhof woordcomm. viering
met diaken J. Snoek. Om 10.30. in
Karmelkerk met diaken J. Snoek.
Mmv De Mirakeltjes. Om 14.30 u.
Poolse dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
10u. dienst met ds. J. van Veen.
Kinderkerk.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag: 19u. euch.viering. Mmv
Fiore.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
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.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 2 november om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: ds. Wim ten Voorde.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Samenkomsten om 10 u.

Rijenhout - Vanavond, donderdag
5 november, staan er weer sjoelbakken klaar in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. De competitieavond begint om 19.45 uur en
zowel leden als liefhebbers zijn welkom. De vorige speelavond is in de
hoofdklasse gewonnen door DirkJan Baardse met 1907 punten, in
klasse A ging de winst naar Thomas
van Braker, in klasse B naar Plonie
Verdel met 1599 punten, in klasse
C naar Astrid Overbeek met 1554
punten en in klasse D naar Joke van
Schie met 1543 punten.

Theorieles ‘De wandeling’ bij
Gehoorzame Huishond School
Aalsmeer - Inmiddels is de doorstart van de Gehoorzame Huishond School van de Dierenbescherming Afdeling Aalsmeer en omstreken (Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen) een feit. De trainers geven les aan een welpengroep, puppen-groep, puber-groep, instroomgroep en twee beginners-groepen
voor volwassen honden. De school
draait nu ruim zes weken en er
wordt binnenkort een theorieles aan
de baasjes gegeven, waarbij ze de
hond thuis moeten laten.
Tijdens deze les krijgen de baasjes
inzicht in het gedrag van hun hond
om een zo goed mogelijke band op
te bouwen. Verder wordt er aandacht besteed aan de eerste problemen met hun hond en hoe die opgelost kunnen worden. Het is fijn als
de wandeling zowel voor de baas als
voor de hond een moment van ontspanning is. Helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval, omdat
baasjes tijdens de wandeling nog
wel eens met probleemgedrag van
hun hond worden geconfronteerd.
De hond trekt bijvoorbeeld aan de
riem, komt niet als het baasje roept,
vecht met andere honden, springt
tegen mensen op, of jaagt achter fietsers aan. Aan de hand van
een film over het wandelen met de
hond, krijgen de baasjes in de the-

KERKDIENSTEN

Nieuw-Apostolische Kerk,
Amstelveen
Diensten op zondag 10u.
(zondagsschool om 10u.) en
woensdag om 20u.

Aalsmeer - Op dinsdag 10 november houdt buurtvereniging
Ons Genoegen de volgende speelavond, Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Er
wordt gekaart in de vestiging van
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Vanaf 19.30 uur gaan de kaarten verdeeld worden, koffie en thee
staan klaar vanaf 19.00 uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer C.
Kooy met 5154 punten. Op de tweede plaats is mevrouw Springintveld
geëindigd met 5096 punten en mevrouw Buys is derde geworden met
5052 punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen is behaald door mevrouw L. Karemaker met 36 punten. Zij werd gevolgd door de dames Flameling en Goede met resp.
37 en 42 punten.

Oud papier aan
de weg vrijdag!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 6 november haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier op. Gaarne na 18.00 uur
het papier aan de weg zetten op die
plaatsen waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier
steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.
Dus, verzamel het papier voor de
eerste vrijdagavond van de maand
en help uw/jouw vereniging!

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

De balies van afdeling dienstverlening sluiten op vrijdag
6 november om 13.00 uur. U kunt dan niet meer terecht
voor het aanvragen of ophalen van paspoorten of rijbewijzen.

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 Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

op 20 oktober 2009 heeft het college van Burgemeester
en wethouders de “regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris” vastgesteld. De
regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst kunnen raken. De stukken liggen voor
belangstellenden ter inzage bij de afdeling publiekszaken.

wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 en 24 november 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 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@noordholland.nl.

ConCePt BeleiDsreGels 2011
alGemene sUBsiDieVerorDeninG aalsmeer
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 november
2009 ingestemd met de concept “Beleidsregels 2011 Algemene subsidieverordening Aalsmeer”. De beleidsregels zijn een nadere invulling van het subsidiebeleid van de gemeente.
Alle subsidieaanvragen van de culturele, maatschappelijke en welzijnsinstellingen worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2000 en de beleidsregels. Zo wordt bekeken of de activiteiten passen binnen het
gemeentelijk beleid van Aalsmeer. Voor 2011 zijn een aantal noodzakelijke (beleids)wijzigingen doorgevoerd. Het gaat hierbij om de
volgende wijziging/toevoeging in de beleidsregels:
1. Het gelijktijdig verlenen en vaststellen van het subsidiebedrag
bij waarderingssubsidies (artikel 10 lid 4), incidentele subsidies
(artikel 15 lid 3) en wijkradensubsidies (artikel 14);
2. Het opnemen van regels met betrekking tot het zogenaamde
fonds buurtinitiatieven (artikel 17).
In de periode van 5 november t/m 17 december 2009 liggen de
beleidsregels ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente
Aalsmeer. Zij zijn tevens vanaf 5 november 2009 te downloaden
van de website van de gemeente www.aalsmeer.nl. Uw vragen en/of
opmerkingen kunt u schriftelijk indienen voor 17 december 2009
bij de afdeling Maatschappij en Ruimte. Op 29 december 2009 worden de beleidsregels, met heroverweging van de ingediende vragen en/of opmerkingen, definitief vastgesteld door het college van
B&W. De organisaties die bekend zijn bij de gemeente krijgen na de
definitieve vaststelling van de beleidsregels een aanvraagformulier
verlening subsidie toegestuurd. Hiermee kan subsidie voor het jaar
2011 worden aangevraagd. De organisaties moeten hun aanvraag
dan vóór 1 april 2010 indienen.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Apollostraat 16, 1 berk
Datum verzending vergunning: 11 november 2009
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat op grond van artikel 2.3.1.4 van de APV ontheffing sluitingstijd voor de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op
zondag gedurende het hele jaar tot uiterlijk 05:00 uur, met dien
verstande dat er na 02:00 uur geen bezoekers meer in de horecaonderneming toegelaten mogen worden, is verleend aan:
• Chris en John BV, De Blitzz, Marktstraat 22.
Datum verzending ontheffing: 3 november 2009.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

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 vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. 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:
• Anne Frankstraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
• Copierstraat 60, het plaatsen van een overkapping;
• Geerland 52, het aanleggen van een vijver;
• L.A. Braakstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
• Zwarteweg 7, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 5 november 2009.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Maarse & Kroonhof / hoek Anjerhof,
het plaatsen van een kunstwerk.

• Het bedrijf Kok Lexmond BV zal in de periode van 5 november tot
13 november 2009 gedurende maximaal 5 werkdagen, werkzaamheden verrichten met een mobiele puinbreker ter hoogte van de
Hornweg 132 te Aalsmeer. De werkzaamheden bestaan uit het
breken van een steen en betonpuin tot puingranulaat. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 uur tot 19:00 uur.
Deze kennisgeving betreft werkzaamheden die vallen onder Algemene Maatregelen van Bestuur en zijn niet vergunningplichtig op
grond van de Wet milieubeheer. Door het doen van de kennisgeving
verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit
van toepassing zijn.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 45
t/m 6 nov

t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 13 nov

t/m 16 nov
t/m 18 nov
t/m 24 nov
t/m 25 nov
t/m 26 nov
t/m 27 nov
t/m 2 dec
t/m 2 dec

t/m 11 dec
t/m 11 dec
t/m 12 dec

wet milieUBeHeer
WM 09-04
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat door De Meerlanden Holding voor haar inrichting “werf
infrabeheer Aalsmeer”, gelegen Zwarteweg 77a te Aalsmeer een
aanvraag bij hen is ingediend om een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer voor het veranderen en het in werking hebben
na die verandering van die tot de inrichting behorende onderdelen
waarmee de verandering samenhangt. Tevens is met deze aanvraag
een verzoek ontvangen tot het gedeeltelijk intrekken van de oprichtingsvergunning die op 15 juli 2008 is verleend. Zij zijn voornemens
om op de aanvraag en het verzoek positief te besluiten onder een
aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het ontwerpbesluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 6 november t/m 18 december 2009 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 18 december 2009 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, afdeling Vergunningen en handhaving,
Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving
tel. 0297-387645.
Melding artikel 4, lid 3
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend (gelet op
artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)
dat zij de volgende kennisgeving hebben ontvangen:

t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 24 dec

Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia;
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend,
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
Uitwegvergunning: Hornweg 316;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;
Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een
parkeerverbodzone;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49,
1 artlant ceder;
Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje;
Begoniastraat 35, 1 berk;
Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar;
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395,
1 kastanje;
Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35,
Aalsmeer;
Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en
1 blauwspar;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus
Hippocastanum;
Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk,
1 plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken en
1 pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; Westeinderplas H
251, 1 esdoorn;
Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes,
2 essen en 2 berken;
Conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid
gemeente Aalsmeer 2010-2014:
“Gezondheid op peil”;
Verkeersbesluit: de Bilderdammerweg tussen de
rotonde bij de Wim Kandreef en de Romeijnstraat
op werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 uur
gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer voor
de huisnummers 109 t/m 117; De Herenweg op
werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 uur gesloten
te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer voor
huisnummer 91;
Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s,
1 juniperus en 1 acer;
Ontheffing sluitingstijd: Chris en John BV,
De Blitzz, Marktstraat 22;
Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik
van het terrein voor fustageopslag;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil;
inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.
inzagetermijn tot vrijdag 11 december 2009
• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

“Kruising met kerstverlichting is gedrocht”

Druk verkeer in Kudelstaart hèt
onderwerp van Wijkgesprek
Aalsmeer - In het kader van de wijkgesprekken die collegeleden deze
herfst in de gemeente voeren, bezocht burgemeester Litjens afgelopen dinsdagavond het Kudelstaartse Dorpshuis. Enkele tientallen Kudelstaarters kwamen op de speciale
‘vraag en antwoord’ avond af.
Vragen waren er veel, antwoorden niet altijd paraat. Burgemeester Litjens nam de kritieken wel serieus maar liet de mondige aanwezigen ook weten dat sommige zaken geen keer meer nemen. Het
ging dan vooral over maatregelen
die al genomen zijn, zoals de aanpassing van gevaarlijke kruisingen,
waar een aantal inwoners de nodige vraagtekens bij zet. De meeste
Kudelstaarters die naar het wijkgesprek kwamen, kaartten het drukke
verkeer in hun woonplaats aan. Uiteraard kwam de Bilderdammerweg
ter sprake, de situatie rond de Brede
School en de grote kruisingen zoals

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Dr. J. Wasscherstraat 13, het wijzigen van een steiger;
• Karekietstraat 2, het vergroten van een dakkapel;
• Karperstraat 59, het wijzigen van de achtergevel;
• Legmeerdijk 313, het plaatsen van een brandscheiding;
• Ophelialaan 51, het plaatsen van een carport;
• Rozenstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen E 1483, het plaatsen van een schuilhut;
• Zijdstraat 60, het tijdelijk plaatsen van een aanbouw.

de ‘allernieuwste’, de twee uitwegen van de nieuwbouwwijken aan
weerszijden van de Mijnsherenweg.
Gevaarlijk rond bouwweg
Dat levert tenminste één gevaarlijke situatie op. Wellicht van tijdelijke aard, maar op dit moment heeft
de uitvalsweg van de Rietlandenwijk
nog geen officiële status, aldus een
der aanwezigen. De weg fungeert als
bouwweg, maar ook als volwaardige
ontsluitingsweg. Maar... er is geen
enkel bord dat hier aangeeft wat te
doen. Het is gokwerk. Voorrang verlenen aan rechts als je op de Mijnsherenweg rijdt? Of gewoon doorrijden? En het is goed doorrijden op
de Mijnsherenweg. “Jullie hebben
er een racebaan van gemaakt”, bekritiseerde een van de aanwezigen
het college. Hij zei: “De kruising met
de Madame Curiestraat is een gedrocht! Vroeger, toen er nog stopborden stonden en je moest stop-

pen voor verkeer van de Curiestraat,
was het nog overzichtelijk. De ‘kerstverlichting’ die nu in het asfalt is geplaatst, maakt het er alleen maar
gevaarlijker op.” Stoppen voor voetgangers èn fietsers of alleen voor die
eerste groep? In eerste instantie reageerde Pieter Litjens terughoudend
met “Ik zie hier geen aanpassing
meer gebeuren.” Hij legde uit dat
voor elke verandering op verkeersgebied weloverwogen adviezen van
deskundigen worden geraadpleegd.
Deze lane-lights bij de oversteken
op de Mijnsherenweg zijn op andere
plaatsen zeer doeltreffend.
Litjens gaf nog een ander voorbeeld
van maatregelen die niet direct populair zijn bij mensen, maar die toch
- zo leert de ervaring - de veiligheid ten goede komen. “Vrijliggende
fietspaden bijvoorbeeld zorgen voor
meer veiligheid voor fietsers, maar
automobilisten gaan juist harder rijden. De Bachlaan bijvoorbeeld leent
zich goed om het gaspedaal flink in
te drukken. Geen fietsers op de weg.
Maar er komt altijd een punt waar
wèl een oversteek is... Uit de praktijk blijkt gewoon dat auto’s langzamer gaan rijden wanneer de weg
ook door fietsers wordt gebruikt.”
Even later gaf de burgemeester aan

dat dan misschien moet worden gedacht om de lichtjes bij de oversteken maar weg te halen. Een andere
optie zou zijn om hier verkeerslichten te plaatsen.
Ook de kruising Mijnsherenweg en
de Legmeerdijk (NoordZuidroute of
N231) kwam ter sprake. “Hier rijden
veel auto’s en vrachtwagencombinaties gewoon door rood. Levensgevaarlijk”, bracht een fietsster naar
voren. “Weinig aan te doen. Tuurlijk
een kwalijke zaak. Gewoon goed
blijven uitkijken”, gaf Litjens aan.
Maar de fietsster zag hier liever flitspalen komen om de roodrijders te
straffen.
Bilderdammerweg
Uiteraard kwam de Bilderdammerweg aan de orde. Vele oplossingen zijn al geopperd (en uitgevoerd, vervolgens weer teruggedraaid) maar de weg blijft uitnodigen tot ‘racen’. De jongste maatregel, een deel van de weg sluiten tijdens de spits, valt ook niet in goede aarde. Het argument om deze regel niet in te voeren is dat tellingen
uitwijzen dat het aantal auto’s in de
spits erg meevalt. Deze tellingen
zijn door een drietal aanwonenden
verricht, leverde op dat zo’n 165

voertuigen over de weg gaan tussen
6.30 en 8.30 uur. Bijna 5.000 voertuigen worden over de gehele dag geteld. Het is een drukke route geworden, door de komst van nieuwe wijken die door de Bilderdammerweg
worden ontsloten.
Terug naar vroeger, toen de weg
nog doodlopend was, gaat nu eenmaal niet. Meer verkeer is onontkoombaar. Het is echter zaak om al

dat verkeer veilig over de weg te laten rijden. Een bussluis? Versmallingen? Spitssluiting?
Het valt niet mee om het elke Kudelstaarter naar de zin te maken.
Wat te doen tegen hardrijders? “We
kunnen niet achter elke boom een
agent neer zetten”, zei Litjens, er resumerend aan toevoegend dat “we
hier vanavond nou eenmaal niet alle
problemen kunnen oplossen.”

Over de vernieuwde kruising Mijnsherenweg en Madame Curiestraat uit menigeen zijn ontevredenheid. “De weg is een racebaan en moeten we altijd
stoppen voor die ‘discolichten’ of alleen voor voetgangers?” Ook rijdt men hier
veel te hard. “Daardoor is het gewoon eng om de weg op te draaien”, aldus
een Kudelstaarter dinsdagavond in het Dorpshuis.
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Uitverkocht!

Theatershow ‘Waterman’
van Helmert Woudenberg
Aalsmeer - Zondag 8 november
brengt Helmert Woudenberg zijn
voorstelling ‘Waterman’ in De Oude Veiling in de Marktstraat. Hatty
Waterman, zoon van Benito Waterman en Rebecca Waterman-Polak,
is de vierde in een gezin met 14 kinderen. Op 10 november 1942 slaat
bij hen het noodlot toe. Het gezin
wordt verscheurd en afgevoerd naar
Auschwitz waar zij de dood zullen
vinden. Hatty is op dat moment 21
jaar en staat wonderwaardig niet op

de lijst. Hij blijft verslagen en als verdoofd alleen achter. Dan begint het
meest bizarre en aangrijpende onderduikverhaal dat tijdens de bezetting heeft plaats gevonden. Op initiatief van het Nieuw Aalsmeers Tijdschrift, De Oude Veiling en de Stichting KCA komt hij naar Aalsmeer. De
voorstelling vindt plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling en begint om 15.00 uur. Kaarten zijn niet
meer te reserveren. De voorstelling
is uitverkocht!

Zestiger jaren herleven in Dorpshuis

Madness beat en bluesavond met Barrelhouse

De Basily Boys waren afgelopen zondag weer terug in Blitzz. Swingende, gipsy nummers werden ten gehore gebracht. De drie gitaarspelende broers werden dit maal vergezeld door een contrabassist en een violist. Een leuk en goed
optreden dat eigenlijk meer bezoekers had moeten hebben!

Ben Liebrand in Blitzz

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
november komt Ben Liebrand draaien in Blitzz in de Marktstraat. Vanaf 23.00 uur neemt de internationaal
bekende dj plaats achter het discomeubel. Ben Liebrand, nu 49 jaar,
laat al sinds zijn zestiende de wereld
genieten van zijn dj-kunsten met zijn
eigen mobiele praatshow. Liebrand
is wereldwijd bekend van remixen
voor artiesten als Phil Collins, Sting,
Sal & Pepa, Genesis en onder andere Grace Jones. Door zijn legendarische ‘grandmix’ en het radioprogramma In The Mix is Liebrand ook
de inspiratiebron voor dj’s als Armin
van Buuren, Olav Basoski, dj Tiesto
en Ferry Corsten.
Ben: “Het gros van de dj’s maakt zijn
overgangen in de intro’s en breaks
van de platen. Omdat ik vanuit het
maken van In The Mix en de grandmix gewend ben om heel compacte mixen te maken, ben ik een aantal jaren geleden overgegaan op tonaalmixen. Oftewel nummers bij elkaar zoeken die qua toonsoort ook
bij elkaar passen. Het wordt dan
mogelijk om acappella’s van nummers te combineren met instrumentale gedeeltes van andere nummers. Omdat alles muzikaal bij elkaar past, kun je nummer ook veel

verder in elkaar door laten lopen.”
Benieuwd naar Ben Liebrand? Dan
vrijdag naar Blitzz. De toegang bedraagt 10 euro.

GrEG BEnnETT WESTErn
MASSIEf BOvEnBlAd

Blitzz pianofeest staat, zoals iedere
donderdag, ook vanavond 5 november op het programma. Zondagmiddag 8 november wordt een Amsterdamse middag georganiseerd met
zangers Hans Kap en Rogier, bekend van het Jordaanfestival in de
Ophelialaan. De aanvang is 16.00
uur en de toegang is gratis.

waarmee hij wereldberoemd is geworden, en het iets minder bekende ‘Trio in c’. Dit trio laat vele facetten van Mendelssohn’s rijke compositorische mogelijkheden horen,
niet alleen een dramatisch eerste
deel, maar ook een scherzo met elfachtige sprookjeselementen. Als tegenhanger wordt de minder bekende kamermuziek van Ermanuo WolfFerrari gespeeld, die in zijn tijd vooral faam verwierf als operette-componist. Diens werk kenmerkt zich
door een Brahms-achtige klankrijkdom, en ook een bijna Duits aandoende vormgeving, maar met een
richting en speelsheid die toch zijn
Italiaanse afstamming laat horen.
Het KCA-concert in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
begint zondagmiddag 8 november
om half vier. Losse kaarten zijn te
reserveren bij Nico de Groot, tel.
0297-324160.

Konijnen, duiven en cavia’s
Aalsmeer - De Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee Vrienden (A.K.P.V.)
organiseert ook dit jaar weer een
grote tentoonstelling met konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en sierduiven. Deze show is
te zien bij Ranzijn Tuin en Dier aan
de Aalsmeerderweg 436. Vandaag,
donderdag 5 november, worden alle ingezonden dieren door erkende

Sea Jazz Festival, Peer Rhythm &
Blues Festival (B), Blue Balls Festival (CH), Crossing Border, Jazzkaar
(Tallinn) etc. In 2006 verscheen van
hun eerste DVD met de titel Live
Has Many Faces. De pers reageerde van lovend tot juichend. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland en Polen.
Een nieuw aspect is het akoestisch
spelen. Rond Tineke’s stem akoestische gitaren, contrabas, accordeon
en piano. Tijdens het optreden zullen al deze aspecten voor het voetlicht komen en alles wordt gebracht
met enorm spelplezier. Traditie gecombineerd met gevoel voor avontuur, na 30 jaar is Barrelhouse zowel live als op de plaat nog steeds
een band van topklasse. Volgens
Oor: Relaxed, ruig en retestrak! Kijk
voor meer informatie op www.barrelhouse.nl. Voor en na het optreden is er weer disco met muziek uit
de zestiger jaren. Liefhebbers van
deze sfeer en muziek kunnen hun
hart komen ophalen. Aanvang 20.30
uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop bij het
Dorpshuis en Rinus Bon fietsen, beiden aan de Kudelstaartseweg.

STAGE
MUSIC SHOP

KCA: Pianotrio belooft
romantische middag
Aalsmeer - Twee Duitse musici en
een Nederlander vormen het pianotrio dat zondagmiddag 8 november het KCA podium in de Oud-Katholieke Kerk zal betreden. Van het
drietal is de pianist Niek van Oosterum voor de Aalsmeerse muziekliefhebbers geen onbekende. De violist Wolfram Thorau en de cellist Peter Albrecht zijn hier voor het eerst
te horen. Alle drie hebben zij aan
de Universität der Künste in Berlijn
gestudeerd en in 1998 hebben zij
het Wolf-Ferrari Trio gevormd, naar
aanleiding van de vijftigste sterfdag van de laat-romantische componist Ermanno Wolf-Ferrari (18721948). Het pianotrio belooft een
middag met bekende en minder bekende muziek uit het romantische
repertoire. In het 200ste geboortejaar van Mendelssohn spelen zij een
‘Lied ohne Worte’, een concept dat
Mendelssohn heeft uitgevonden en

Kudelstaart - Na een sabbatical
jaar is er volgende week zaterdag
7 november weer een heerlijke ouderwetse Madness beat en bluesavond in het Dorpshuis. De bekende band Barrelhouse komt optreden. Barrelhouse bestaat al ruim
dertig jaar. In ’74 vond het eerste optreden plaats en kwam de eerste elpee uit. Dat was een bluesy album.
Blues bestond toen al meer dan 75
jaar en is sinds het ontstaan natuurlijk veranderd. Maar de essentie van blues is hetzelfde gebleven.
Ook Barrelhouse heeft zich in haar
dertigjarig bestaan ontwikkeld. Voor
de groep was het enorm inspirerend om met Texas legende Albert
Collins te werken. Veel verschillende
invloeden zijn in het bandgeluid te
horen. Maar het wezen van Barrelhouse is hetzelfde gebleven: bluesy
en soulful, hypnotiserend en ontroerend in de ballads, dan weer uitbundig swingend. De bezetting is onveranderd met aan het hoofd Tineke Schoemaker met de mooiste en
meest intrigerende blues-stem van
Nederland. Los van de ontelbare
clubshows speelde Barrelhouse op
prestigieuze festivals als het North

keurmeesters beoordeeld op kleur,
bouw, type en conditie. De officiële
opening is vervolgens om 19.30 uur
en wordt verricht door burgemeester Pieter Litjens. De tentoonstelling is vrijdag 6 november van 9.00
tot 21.00 uur te zien en zaterdag 7
november is publiek welkom tussen
9.00 en 16.30 uur. De toegang tot
deze prachtige show is gratis.
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Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Blues van Hein
in Centennial
Aalsmeer - Aanstaande zondagmiddag 8 november verzorgt little
boogie boy Hein Meijer een optreden in grand café Centennial aan
de Oosteinderweg 243. Hein voelt
zich helemaal thuis in de blues. Vele
bluesstijlen beheerst hij, echter zijn
roots liggen duidelijk in de Chicagoblues. Als duidelijk voorbeeld dient
de rauwe jukejoint-sound van muzikanten als Magic Slim, Muddy Waters, Hounddog Taylor en The Jelly Roll Kings. Maar als tegenhanger
van deze rechttoe-rechtaan-blues,
is het repertoire ook steeds ruimer
gevuld met de soulblues, zoals die
van Bobby Blue Bland, Little Milton en Little Johnny Taylor. Ondanks
zijn jonge leeftijd is Hein inmiddels
een wandelende jukebox geworden,
met daarin zoveel songs opgeslagen dat een gevarieerd repertoire
tijdens optredens gegarandeerd is.
Hein’s broertje Harry is al sinds jaar
en dag de drummer in de diverse
bands, waarin Hein gespeeld heeft.
Hun samenspel klinkt letterlijk broederlijk verweven. De stuwende ritmesectie wordt gecompleteerd doo

Speelgoedbeurs
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7 november wordt een speelgoedbeurs gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan
3. De inbreng is deze dag van 9.30
tot 10.00 uur, waarna van 10.30 tot

het strakke spel van bassist Jan
den Boer. Jan`s basspel wordt gekenmerkt door flexibiliteit en volgt
moeiteloos de muzikale trip van de
bluesbroers. Ook nemen zowel Jan
als Harry de background vocals voor
hun rekening. Het optreden in Centennial begint om 15.00 uur en de
toegang is gratis. Bezoekers worden
gevraagd zoveel mogelijk per fiets
te komen in verband met beperkte
parkeercapaciteit. Wie toch de auto
neemt, kan deze ‘stallen’ op het nabij gelegen terrein van garage Colijn aan de Machienweg. Meer info:
www.centennial.nu.
12.00 uur de verkoop plaats vindt.
Per inschrijfnummer mogen tien
stukken speelgoed ingeleverd worden. Uiteraard moet het speelgoed
schoon en heel zijn. Inschrijfnummers zijn aan te vragen bij Rina Tas
tel. 322994 of bij Thea van Aalst, tel.
327541.

Into the Groove in Veiling
Aalsmeer - Op vrijdagavond 6 november wordt het weer lekker genieten in De Oude Veiling met Into the Groove met DJ Feigo. Heerlijk genieten van een proeverij van
diverse bokbieren onder het genot
van de lekkerste lounge en nu-jazz
muziek en dance. Oorspronkelijk
werd met lounge gerefereerd aan
muziek gespeeld in de salons van
hotel- en casinobars, maar ook kleine cabarets en pianobars. Nu-jazz is
een verzamelterm ontstaan in de la-

te jaren negentig om muziek te beschrijven die jazzklankstructuren en
soms jazzinstrumentatie, funk, elektronische muziek en vrije improvisatie met elkaar mengen. Het begrip
lounge(n) is inmiddels al razend
populair in de grote steden. Maar
waarom zou je het in de grote steden zoeken, als je het in Aalsmeer
hebt? Allen welkom vanaf 21.00 uur
in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Zie ook de site: www.deoudeveiling.nl.

Muziek/Toneel
Donderdag 5 november:
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 20u.
Vrijdag 6 november:
* Najaarsconcert Davanti in RKkerk
St. Jan, Kudelstaart v/a 20u.
* Ben Liebrand live in Blitzz, Marktstraat vanaf 23u.
* Night Fever in Bon Ami met Peter
Beense en Jan Leliveld v/a 21.30u.
* Rockbands Electric Jets en The Expellers in N201, Zwarteweg v/a 21u.
* Into the Groove in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22u.
6 en 7 november:
* De Rijzenspelers brengen musical
De kleine parade in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat. Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Zaterdag 7 november:
* Concert Aalsmeers Harmonie in
burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Pramenrace dj Robbie in De Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 20.30u.
* Optreden Barrelhouse bij Madness
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u
* Bacchus op Spaanse toer met optreden Flamenco-trio vanaf 21.30u.
* Glossyfeest voor jeugd van 13 jaar
en ouder in N201, Zwarteweg van
21 tot 01u.
Zondag 8 november:
* Optreden bluesgitarist en zanger
Hein Meijer in Centennial, Oosteinderweg 243 vanaf 15u.
* Helmert Woudenberg met ‘Waterman’ in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15u. Uitverkocht.
* Pianotrio met romantisch repertoire in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Amsterdamse middag in Blitzz,
Marktstraat met Hans Kap en Rogier vanaf 16u.
* Disco in danscafé de Praam, Zijdstraat van 18 tot 22u. met dj.
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Woensdag 11 november:
* Open Mic. voor zangers en zangeressen in Blitzz, Marktstraat v/a 21u
Donderdag 12 november:
* Try-out concert Grenzeloos van
Alsmar Popkoor in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u.
Vrijdag 13 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Dj Kees Markman in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 14 november:
* Feest carnavalsver. De Pretpeurders ‘Kout en Vout’ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.11u.
Zondag 15 november:
* Blitzz Latin met Trafassi en band
Harvey, Marktstraat v/a 16u.
* Zangeres/gitarist Saskia Veenswijk
met friends in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
* Koperen feestje Alsmar Popkoor
met concert Grenzeloos in Meerse
op locatie, Hoofddorp v/a 20u.
Exposities
Tot en met 15 november:
* Schilderijen van Graham Dean en
objecten van Albert Geertjes in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
* Expositie met schilderijen, beelden
en glaskunst in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open iedere zaterdag en
zondag 13-17u.
* Expositie leden Verfstreken in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: do.-zo. 13-17u.
Zaterdag 7 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
5 tot en met 7 november:
* Expositie Konijnen- en Pluimveevrienden bij Ranzijn, Aalsmeerderweg 436. Opening do. 19.30u. Te bezoeken: vr. 9-21u. en za. 9-16.30u.

Diversen
Donderdag 5 november:
* Genezingsavond in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat vanaf 19.45u.
* Sjoelavond in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 6 november:
* Mega-kienavond Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. Les 19u. Competitie 20u.
6 en 7 november:
* Voedselinzamelingsactie Dorcas
in supermarkten in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout.
Zaterdag 7 november:
* Speelgoedbeurs in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Bazaar in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 10.30-17u. Spullen inleveren:
T/m 6 november 13u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 8 november:
* Vogelbeurs Rijzenvogel in gebouw
SCW, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 9 november:
* Fittest voor senioren in De Bloemhof, Hornweg, 9 tot 11.30u.
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
19.45u. Aanwezig 19.30u.
Dinsdag 10 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 11 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Cath.
Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* St. Maartenoptocht in Rijsenhout.
Start bij Werf om 19u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 12 november:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Om 20u. sjoelavond.
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
Vrijdag 13 november:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 14 november:
* Solex stamppotten toertocht. Start
10.30u. bij Dorpshuis Kudelstaart.
* Aankomst sinterklaas met pieten
bij Ringvaart, ingang Kanaalstraat
om 14u. Plus feest in gemeentehuis
Vergaderingen
Donderdag 5 november:
* Begrotingsraad in gemeentehuis
vanaf 14u.
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in De Mikade, Catharina Amalialaan vanaf 19u.
Woensdag 11 november:
* Vergadering Dorpsraad Rijsenhouot in De Reede, Schouwstraat
vanaf 20.15u.
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in
Dorpshuis.
Donderdag 12 november:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.
Dinsdag 17 november:
* Jaarvergadering CDA Aalsmeer in
Irene, Kanaalstraat vanaf 20u.

Rock & Roll met Electric
Jets en Expellers in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
november spelen weer twee lekkere rockbandjes in de N201: The
Electric Jets en The Expellers. Het
uit Noord Holland afkomstige Electric Jets is ondanks het feit dat de
bandleden nog maar een jaar of 18
zijn al behoorlijk actief in het Nederlandse clubcircuit. Grote zalen
als Melkweg en Patronaat werden
al met een optreden verrast en de
band speelde op meerdere grote
festivals en sleepte al diverse prijzen binnen bij talentenjachten, zoals dit jaar de Westfriese popprijs.
En terecht, want de band beschikt
over een lekker rauw, maar ook catchy geluid en een tomeloze energie
op de bühne!
Het geluid dat The Electric Jets
voortbrengen is garage rock & roll,

die met passie wordt gebracht. En
ook al is het een nog heel jonge
band, hun stijl doet je terug denken aan de tijd waarin bands zoals
Led Zeppelin, AC/DC en Black Rebel Motorcycle Club naam maakten met hun onversneden recht voor
zijn raap rock en roll. The Expellers
zijn reeds bekende gezichten in de
N201 en hebben alle aanwezigen al
eerder getrakteerd op hun frisse, eigentijdse rocknummers in de stijl
van bands als bijvoorbeeld Queens
of The Stone Age en The Raconteurs. Dus, als je van goede alternatieve muziek houdt, moet je vrijdag
in de N201 aan de Zwarteweg zijn!
De zaal is open om 21.00 uur en
de entree is gratis. Meer informatie
over het programma is te vinden op
internet: www.n201.nl.
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Dit weekend nog twee keer!

Carnaval met Pretpeurders

‘Kout en Vout’ in Dorpshuis

Rijzenspelers spelen Wim
Sonnevelds ‘Kleine parade’
Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers uit Rijsenhout bestaat
dit jaar 65 jaar en viert dat groots
met een musical van Wim Sonneveld: ‘De kleine parade’. In 1969 regisseerde Sonneveld dit stuk zelf
met acteurs als Leen Jongewaard,
Margriet de Groot en Joost Prinsen.
Met de keuze van deze musical laat
de jubilerende vereniging wederom
zien veel talent in huis te hebben en
de uitdaging aan te durven het op
de planken te brengen. En dat hebben de heren en dames acteurs afgelopen weekend zeker laten zien.
Zowel vrijdag als zaterdag klonk na
afloop terecht een luid applaus. ‘De
kleine parade’ handelt over thema’s
die in de dertiger jaren zeer actueel
waren: De neerbuigende omgang

van de rijkere klasse richting hun als
lagere klasse getypeerde personeel.
Het verhaal draait om de verhouding die de gegoede Therèse Wentinck als weddenschap is aangegaan met de eenvoudige zakenman
Ankerblom. Tegen het einde van de
voorstelling blijkt dat klasse en adel
toch niet alles is... De jubileumvoorstelling wordt nu nog twee keer opgevoerd: De voorstelling op vrijdag
6 november is uitverkocht, voor zaterdag 7 november zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. De optredens
vinden plaats in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14 en beginnen om 20.15 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar via reserveren@rijzenspelers.nl, via www.rijzenspelers.nl
of telefonisch via 0297-327840.

Pramenrace dj Robbie met
hits van toen in De Walrus

Aalsmeerderbrug - Nu de goede sint zijn tocht uit Spanje aangevangen heeft, gaat ook pseudo sint
Robbie Gordon van de Swaffelaars
praam van zich laten horen. Aanstaande zaterdag 7 november legt
hij zijn praam aan bij eetcafé-bar De
Walrus. Goedgevuld met disco apparatuur en de retro lichtshow van
Discotheek Delight maakt hij zijn tijdens de pramenrace al aangekondigde belofte “men zal snel weer
van mij horen” volledig waar. Robbie heeft reeds ‘platenbreier’ DJ de
Lange verzocht zijn jaren zeventig tot negentig platenkast door te
swaffelen op zoek naar echte disco, club en dance classics pareltjes.
Voor de DJ van Delight, tevens resident DJ van Bon Ami in de jaren negentig, natuurlijk een kolfje naar zijn
hand en zo gaat de Walrus dan ook
bijvoorbeeld van Donna Summer

via Rick James naar Robert Miles
of van Chaka Khan via Fox the Fox
naar Jaydee met deze keer de nadruk wat meer op de ‘next generation’ dance classics. Ook enkele uitstapjes naar wat heden ten daagse
muziek en een aandeel Nederlandstalig werk zullen worden gemaakt
waarbij de hele zak met snoepgoed
zoveel mogelijk aan en door elkaar
gebreid gaat worden als in een nonstop grandmix. De Walrus verwacht,
mede gezien het enthousiasme over
de vorige classics disco, weer een
walrusgezellige avond. Voor de rokers is er een aparte ruimte beschikbaar om er tussendoor eentje op te steken. Dus voor eenieder
die zin heeft in een dance classics
feestje: vanaf 20.30 uur is het party
time. De entree is gratis. De Walrus
is te vinden aan de Aalsmeerderdijk
452. Wees op tijd, want vol is vol.

Salsa party in the Beach
Aalsmeer - Voor diegene die ook in
de winter van zon houden én van latin en salsa, zijn aanstaande zondag
8 november in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a aan het juiste adres. Naast de wekelijkse salsalessen organiseert The Beach namelijk iedere tweede zondag van de
maand gratis salsa party’s. Met de
toevoeging van een gratis workshop
op de vooravond is de zaal vanaf de
eerste klanken direct gevuld. Deze
keer wordt de muziek verzorgd door
DJ Jarzino. Met zijn brede muziekkeus, van zwoele zouk, snelle merengue tot pittige salsa, belooft het
een bruisende avond te worden. De
avond begint om 19.30 en om 23.30
uur wordt de laatste dans ingezet.
Speciale voor de mensen die al wat
langer met salsa bezig zijn, wordt
om 20.00 uur een gratis workshop
salsa intermediate gehouden. Na

de workshop neemt DJ Jarzino de
draaitafel over en kan de hele avond
heerlijk gedanst worden! Naarmate de avond vordert zal de muziek
steeds meer up tempo nummers bevatten. Hierdoor komt iedere danser
aan zijn of haar trekken. Iedereen is
welkom, vrij parkeren voor de deur
en de toegang is gratis.
Salsacursussen
De kans is groot dat tijdens de salsa
party de ‘passie van het Latin dansen’ (her)ontdekt wordt. Deze mensen nodigt The Beach uit om eens te
komen kijken tijdens één van de vele cursusavonden salsa, zumba of
zouk. Nieuw in het cursusaanbod
zijn de zumba lessen op de dinsdagochtend voor volwassen en voor
kids op de woensdagmiddag. Voor
meer informatie surf naar www.
beach.nl.

Bijzonder talent op 17e
pianogala in Bacchus

Aalsmeer - In cultureel café Bacchus gaat op vrijdag 13 november voor de zeventiende keer het
jaarlijks terugkerende pianogala plaatsvinden. 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 gaat zeker getoond worden deze avond. 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. Een aantal mensen hebben zich al opgegeven maar
er is nog plaats. Wil je meedoen,
geef je dan op bij Robbert Tuinhof via rmtuinhof@hotmail.com of
bij Lisa Kaaijk via lisa_kaaijk@hotmail.com. Je stuk mag niet langer
zijn dan 10 minuten. Als je pianobegeleiding nodig hebt dan kan dat.
Het piano-gala begint vrijdag 13 november om 21.00 uur en de entree
is gratis.

Winkeldievegge
aangehouden

Auto rijdt door
na botsing

Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober rond negen uur in de avond
is een winkeldievegge betrapt bij
een bouwmarkt in de Lakenblekerstraat. De vrouw, een 33 jarige Kwakelse, dacht met een tas vol spullen
zonder te betalen de kassa te kunnen passeren. Het werd gezien en
de politie werd ingeschakeld. Even
verder op het industrieterrein kon
de dievegge aangehouden worden.
De tas met spullen had zij in de bosjes gedumpt, maar deze is terug gevonden.

Botsing brommer
en fietser

Aalsmeer - Op de kruising N201
met de Legmeerdijk zijn zaterdag 31
oktober een brommer en een fietser op elkaar gebotst. Het ongeval
vond rond twee uur in de middag
plaats. Beiden redden op het fietspad parallel aan de N201 richting
Uithoorn. Bij de Legmeerdijk sloeg
de fietser plots links af. De scooterrijder kon de fietser, een 25 jarige man uit Amstelveen, niet meer
ontwijken. De 47-jarige bromfietser
uit Rijsenhout raakte gewond en is
naar het ziekenhuis vervoerd.

Aalsmeer - Op vrijdag 30 oktober, aan het einde van de middag,
heeft in de Dorpsstraat een botsing
plaatsgevonden tussen een auto en
een fietser. De automobilist was niet
van plan om te stoppen en reed weg
richting het Weteringplantsoen. Er
was een motoragent van de politie
Kennemerland in de buurt en deze
heeft direct de achtervolging ingezet. De bestuurder kon klem gereden worden, maar heeft vervolgens
de benenwagen genomen en wist
uit handen van de politie te blijven.
De sleutels zaten nog in het autoslot
en een behoorlijke hoeveelheid lege
bierflesjes zijn in de wagen aangetroffen. Het onderzoek loopt.

Sleutels laatste
starterswoning

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 5
november, is de laatste sleutel overhandigd aan de nieuwe bewoners
van de gerealiseerde starterswoningen aan de Bilderdammerweg. Alle
56 woningen van dit project Movin
zijn terecht gekomen bij de bedoelde doelgroepen, starters en jongeren.

bestaan. Hier draait het openingsfeest immers om: Wat is het thema
van komend carnavalsseizoen? Tevens worden de nieuwe jeugdprins
en –prinses benoemd. Uiteraard
hoort bij een feest ook muzikale
begeleiding. Om het echt ‘Kout’ en
nóg ‘Vouter’ te maken is PingWing
Drive-In Show aanwezig voor de
discodeuntjes en tussendoor treedt
de inmiddels bekende en geliefde
Cock Zwanenburg op. Het ‘Kout en
Vout’ feest begint om 20.11 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom op
dit feest. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Cafetaria Family Kudelstaart aan de Einsteinstraat 85. Kosten zijn slechts 5 euro
per kaart. Kaarten aan de deur van
het Dorpshuis kosten 7,50 euro en
op is op! Meer informatie is te vinden op de vernieuwde website van
De Pretpeurders: www.pretpeurders.nl, of stuur een mailtje naar info@pretpeurders.nl.

Thuiswedstrijd De Klught
Aalsmeer - Een thuiswedstrijd voor
De Klught afgelopen vrijdagavond
23 oktober in Centennial. Het vijftal
van deze Aalsmeerse formatie zijn
geboren in het Farregat en het aan
de Oosteinderweg liggende grand
café ligt ook in de wijk Oost. Veel
bekenden mochten de heren dan

ook begroeten en volop is genoten
van hun coverhits. Gedanst werd er
op hits van de Rolling Stones en Elvis Presley en meegezongen met de
bekende liedjes van De Dijk en Normaal. Gerard, Dick, Jan, Wim en Wil
kijken, net als het publiek, terug op
een gezellig en geslaagd optreden.

Dorpsraad Rijsenhout vergadert
Rijsenhout - Op woensdag 11 november houdt de Dorpsraad Rijsenhout een openbare vergadering in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. De aanvang is 20.15
uur en iedere inwoner en andere
belangstellenden zijn welkom. De
avond begint met een kort huishoudelijk gedeelte. Daarin komt, naast
de financiële situatie, vooral naar
voren wat de Dorpsraad het afgelopen jaar zoal heeft gedaan voor het
dorp, niet in het minst met Schipholzaken. Daarna wordt de nieuwe website www.rijsenhout.info gepresenteerd. Vervolgens neemt de
stichting MeerWaarde voor de rest
van de avond het heft in handen. De
Dorpsraad geeft MeerWaarde graag
de gelegenheid om zich te presenteren aan de inwoners van Rijsenhout. MeerWaarde is dé welzijnsinstelling in Haarlemmermeer, ook in
Rijsenhout. Een team van medewerkers houdt zich, in de ruimste zin van

het woord, bezig met de leefbaarheid van het dorp. Hierbij kan gedacht worden aan spreekuren voor
ouderen in het dorpshuis, spreekuren van maatschappelijk werk en
de sociaal raadsman in de dokterspraktijk in de Rijshornstraat. Ook
is MeerWaarde actief in het buurtnetwerk, met het project Webstudio
en op straat met jongerenopbouwwerk. Daarnaast kunnen de inwoners van Rijsenhout gebruik maken
van de diensten van buurtbemiddeling of advies inwinnen bij de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer.
De medewerkers van MeerWaarde
hopen in gesprek te mogen raken
met de aanwezigen. Zowel de lopende als de toekomstige activiteiten komen aan bod. De zaal is vanaf
19.45 uur open en zowel vooraf als
tijdens de pauze krijgen de aanwezigen thee en koffie op rekening van
de Dorpsraad.

Dorpsraad Kudelstaart bijeen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Kudelstaart - Na het zomerprogramma gevuld met succesvolle activiteiten als de zomerbraderie en het
alom bekende beachvolleybaltoernooi, bereid carnavalsvereniging De
Pretpeurders zich voor op het nieuwe carnavalsseizoen dat geopend
wordt met het traditionele elfde van
de elfde feest. Dit jaar gaat de opening van het carnavalsseizoen op
zaterdag 14 november volledig anders dan anders worden. Vaste bezoekers van het elfde van de elfde feest weten dat dit feest bij RKDES werd gevierd, maar anders dan
voorgaande jaren wordt het carnavalsseizoen dit keer ingeluid in het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg
en wel met een spetterend feest genoemd ‘Kout en Vout’. Met de andere locatie is ook de opzet van het
feest vernieuwd en groter opgezet.
Naast deze nieuwe formule blijven
de bekende onderdelen van het elfde van de elfde feest wel gewoon

Kudelstaart - Op woensdag 11 november komt de Dorpsraad van Kudelstaart weer bijeen in het dorpshuis van Kudelstaart om daar de belangrijke en minder belangrijke punten de revue te laten passeren. Wat
te denken van de bouw, de verplaatsing van al die mensen door en om
het dorp, het wegennet, recreatie
en hoe gaat het oversteken van al
die kinderen naar de nieuwe school
in de Rietlanden? De vergadering
is openbaar, iedere belangstellende
is welkom. Speciaal de ‘nieuwe’ bewoners van Kudelstaart zijn bijzonder welkom. Ook de politiek en de

politie zijn aanwezig. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt
voorafgegaan door een inloop-halfuurtje voor vragen en/of suggesties
vanuit de gemeenschap, van 19.30
tot 20.00 uur. De Dorpsraad is overigens op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten
voor Kudelstaart. Kom eens langs
op één van de vergaderingen of bel
voor meer informatie naar Robert
Uytenbogaardt (voorzitter), tel. 0653153252 of Ria Boon (secretariaat),
tel. 0297-328169. E-mailen kan natuurlijk ook: dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com.

Getuigen gezocht van
vechtpartij aan Dreef
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november heeft een grote vechtpartij plaatsgevonden op de parkeerplaats langs de Dreef. Rond kwart
over twee in de nacht zijn twee
groepen slaags geraakt.
De politie zoekt getuigen van deze
vechtpartij vanwege nog veel onduidelijkheden. Er zijn totaal vijf slacht-

offers gevallen. De verwondingen
lopen uiteen van blauwe plekken
tot vervoer naar het ziekenhuis voor
een gebroken neus. Een deel van de
vechtersbazen was reeds bij aankomst van de politie op bromfietsen
vertrokken.
Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie
Aalsmeer via 0900-8844.

Live in Bon Ami: Peter
Beense en Jan Leliveld
Aalsmeer - Op vrijdag 6 november zullen tijdens Nightfever, de jaren tachtig en negentig party voor
21+ers, twee topartiesten een liveoptreden verzorgen in discotheek
Bon Ami. Als eerste zal de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld een spetterend optreden verzorgen. Na zijn
twee concerten in de Bloemhof, bezocht door 2500 mensen, is nu ook
zijn debuutalbum ‘Dit is mijn leven’
na zeven weken op de tiende plaats
in de album top 100 beland. Op deze
avond zal Jan menig hart raken door
zijn nieuwe album en menig voetje
van de vloer krijgen door zijn swingende nummers! Tevens zal nie-

mand anders dan de Amsterdamse
volkszanger Peter Beense zijn welbekende zangkunsten tonen. Peter
loopt al een geruime tijd mee in de
zangwereld en iedereen is bekend
met zijn nummers met hoog meezing-gehalte. De deuren van Bon
Ami zullen om 21.30 uur open gaan
en de entree bedraagt 10,00 euro.
Er is geen voorverkoop, dus kom op
tijd, want vol is vol! Voor meer informatie: www.nightfever-aalsmeer.nl.
Zet ook alvast vrijdag 11 december
in je agenda, want dan zal niemand
anders dan zanger Wolter Kroes een
optreden geven in Bon Ami.

OVAK midweek Friesland
Aalsmeer - Maandagmorgen 26
oktober vertrokken twee bussen
met 97 leden van de OVAK richting
Friesland. De ouderen hebben genoten van een midweek in Rijs. Onderweg was er een heerlijk lunch
en ‘s avonds een optreden van de
Volksdansgroep uit Hindelopen.
Dinsdag is een rondvaart gemaakt
op de Friese meren. Het was mooi
weer en vanaf het bovendek kon iedereen genieten van de prachtige
natuur. Dinsdagavond werd er gebowld, klaverjassen, sjoelen ofwel
spelletjesavond. Woensdag vertrok
de groep al vroeg richting Groningen voor een bezoek aan de Vicarie
in Midwolda, de woonboerderij van
Imca Marina. Tevens is dit een locatie waar men kan trouwen. Er was
eerst een heerlijke lunch, daarna

vertelde Imca enige anekdotes en
zong voor de gasten een Groningsliedje en natuurlijk het bekende Viva
Espanjo. Iedereen genoot met volle teugen. ‘s Avonds stond bingo op
het programma. Donderdagmiddag
werd een bezoek gebracht aan het
appelbedrijf van de familie Verhage in Luyttelgeest. Ook hier was een
gastvrije ontvangst. Er was een filmpresentatie over het bedrijf en de
ouderen kregen een rondleiding. De
koffie met appeltaart ontbrak niet
en de appelsap en likeur ging er ook
goed in. Donderdagavond was alweer de laatste avond met een diner-dansant met live-music. Vrijdag
na de lunch gingen de bussen weer
richting Aalsmeer. De OVAK-leden
kijken terug op een heel geslaagde
en gezellige midweek.

Oude Spoorbaan

weg 273a. De aanvang is 19.30 uur.
Wie kan meer punten bijeen vergaren dan Theo Walhen die afgelopen 29 oktober 6721 punten bijeen kaartte. Vera Konst eindigde
op twee met 6704 punten en met
slechts 1 puntje verschil, 6703, werd
Irene Nuijts derde.

Appartementen in Oosteinde
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 november houdt woonstichting
Eigen Haard een informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in de appartementen boven het nieuwe winkelcentrum in
Nieuw-Oosteinde.
De in totaal negentig appartemen-

ten zijn bedoeld voor mensen van 55
jaar en ouder. Twaalf woningen worden verhuurd in de vrije sector, de
overige zijn sociale huurhuizen. De
bijeenkomst is Zaterdag van 11.00
tot 13.00 uur en is in brede school
De Mikado aan de Catharina Amalialaan.

Auto tegen boom Inbreker betrapt
Aalsmeer - Op vrijdag 30 oktober
rond half acht in de ochtend is een
45-jarige automobilist uit Amstelveen door nog onbekende oorzaak
tegen een boom langs de Bosrandweg gereden. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder moest uitwijken voor een overstekend dier of
een ander voertuig. De man is gewond geraakt en per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis.
Zijn auto is zwaar beschadigd. Er is
een onderzoek ingesteld.

Aalsmeer - Een bewoonster in de
Wilgenlaan heeft vrijdag 30 oktober de schrik van haar leven gehad.
Rond drie uur in de nacht werd zij
wakker en zag naast haar bed een
inbreker staan. De bewoonster begon te gillen, waardoor de inbreker
het op een lopen zette. De inbreker
is nog achtervolgd door de bewoner, maar hij wist te ontkomen op
een gestolen paarse Batavus fiets
met drie versnellingen en voor op
een zwart mandje.

Aalsmeer - Op donderdag 12 november komen de leden van buurtvereniging De Oude Spoorbaan bijeen voor weer een gezellige klaverjasavond. Ook u/jij bent welkom in
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
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Meezingen met shantykoor De
Brulboeien in De Oude Veiling
Aalsmeer - In het kader van Muzikaalsmeer verzorgde het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien afgelopen zaterdagavond een optreden
in De Oude Veiling. Het werd een
spetterende avond.
Het programma bracht een scala aan bekende en minder bekende
shanties en andere zeemansliederen en was in drie onderdelen opgedeeld. Bekende vissersdorpen, zoals Arnemuiden en Volendam trokken voorbij, evenals de rijke boeren
van het eiland Wieringen die zo aantrekkelijk waren voor de jonge meisjes, maar ook Dublin met Molly Malone en het Schotse Mingulay passeerden de revue. De Rotterdamse ballade van de lange deining, Ketelbinkie, kon uiteraard niet ontbreken, noch de Sluizen van IJmuiden
waar zo menig traantje vloeide en
de klassieke shanty over de Drunken Sailor, die uiteindelijk ter ontnuchtering in de kooi van de kapiteinsdochter terecht kwam. Aan het
strand was het deze keer niet stil en
verlaten, het Kleine café was nog

open en er was een Schip gezonken
door een overmaat aan drank. Bolle
Dries, solo vertolkt door Piet Reeuwijk, zwalkte hier tussendoor over de
wereld als kietelkapitein. Ondertussen had een moeder haar bezorgdheid uitgesproken over haar Junge,
die bald wieder moest komen. Afgesloten werd met De Woonboot,
solo gezongen door Nol Heysteeg
die het woonbotenbeleid uitgebreid aan de orde stelde. Het geheel
werd muzikaal begeleid op accordeon door Gonny Schellingerhout,
Ben van Wandelen en Cor Trommel. In de pauzes kon genoten worden van verschillende duo’s. Marianne van Houwelingen op gitaar en
zang en Cor Filius vertolkten enige
Ierse ballades. Auke Anema begeleid door Cor Trommel op accordeon bracht enige onvervalste Amsterdamse smartlappen van Johnny Jordaan ten gehore. Het ruim aanwezige publiek zong enthousiast de refreinen mee en kon, gezien en gehoord de reacties, terugblikken op
een gezellige avond.

Foto: Jacqueline Kristelijn.

Schepen, vogels en figuren van
Graham Dean in Oude Raadhuis

Allen welkom in gemeentehuis

Concert van Harmonie met
thema ‘Amerika’ zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7
november vindt het jaarlijkse donateursconcert plaats van Aalsmeers
Harmonie. Het wordt een swingend concert met het thema ‘Amerika’. Tijdens het Amerikaanse concert brengt Aalsmeers Harmonie
een divers programma, met daarop
uiteraard grote namen uit de Amerikaanse muziek. Er worden stukken gespeeld van bekende artiesten als Glenn Miller, Elvis Presley en
Michael Jackson. Ook toepasselijke
stukken als ‘New York, New York’ en
‘Oregon’ worden tijdens deze avond
ten gehore gebracht. Het is een afwisselend programma met veel lichte en bekende muziek. De avond
wordt gepresenteerd door Paul Kei-

zer. Hij zit momenteel in het tweede
jaar zijn musicalopleiding aan het
Conservatorium van In Holland. Paul
speelde als Rudolf (14 jaar) in de
musical Elisabeth van Joop van den
Ende. Ook speelde hij mee in het
ensemble van Cyrano-de Musical
en als Simon Stride in Jekyll en Hyde. Paul zal niet alleen presenteren,
maar hij zingt ook een aantal nummers mee. Het concert zaterdag is in
de burgerzaal van het gemeentehuis
en begint om 20.00 uur. De deur is
open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar via (bestuurs)leden van
de Harmonie, of aan de deur op de
avond zelf en kosten 7,50 euro. Voor
meer informatie: www.aalsmeersharmonie.nl.

Crazy Glow Party voor 13 jaar
en ouder in N201 zaterdag

Aalsmeer - Iedereen vanaf 13 jaar
die aanstaande zaterdag 7 november nog niets gepland heeft, kan
weer terecht in de N201 voor een
gezellig avondje uit! Elke twee weken op zaterdagavond is er Basic Night danceparty voor iedereen
vanaf 13 jaar. Iedereen uit de wijde
omtrek is welkom te komen feesten
op de dansvloer of gewoon lekker
te chillen met vrienden; geen school
geen werk, lekker niks aan je hoofd
maar alleen je vrienden om je heen!
Komende zaterdag is bovendien extra de moeite waard, want bij de entree krijgt iedereen een setje glowarmbandjes en een halsketting en
de hele zaal word zo gevuld met felle fluorescerende kleuren. Het zal
er fantastisch uit zien! Dj Norman
zorgt weer voor de vetste hits en bo-

vendien schuift een jong talent aan
achter de dj-tafel: dj Dux. Deze jonge Aalsmeerse dj draait alle soorten
muziek die je maar wilt: Van house
tot urban en van hiphop tot top40
hits. Tot voor kort was dit feest voor
iedereen vanaf 14 jaar. Maar na onderzoek op meerdere middelbare
scholen is gebleken dat heel veel
jongeren van 13 ook graag willen
komen, dus is de leeftijd verlaagd!
Om binnen te komen moet je wel je
legitimatie tonen aan de deur. Als
je nog geen ID hebt, is een schoolpas met een duidelijke foto ook voldoende. Er is beveiliging aanwezig
en er wordt geen alcohol geschonken. Het feest in de N201 aan de
Zwarteweg is van 21.00 tot 1.00 en
de entree is 3 euro inclusief glowhalsketting en armbandjes.

Inschrijving Oudejaarsclub
van 100 nu van start!

Aalsmeer - De Club van 100 van
Ridder & Co is springlevend! Er is
onlangs zelfs een extra Club bijgekomen, vanwege de grote belangstelling voor deze unieke manier van
staatsloten spelen. Elke maand spelen een x- aantal mensen in de Club
van 100 en kopen met elkaar 100 hele staatsloten met Jackpot. Zij spelen dan met eindcijfers 00 tot en met
99, waardoor het maximale gegarandeerde wingeld ontvangen kan
worden. Je ontvangt namelijk alle
prijzen die op de laatste twee eindcijfers vallen. Speel je een straatje,
dan vang je gegarandeerd alles wat
valt op alleen het allerlaatste eindcijfer 0 tot en met 9! Met de Club
van 100 betaal je dus 1 lot, maar je
hebt 100 kansen en wie wil dat niet?
Als er prijzen vallen worden die ook
met de hele club gedeeld naar rato inleg. Mocht er wat groots vallen,
dan heb je ook al snel voor 2 of 3 loten aankoop een grote opbrengst.
Voorbeeld: Je koopt 1 lot binnen de
Club en er valt de Jackpot op van
27,5 miljoen, dan ontvangt deze speler 27,5 miljoen gedeeld door 100 is
275.000 euro. Met 2 loten inleg heb
je dan al een half miljoen. En dat
is snel verdiend en alleen mogelijk
door met 100 loten mee te spelen!
Ieder jaar is er een los samengestel-

de Club van 100 voor de Oudejaarsloterij. Vanwege de grote populariteit van dit spel, verwacht Ridder &
Co dit jaar wel twee Oudejaarsclubs
van 100 te kunnen maken. De vaste spelers van de Club van 100 kunnen al enige tijd inschrijven en reserveren op de Oudejaarsclub. Maar
vanaf heden is de inschrijving voor
de Oudejaarsclub ook geopend voor
iedereen die maar mee wil doen, zodat ook andere Aalsmeerders eens
een goeie gooi kunnen doen naar
het grote geluk. Opgave gebeurt
door middel van reservering van
het aantal loten dat men wil spelen.
Vanaf 21 december zijn dan de lijsten met alle lotnummers af te halen bij Ridder & Co. Als extra service geldt dit jaar: als er twee Clubs
vol komen, worden de loten automatisch zoveel als mogelijk, gelijkelijk verdeeld over de twee Clubs.
De Oudejaarsclub staat vanaf heden
open voor het reserveren van loten.
Er wordt gespeeld met hele loten inclusief jackpot. Wie het eerst komt,
die het eerst maalt, of je al in een
vaste Club meespeelt of niet, want
op is op is de regel van de Oudejaarsclub.
Dus wees er snel bij en reserveer alvast enkele loten voor de Oudejaarstrekking!

Aalsmeer zaterdag op haar
kop voor gezellige bazaar
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 november vindt de jaarlijkse grote bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer plaats. De bazaar begint om 10.30 uur precies
en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Het
primaire doel is om veel geld bijeen
te halen voor zowel de Doopsgezinde Gemeente zelf, als voor een zevental goede doelen. Het gaat hierbij om uiteenlopende projecten in
binnen- en buitenland, in diverse werelddelen, maar allen met het
doel de omstandigheden van de betrokken mensen te verbeteren. Voor
die mensen is het meestal crisis, dus
daarom wordt bezoekers toch gevraagd om diep in de portemonnee te tasten tijdens de bazaar en
niet teveel te denken aan ‘de’ eigen crisis. De bazaar is overigens
meer dan geld inzamelen alleen. Zeker net zo belangrijk is het om met
heel veel enthousiaste mensen samen iets goeds en gezelligs voor elkaar te krijgen. Nico Eveleens, prmedewerker: “Er wordt door een
grote groep vrijwilligers gepiekt in
een korte tijd. De bazaardag is en
blijft een fenomeen en het is zeker
de moeite waard om even binnen te
stappen. Maar het is ook goed mogelijk om er vele uren door te brengen. Je zal je zeker niet vervelen. En
een beetje extra hulp is ook altijd
welkom!” Hoofdactiviteiten op de
bazaar zijn de boeken-, cd- en dvdmarkt, de rommelmarkt, de verkoop
van tweedehands kleding en, hoe
kan het anders in Aalsmeer, bloemen- en plantenverkoop. Een onmiskenbaar hoogtepunt is het winnen van een lekkere taart bij het
Rad van Avontuur. Hoe eerder je er
bij bent, des te groter is de kans op
winst. Daarnaast zijn er vele verlotingen van prachtige huisvlijt. Hierbij mag zeker de verloting van diverse prachtige Doperse quilts niet
onvermeld blijven. Tot en met aanstaande vrijdag 6 november 13.00
uur kunnen spullen, mits schoon en
in deugdelijke staat, ingeleverd worden bij de kerk in de Zijdstraat.
Zeven goede doelen
De opbrengst van de bazaar wordt
verdeeld over een zevental goede
doelen en de Doopsgezinde Gemeente zelf. De goede doelen zijn:
Stichting VivaSahel in Niger voor
Graanbanken, een graanmolen en
verbetering en uitbreiding van een

lokale gezondheidspost. www.vivasahel.nl Sedidea in Tanzania. Een
zelfstandige Tanzaniaanse organisatie die ruim 100 kinderen in het
Serengeti District, met lichamelijke, sociale en psychische klachten,
verzorgt en hulpmiddelen aanreikt.
Stichting Doopsgezind Wereldwerk
voor solidariteit en vrede. Beoogt om
voor, namens en met doopsgezinden
te werken aan een wereld van vrede
en gerechtigheid. Wereldwerk ondersteunt op diverse plaatsen in de
wereld doopsgezinden en anderen
in allerlei projecten. www.dgwereldwerk.nl Stichting Yanti in Indonesië.
Een Nederlandse stichting opgezet
in 1995 door een maatschappelijk
werkster die tijdens haar werk in Indonesië in contact kwam met Yanti. Yanti was een meisje dat op straat
leefde zonder opleiding, zonder perspectief, zoals velen met haar. De
stichting heeft als doelstelling: het
bieden van alle mogelijke hulp, in
de breedste zin van het woord, aan
straatmeisjes in Indonesië. www.
home.planet.nl/~styanti. Inloophuis
Almere, in 1989 opgericht door de
DZR. De missie was en is: Vanuit
kerkelijke betrokkenheid aanwezig
zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van
de leefbaarheid voor buurtgenoten
en de andere inwoners van Almere.
www.inloophuisderuimte.nl. Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl.
In één van de mooiste natuurgebieden van ons land, de Schoorlse duinen, ligt een gastvrij onderkomen,
gebouwd in de jaren dertig, voor
cursussen, weekends of gewoon
vakantie. Het Broederschapshuis
staat het hele jaar open voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie
of levensbeschouwing. In een open
sfeer, met respect voor mens en omgeving biedt het een scala aan mogelijkheden voor verblijf en verzorging. www.dhbschoorl.nl. Het adoptieprogramma van IMO (Internationale Mennonitische Organisation)
- Door het bieden van dagopvang
en/of scholing wordt aan de kinderen een beter toekomstperspectief
gegeven. http://www.imo-info.net.
De overige vijftig procent van de opbrengst is bestemd voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf.
Iedereen is van harte welkom op deze dag. Voor verdere informatie en
vragen: Elise Moolhuijsen-Eveleens,
tel: 0297–340684.

Aalsmeer - Graham Dean is een
bekende Engelse watercolour-schilder met een aquarel techniek van
laag op laag, op handgeschept papier, waarmee zijn werk een derde
dimensie krijgt. Je ontdekt na de
eerste kennismaking de emotie, de
spanning de gelaagdheid van zijn
werk. Zijn vogels hebben dat begrepen, zij gaan rustig op de banken en het boord van zijn sloep zitten. De portretten en figuren - de
sloepen zijn geladen , ze houden je
vast, ze vragen om concentratie, betrokkenheid van de kijker. De vellen
geschept papier zijn een onderdeel
door Dean omgetoverd tot levende
elementen. Waar kun je Dean plaatsen? Zeker in de Engelse aquareltraditie. Dean geeft er echter een
nieuwe allure aan, zijn werk is doortrokken van symboliek, zijn realisme is dat van Lucien Freud, je ziet
een schilderij, maar er steekt nog
iets anders achter dan alleen het
plaatje. De expositie roept een heel
aparte sfeer op in Het oude Raadhuis. Het is een ontdekkingsreis
qua techniek vorm, kleur, symboliek,
schoonheid. Een aanrader! Het Oude Raadhuis is een juweel van een
rijksmonument binnen de gemeente Aalsmeer met een prachtige tuin,
nu in volle herfsttooi. Een mooie gelegenheid, om een uurtje in stilte

te genieten! De expositie van Graham Dean is nog tot en met zondag
15 november te bewonderen in Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De
toegang is gratis.
Herman Weber.
Graham Dean (rechts) met de voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer, Marian Kaaijk. Op de achtergrond kleine watercoulors van Dean.

Jubileumkalender van Oud
Aalsmeer 2010 sluit serie af
Aalsmeer - Vanaf deze week is de
historische kalender met beelden
van Aalsmeer en Kudelstaart verkrijgbaar. Voor 2010 is dit de tiende
editie van de historische kalender
van de stichting Oud Aalsmeer en
het Rode Kruis Aalsmeer. Met deze jubileumuitgave wordt deze serie gezamenlijke kalenders afgesloten. Maar zegt de kalendertekst: “U
kent beide samenstellers goed genoeg om te weten dat ze ook (na)
volgend jaar ieder voor zich weer
van zich zullen doen spreken.” De
prijs van de kalender blijft historisch
laag: slechts 8 euro.
De jubileumkalender heeft een wat
afwijkende opzet dan z’n negen
voorgangers. Op de omslag staat
een van de eerste foto’s die ooit in
Aalsmeer genomen zijn. Het gaat
om een beeld uit 1895 dat in de
Zijdstraat is opgenomen door niemand minder dan de bekende Amsterdamse fotograaf Jacob Olij. Mogelijk staat hij zelf in beeld. Vervolgens komen de eerste tien maanden van 2010 in beeld met tien foto’s uit verschillende delen van de
gemeente, uit steeds opeenvolgende decennia. In januari een foto van
rond 1900 en zo door tot in oktober van circa 1990. De laatste twee
maanden worden gewijd aan historische foto’s van de onderkomens
van beide uitgevers van de kalender. De boerderij Dahlia Maarse aan
de Uiterweg waar de stichting Oud

Aalsmeer nu zijn zetel heeft en de
houten kantine van Maarse & Kroon
aan de Stommeerweg, voordat die
werd verplaatst naar de Sportlaan
om als thuisbasis van het Aalsmeerse Rode Kruis te fungeren. Van alle historische locaties die op de kalender voorkomen, zijn ook dit jaar
weer foto’s van de huidige situatie
op dezelfde locatie gemaakt. Speciaal voor de kalender werd de kerktoren van de Sint Jan in Kudelstaart
beklommen om een foto uit de jaren dertig opnieuw in beeld te brengen. In het dorp Aalsmeer zijn de
kalenders verkrijgbaar bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, bij EKZ Makelaars op de hoek van het Praamplein en de Grundelstraat en in het
Zorgcentrum Aelsmeer bij mevrouw
Doeve. Verder in Aalsmeer-Oost bij
Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg en in Zuid wordt de kalender verkocht bij Bloemenboetiek
Angelique aan de Ophelialaan. Tevens kan men hiervoor in het Rode
Kruisgebouw aan de Spoorlaan terecht wanneer dat wegens activiteiten geopend is. En in Kudelstaart is
de kalender te koop bij Gall & Gall/
Van Lammeren in het winkelcentrum. Mensen die moeilijk ter been
zijn, kunnen de kalender ook telefonisch bestellen bij Elly Tas: telefoon 326003 (b.g.g. 325289) of via
het e-mail adres: Tasdijk@kpnplanet.nl. De kalender wordt dan enige
tijd later thuis bezorgd.

Circa 1930 en rond 2010: zo’n tachtig jaar later werd de kerktoren van de
Sint Jan in Kudelstaart voor de kalender opnieuw beklommen. Opvallend is de
enorme toename van hoge bomen.

Try-out concert Alsmar
Pop Koor in Oude Veiling
Aalsmeer - Het Alsmar Pop Koor
onder leiding van Bram Landzaat
bestaat dit jaar alweer 12½ jaar.
Om dit jubileum een extra feestelijk tintje te gegeven treedt het koor
op zondag 15 november op in De
Meerse op locatie in Hoofddorp. Het
programma, met de veelbelovende
titel ‘Grenzeloos’, is samengesteld
uit veel nieuwe en enkele al eerder
door het koor gezongen songs, variërend van vrolijke up tempo num-

mers als ‘Mexico’ en ‘Love is all’ tot
fraaie ballads als ‘Lost’ en ‘Geef mij
nu je angst’.
Wie de gang naar Hoofddorp niet
kan of wil maken, is op donderdag
12 november van harte welkom in
de bovenzaal van De Oude Veiling
in de Marktstraat. Het Alsmar Pop
Koor verzorgt deze avond een try
out van het concert ‘Grenzeloos’. De
aanvang is 20.00 uur en de toegang
is gratis.
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Koperen feestje Alsmar
Pop Koor in de Meerse
Aalsmeer - Het Alsmar Pop Koor
onder leiding van Bram Landzaat
bestaat dit jaar alweer 12 ½ jaar.
Om dit jubileum een extra feestelijk
tintje te geven, verzorgt het koor op
zondag 15 november een optreden
in de Meerse op locatie in Hoofddorp. Het programma, met de veelbelovende titel ‘Grenzeloos’, is samengesteld uit veel nieuwe en enkele al eerder door het koor gezongen songs, variërend van vrolijke
up tempo nummers als ‘Mexico’ en
‘Love is all’ tot fraaie ballads als ‘Lost’
en ‘Geef mij nu je angst’. Het koor
wordt bij een groot aantal nummers
begeleid door de speciaal voor de-

ze gelegenheid samengestelde One
Night Band onder leiding van Marc
Verschuren. De showgroep van SV
Omnia 2000 zorgt voor de omlijsting
bij ‘Allegria’ van Cirque du Soleil. En
wie is toch die ‘Koperen Kees’, waar
komt hij vandaan, waar gaat hij naar
toe?
Kaarten voor dit concert à 12,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje, zijn verkrijgbaar bij ’t Boekhuis in de Zijdstraat, te bestellen bij
schouwburg de Meerse in Hoofddorp via www.demeerse.com of
neem contact op met Bram Landzaat per telefoon 0297-321837 of per
e-mail bramlandzaat@wanadoo.nl.

Zaterdag 7 november in cultureel café

Bacchus da Musica met
Flamenco op Spaanse toer
Aalsmeer - Bacchus gaat op zaterdag 7 november op de Spaanse
toer met Flamenco. In het kader van
Bacchus da Musica heeft Bacchus
de eer dat Curra Suarez, Silvia Cabeza en Yorgos Valisis komen optreden. Dat wordt een avond met pure Flamenco vol met zang, dans en
gitaarmuziek. Deze samenwerking
van deze rasmuzikanten die al zeven
jaar bestaat, ontketend een chemie
die zeer bijzonder is om te ervaren.
Bij de Flamenco hoort natuurlijk ook
de dans. Expressie, techniek en fysiek zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede Flamencodanseres. De techniek komt wel na

vele jaren van hard werken. Bijzonder bij Silvia Cabeza is echter haar
temperamentvolle expressie op een
podium. Precies die uitstraling en
temperament zorgt voor de unieke
magie tussen danser en publiek die
Flamenco zo bijzonder maakt. Tijdens de cd-presentatie, in de Westergasfabriek, was het die chemie
die het publiek dan ook ademloos
heeft doen luisteren en kijken. Maak
deze Flamenco experience mee in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Reserveer nu uw plaatsbewijs. Toegang bedraagt 7,50 euro.
Bacchus da Musica begint om 21.30
uur, zaal open vanaf om 21.00 uur.

Vrijdag en zaterdag in supermarkten

Dorcas Voedselinzameling
in Aalsmeer en Kudelstaart

D.Maarse Azn, houtskooltekening van het begin van de Uiterweg.

Meer tekeningen boom
Topsvoort in Kaartenbak
Aalsmeer - Veel reacties kwamen
er binnen op het Kaartenbak-artikel over de tekeningen van de Topsvoortse bomen. Fotograaf Jan Ran
vertelde dat in zijn fotoarchief dat
hij samenstelde voor het boek ‘Een
schilderachtig dorp’ wel zeven maal
de Topsvoortse boom voorkomt.
Twee er van hebben het boek ‘gehaald’, want maar de helft van alle
gefotografeerde werken zijn in het
boek te bekijken. En maar een derde van de werken die gefotografeerd werden, is uiteindelijk op de
tentoonstelling in het Oude Raadhuis te zien geweest. Een van die
zeven archieffoto’s is geen afbeelding van een tekening, maar een
oude foto van de beroemde boom
op erve Topsvoort aan de Kleine Poel. Oud-Aalsmeer bestuurslid Frans Janssens heeft deze foto
in zijn bezit. Het was een foto van
zijn moeder die zeer gesteld was op
deze gefotografeerde Topsvoortse
boom. Ook Jaap Spaargaren signaleerde zo’n oude foto bij zijn zuster
Coby Spaargaren, die de foto kreeg
van haar tante Sien (Mantel). Het is
dus ook heel goed mogelijk dat deze foto’s of vergelijkbare foto’s model gestaan hebben voor alle tekeningen, tegels en schilderijen die nu
nog her en der in Aalsmeer te vinden zijn. Er is dus in het Aalsmeerse heel wat speurwerk verricht naar
alle werken waarop de Topsvoortse
boom staat afgebeeld. Bijvoorbeeld
de tekening van D.Maarse Azn ‘van
Klaassie’. Zoals in het vorige artikel werd beschreven hangt een originele Topsvoortse boom-tekening
van hem bij de familie Jaap Vreeken aan de wand, in hun flat aan de
Chrysantenstraat. Maar wonderbaarlijk is dat Oud Aalsmeer precies eenzelfde tekening bezit, die
bewaard wordt in de boerderij van
de Stichting. Zou de tekenaar de
boom in serie gemaakt hebben? Bestuurslid Hans Alderden: ”De tekening van de Topsvoortse boom van
D.Maarse Azn die wij bezitten is ook
echt een originele tekening. Dus
hoe het precies zit? Er is jammer genoeg heel weinig over deze Maarse
bekend. In het boek ‘Een schilderachtig dorp’ staat bij de tekeningen
van D.Maarse dat hij zo omstreeks
1950 Aalsmeerse plekken afbeeldde. Maar volgens mij is dat niet juist,
als ik de tekeningen zo bekijk zijn
deze gemaakt in de dertiger jaren,
ook de manier van inlijsten doet dat
vermoeden.”

Houtskoolschets Uiterweg
Deze keer is opnieuw een afbeelding van een originele D.Maarse
Azn uit de Kaartenbak gehaald.
Misschien kan het verhaal erbij
iets meer over deze mysterieuze tekenaar vertellen? De kaart is een
tijd geleden ingeleverd door Gré
van Mourik-Spaargaren, maar nog
steeds niet aan de beurt gekomen,
omdat de bijgeleverde foto niet van
zo’n goede kwaliteit was. Het is een
afbeelding van het begin van de Uiterweg.
De inzendster schrijft: “Na ons bezoek in het Oude Raadhuis in verband met de tentoonstelling ‘Oud
Aalsmeer in onbekende werken’,
bedacht ik mij dat er in mijn ouderlijk huis ook een oud schilderij over
Aalsmeer hangt. De volgende dag
waren wij op bezoek bij mijn vader
van 93 jaar (nog helder van geest)
en hebben wij het schilderij eens
met andere ogen bekeken. Zoals
op bijgaande foto is te zien is het
een houtskoolschets van de heer D.
Maarse Azn. Het is het begin van de
Uiterweg en is gedateerd 1905. Ik
vroeg aan mijn vader hoe het in zijn
bezit kwam. Hij vertelde dat zijn vader (mijn opa dus) het had gewonnen op een verloting. Als ik beter de
media had gelezen had dit schilderij zeker een plaatsje in het prachtige boek verdiend.” Inmiddels is het
mooie werkje opnieuw gefotografeerd en de heer Spaargaren is 94
geworden. Heel levendig en geïnteresseerd kan hij over de tekening
en het verleden wat er bij hoort vertellen.” Links de plankbrug van Dirk
Baardsen. Rechts, niet zichtbaar op
de tekening, daar was Lewestein.
Mijn oma was een Maarse en met
een Lewestein getrouwd. Rechts zie
je wel het rieten dak van Terra Nova. Ik heb nog aan dat dak van Terra
Nova gewerkt. Onze familie, de familie Spaargaren, had namelijk een
timmerbedrijf. Ik heb ook aan de
nok van Topsvoort gewerkt. Ik heb
zelfs de walviskaken van Topsvoort
gerepareerd, want die waren van
onderen kapot.” En zo eindigen we
weer bij Topsvoort en is de cirkel
rond. Er kunnen nog steeds afbeeldingen van Aalsmeerse plekken en
personen, met bijpassende verhalen, ingeleverd worden bij de suppoosten van het Oude Raadhuis, iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Kijk voor
meer informatie over de Kaartenbak
op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl

De heer Spaargaren met de tekening van D.Maarse Azn.

Aalsmeer - Ook dit jaar wordt door
Dorcas weer de Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie
zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. In Oost-Europa leven nog steeds veel mensen onder de armoedegrens. Vooral ouderen worden zwaar getroffen door
de economische situatie waarin
hun land verkeert. Pensioenen bedragen veelal niet meer dan 60 euro per maand. Dit geld gaat op aan
vaste lasten als huur, elektriciteit en
verwarming. Voor overige zaken als
voedsel en kleding blijft dan onvoldoende middelen over.
Daarnaast heerst in Oost-Europa
een hoge werkloosheid. Een sociaal vangnet zoals we dat in Nederland hebben, kennen ze daar niet.
Geen werk betekent vaak geen inkomen. Ook hebben veel mensen
in Oost-Europa te lijden onder de
enorme prijsstijgingen die worden
veroorzaakt door de voedselcrisis. In
2008 werden tijdens de voedselactie
ruim 51.000 voedselpakketten ingezameld. Dit jaar streven de inzamelaars er naar om 55.000 voedselpakketten in te zamelen. Het is de bedoeling dat de eerste 20.000 voedselpakketten voor kerst op de plaats

van bestemming terecht komen.
Aanstaande vrijdag 6 en zaterdag
7 november wordt de Dorcas Voedselactie gehouden bij de Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg, de filialen
van Albert Heijn in het centrum en
in Kudelstaart, C1000 Koster in de
Ophelialaan en Coop in Rijsenhout.
Dorcas-vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelende publiek. Op deze lijstjes staan producten die in de voedselpakketten gaan.
De klanten kunnen één of meerdere producten van het lijstje kopen en
afgeven aan de vrijwilligers. Direct
na de voedselinzameling worden
de etenswaren naar verschillende
regiocentra gebracht. Daar zorgen
honderden vrijwilligers er voor dat
al het voedsel wordt uitgesorteerd
en in pakketten wordt ingepakt. Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn gemaakt, gaan vrijwillige
chauffeurs op pad naar Oost-Europa om de pakketten daar af te leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een
gesponsorde vrachtwagencombinatie. De overige transportkosten worden betaald van giften die tijdens de
Dorcas Voedselactie in de collectebussen worden gedeponeerd. Giften voor transport kunnen worden
overgemaakt op giro 2500 van Dorcas Hulp Nederland, o.v.v. voedselpakket 6070. Meer informatie: www.
dorcasvoedselactie.nl.

Najaarsconcert Davanti
vrijdag in RK kerk St Jan
Kudelstaart - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti verzorgt op
vrijdagavond 6 november een najaarsconcert in de RK Kerk St. Jan
Geboorte. Het vijftien leden tellende
vrouwenkoor onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo zingt al vele jaren op hoog niveau met elkaar en
kreeg landelijke bekendheid door
het TV programma Korenslag.
Tijdens het concert zal A-capella
zang de boventoon voeren en zingen de dames een breed repertoire vooral klassieke muziek. De muzikale begeleiding op piano is deze avond in handen van Theo Griekspoor. Het programma past bij de
sfeer van de herfst. Soms onstuimig zoals in Hoj Hura Hoj van Otmar
Mácha, dan weer liefelijk en zacht
als in Sierran Lullaby van John Tre-

valsa, krachtig en uitdagend in het
Adiëmus van Karl Jenkins en melodieus in het 8 stemmige Ave Maria
van Gustav Holst. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van de
kerk gaan om 19.30 uur open. Toegangskaartjes kosten 7.50 euro en
zijn voor aanvang van het concert in
de kerk te koop. Na het concert is
er nog gelegenheid om na te praten
en wat te drinken. Kaarten kunnen
ook besteld worden via de website
van Davanti of bij Petra v/d Berg, tel:
0297-322298. Zondag 15 november
zijn de dames van Davanti te horen
tijdens ‘Muziek in het Museum’ in
het Rijksmuseum voor Oudheden in
Leiden van 15.30 tot 16.30 uur.
Meer informatie over Davanti en de
optredens is te vinden op www.davanti.nl.

Supportersvereniging 40 jaar

Megakien in ‘t Dorpshuis

Voor beginners en gevorderden

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 6 november organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
in verband met haar veertig jarig
bestaan een megakienavond. In elke ronde is deze avond een hoofdprijs te winnen. Een kinderfiets, een
skottelbraai, diner voor twee, vleesschotels een supermarkt kar vol met
boodschappen en vele andere fantastische prijzen.
Naast deze mooie hoofdprijzen
staan er per ronde nog zes prijzen
met een waarde van 50, 40, 30, 20
en 10 euro. Na vier ronden is er een
pauze om even bij te komen en wat

Cursus basisvaardigheden
tekenen bij De Werkschuit
Aalsmeer - Op woensdag 18 november start bij De Werkschuit een
cursus basisvaardigheden tekenen.
Het accent in deze cursus ligt vooral
op het ‘naar de werkelijkheid’ kunnen natekenen of schilderen van
een bepaald voorwerp. Veel aandacht wordt besteed aan het goed
(anders) leren kijken naar de vorm,
de proporties en hun onderlinge
verhoudingen, perspectief van het
voorwerp, details, positieve- negatieve en restvormen, licht/donker
(toonwaarden) en compositie. De
oefeningen worden op het niveau
van de deelnemer afgestemd. Daarom is deze cursus geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde tekenaar, schilder of beeldhouwer. Tijdens deze korte cursus worden de basisvormen van een voorwerp (rechthoek, cilinder, bol en kegel) per les uitgebreid behandeld.
Hierbij kan gedacht worden aan een

Alzheimer in
ziekenhuis
Amstelveen - In de week van 8 tot
en met 14 november is de stand
bij het Infocentrum van Ziekenhuis

doos, wijnfles, appel en ijshoorntje.
Het materiaal waarmee de cursist
wil gaan werken dient men zelf mee
te nemen. In ieder geval een aantal (grafiet) potloden met verschillende hardheden. Tijdens de eerste
les worden hier eerdere afspraken
over gemaakt. Tekenpapier kan tegen een kleine vergoeding per vel
gekocht worden. Voor de eerste les
worden de deelnemers verzocht
een eenvoudig rechthoekig voorwerp, zoals een doos tissues, pakje papieren zakdoeken, een vierkant
zeepje of een dik boek mee te nemen. De cursus bestaat uit totaal
vier avonden op de woensdag van
19.30 tot 21.30 uur in De Werkschuit
in de Baccarastraat. Docente is Jutta Atsma en de kosten zijn, exclusief materiaal, 40 euro. Inlichtingen
via www. gklein.org/wsa of telefonisch: Ester Krenn, tel. 0297-531326
of Margot Tepas, tel. 0297-340150.

Amstelland ingericht met informatie over Alzheimer. Het Infocentrum
bevindt zich in de centrale hal van
het ziekenhuis en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 020347 4190 of op emailadres infocentrum@zha.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
8 november weer een gezellige vogelbeurs.
“Het is wel niet de grootste, maar
wel de gezelligste van de hele omtrek”, aldus het bestuur. Op de beurs
kunnen belangstellenden terecht
voor de meest uiteenlopende vogels,
zoals kanaries, parkieten, tropische
vogels, evenals grote parkieten en
papagaaien. Hiervoor heeft de vereniging enkele handelaren uitgeno-

digd, maar ook door de leden zelf
gekweekte vogels worden te koop
aangeboden. Ook is iemand aanwezig die voer en vogelaccessoires
te koop aanbiedt. En wie met deze
prachtige hobby wil beginnen, kan
terecht bij aanwezige leden voor uitgebreide informatie. De vogelbeurs
zondag is van 9.30 tot 13.30 uur en
vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. De entree is slechts 50 eurocent.

te drinken te halen aan de nieuwe
bar van het Dorpshuis.
In deze pauze is er een optreden
van een Kudelstaartse zangeres en
de hele avond is de muziek in handen van disjockey Ronald. De avond
wordt besloten met een extra kienronde met een megakienprijs namelijk een weekend/midweek in een
bungalowpark ergens in Nederland.
Komt u ook gezellig kienen deze
avond? Neem gerust uw buurvrouw,
buurman, familielid, vriend en vriendin mee. Plaats van samenkomst is
het Dorpshuis in Kudelstaart en de
aanvangstijd is 20.30 uur.
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Zorgen fracties over extra
krediet voor Green Park
Aalsmeer - De behandeling van het
voorstel voor het project Green Park
Aalsmeer in de raad om het verleende krediet van bijna 44 miljoen euro
te verhogen met 15 miljoen ten behoeve van diverse grondtransacties
was een lastige klus voor de fracties. Dit omdat het noemen van namen en bedragen logischerwijs uit
den boze was. Met het gevraagde
krediet worden door de gemeente gronden in het gebied aangekocht die na het uitvoeren van verschillende werkzaamheden (slopen
en saneren) bouwrijp aan Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV worden geleverd voor uitgifte van bouwkavels. Het vervolg
is dat Green Park Gebiedsontwikkeling BV volgens planning een gedeelte in ontwikkeling kan brengen
door het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van
dit gebied sluiten aan op de binnenkort te starten bouwrijp maken van
enkele woningbouwkavels langs de
Machineweg voor ‘verplaatsers’ uit
Green Park. Met een van de andere
aankopen komt de beoogde verlegging van de Middenweg dichterbij.
De VVD-fractie zette vraagtekens bij
de ligging van de Middenweg. Staat
de ligging wel vast? De AB-fractie
sprak over een koppijn dossier. “Het
woord ‘hoop’ wordt wel hel vaak gebruikt en dat baart ons zorgen”, aldus de fractie. AB gaf verder aan
ook vraagtekens te hbben bij de ligging van de Middenweg. Dat laatste geldt eveneens voor de CDA-

fractie. De PACT-fractie gaf aan gemengde gevoelens te hebben en is
er nog niet uit. “Het gevoel bestaat
dat er steeds grotere risico’s genomen gaan worden. Ook de marktsituatie baart ons fractie zorgen.” De
tweede termijn staat op de agenda
van donderdag 12 november.
Bouwrijp maken
In 2009 zijn verschillende delen van
Green Park Aalsmeer bouwrijp gemaakt. Voor het bouwrijp maken
van gronden in het plangebied is
uit fiscaal oogpunt een verrekening
van kosten tussen de gemeente en
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkling BV noodzakelijk. Voorwaarde is dat de verrekening kostenneutraal geschiedt. De raming van de in
het voorstel verhoging van het krediet Green Park Aalsmeer met ruim
2,3 miljoen euro ten behoeve van de
verrekening is exclusief rentekosten
en indexering. Indien de fiscale aspecten voor de levering van bouwrijpe gronden niet goed worden uitgevoerd dan loopt de gemeente het
risico van een aanslag van de belastingdienst over overdrachtsbelasting.
Voor de AB-fractie is dit voorstel
een logisch gevolg van het voorstel
betreffende de grondtransacties. De
fracties van CDA en PACT hadden
geen vragen en de VVD-fractie wilde weten of er gesproken is met de
belastingdienst teneinde verrassingen te voorkomen. Ook dit onderwerp staat op donderdag 12 november wederom op de agenda.

ingezonden
Worden we als wijkraad
nog wel serieus genomen?
In reactie op de ‘stukjes’ in de Nieuwe Meerbode van 29-oktober met
betrekking op Wijkraden bedankt
en het Participatie traject willen wij
toch even reageren. Het gaat om de
stukjes waarin verteld wordt dat de
participatie vanuit de wijk en wijkraad van de Stommeer prima verlopen zou zijn.
Onze indruk is juist dat er helemaal
niets met alle informatie en alle vragen vanuit de bewoners van de wijk
de Stommeer is gebeurd. Het uitgangspunt van de gemeente is, dat
alles wat in een ontwikkelingsgebied zit, ook weer in terug moet komen. En dat is dan in het geval van
de Spoorlaan onder andere de voet, en basketbalvelden en de moestuintjes.
Vanaf de allereerste gesprekken
met de ontwikkelaars &2=1 en de
gemeente zijn er door de bewoners
meerdere locaties voor de moestuinen en vele ideeën voor de voetbalkooi aangedragen. Vanaf het begin is gepleit voor een kooi van minimaal vier meter plus een net erover heen in verband met eventuele schade aan de omliggende woningen. In de tussentijd heeft de gemeente alvast een bouwvergunning
‘geregeld’ voor de kooi die maar tot
3 meter gaat!
Zo ook gaan de moestuinen ‘stilletjes’ op de schop, die laat de gemeente ook verdwijnen. Niet één
aangedragen locatie is ‘goed’ volgens de gemeente als alternatieve
locatie, terwijl de bewoners dat anders zien, maar daar naar wordt niet
geluisterd. De hoogbouw die vier

woonlagen moet worden, het wel of
niet aankopen van het Rode Kruis
gebouw, het verdwijnen van de geluids meetpunten , de ‘mist’ rondom het aangekochte gebied van de
kwekerij op de hoek van de Stommeerkade met de Aalsmeerderweg,
het verwijderen van de geluidswal aan de Azaleastraat terwijl de
nieuwbouw vijftig meter verderop
gedraaid moet worden in verband
met de geluidsoverlast en zo kunnen de bewoners van de Stommeer
nog wel een hele lange tijd doorgaan! Het gaat om het Participatie
traject dat volgens de gemeente prima verloopt, terwijl in ieder geval
de inwoners van de Stommeer elke
keer weer de kous op hun kop krijgen en de rekening moeten betalen. Er valt met deze verantwoordelijke mensen niet te overleggen. De
wethouders zouden er moeten zijn
voor hun inwoners en het enige dat
de inwoners er van merken is dat
ze met een kluitje in het riet worden
gestuurd. Het lijkt wel of een charme
offensief is ingezet door de wethouders om voor de gemeenteraadsverkiezingen een ‘goed’ beeld te geven
van het huidige college. Als we niet
opletten gaat heel Aalsmeer ten onder aan de grieven van een enkeling
die toevallig iets te zeggen denkt te
hebben en dit alles zonder rekening
te houden met de wensen van inwoners. Daarom vragen wij ons als
wijkraad af of we in het participatie traject met de gemeente nog wel
serieus worden genomen?!
Wijkraad Stommeer

Werk aan brug Van Cleeffkade
Aalsmeer - Na de realisatie van de
brug in de Van Cleeffkade ter hoogte van de Kerkwetering hebben een
aantal omwonenden overlast van
zwaar verkeer. Om deze overlast te
voorkomen zal de aansluiting van
de brug met de bestaande verharding opnieuw worden bestraat. De

planning voor de werkzaamheden
is 9, 10 en 11 november. Tijdens de
werkzaamheden, die overdag plaats
vinden, zal één rijbaan worden afgesloten. Het verkeer gaat geregeld
worden met verkeerslichten. In de
avond zijn beide rijbanen weer toegankelijk.

Colleges nog niet op zelfde golflengte?

Plan van Aanpak voor G2
Aalsmeer - De samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is begin dit jaar van start gegaan in de zogenaamde G2 en daarmee is de eerste stap gezet. En wie
A zegt, moet ook B zeggen volgens
de VVD-fractie, maar dan moet je
wel weten waar je B tegen zegt. “Er
moet duidelijkheid zijn en er moet
op korte termijn een streefbeeld komen”, aldus de VVD tijdens het beraad afgelopen donderdag. De fractie gaf verder aan uit te zien naar de
vergadering met de raad van Uithoorn op 19 november. De AB-fractie is enigszins teleurgesteld, want
in de G2 ziet de fractie nog weinig
groei. Het streefbeeld in Aalsmeer
ziet er anders uit als in Uithoorn.
Volgens de CDA-fracties zitten de
beide colleges nog niet op dezelfde
golflengte. De fractie onderschrijft
de bijdrage van het Management
Team van A tot Z. Er moet een krach-

Van de hak
op de tak

tig ambtelijk apparaat komen en de
discussie moet maar aangegaan
worden. Volgens de PACT-fractie is
verzuimd om te borgen over hetzelfde beeld te gaan praten. Beide raden vormen een goed instrument
om de toekomst in te gaan. De perceptie in Aalsmeer is anders als in
Uithoorn en wat gaat daar aan gedaan worden? “Een gezamenlijk gedragen eindbeeld zal op 19 november besproken moeten worden”, aldus PACT. Burgemeester Pieter Litjens ging in het kort op een aantal
opmerkingen in. Kennis en expertise van twee gemeenten bundelen
vraagt een eenduidige mening van
de raden van Aalsmeer en Uithoorn.
De G2 draait niet slecht. Een Plan
van Aanpak is een beter instrument.
Het voorkomt dat samen investeringen gedaan worden zonder te weten of tal van zaken wel samen gedaan zullen worden.

Oud-regenten

Cliënt huishoudelijke verzorging
heeft voortaan volop keus
Aalsmeer - Begin september hebben de gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn gezamenlijk nieuwe contracten voor huishoudelijke verzorging gesloten met zeven zorgaanbieders. Wethouders Jaap Overbeek
van de gemeente Aalsmeer en Monique Oudshoorn van de gemeente
Uithoorn hebben de zorgaanbieders
maandag 2 november uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek.
Wethouder Overbeek: “We denken
dat we nu goed aan de zorgvraag in
onze gemeenten kunnen voldoen.”
Zes van de zeven zorgaanbieders
voor huishoudelijke verzorging
schoven maandagmorgen aan voor
het kennismakingsgesprek met de
wethouders.
Aanwezig waren vertrouwde spelers op de markt, zoals Thuiszorg
Centrum Aalsmeer, Evean, Thuiszorgservice Nederland en Amstelring, maar ook geheel nieuwe aanbieders, zoals Axxicom Thuishulp en
Tzorg. Wethouder Jaap Overbeek

keek tijdens de bijeenkomst terug
op het proces. “We zijn in 2006 begonnen met de aanbesteding van
de thuiszorg. We hoopten daarbij te
kunnen zorgen voor keuzevrijheid
voor de cliënt én lage tarieven. Tijdens het traject bleek echter dat de
zorgaanbieders voor de afgesproken prijs geen zorg konden leveren.
In oktober 2008 hebben we daarom de contracten opgezegd en besloten we opnieuw aan te besteden.” Inmiddels heeft de G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer en
Uithoorn, met zeven verschillende zorgaanbieders contracten gesloten. Het aanbestedingsproces is
prettig verlopen, vinden de aanwezigen. De zorgaanbieders zijn ook tevreden over de inhoud van de contracten. Oudshoorn: “Dat is prettig
om te horen, want in veel gemeenten zijn er grote problemen met het
aanbesteden van de huishoudelijke verzorging.” Het nieuwe systeem
zorgt voor volop keuzevrijheid voor

de cliënt. Alle cliënten in Aalsmeer
en Uithoorn, zowel bestaande als
nieuwe, krijgen de mogelijkheid een
keuze te maken voor een aanbieder.
In de Zorgcatalogus huishoudelijke verzorging, die aan alle cliënten
is verstuurd, staan alle aanbieders
vermeld, evenals de tarieven die zij
hanteren.
Op termijn zal hierin ook informatie over de wachttijd en de cliënttevredenheid worden opgenomen.
Zo kan de cliënt een weloverwogen keus maken. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is dat
de wachtlijsten nu zijn opgelost. De
zorgaanbieders geven namelijk aan
geen gebrek te hebben aan personeel. Over een jaar vindt het volgend bestuurlijk overleg plaats. Cliënten kunnen voortaan kiezen uit
de volgende zorgaanbieders: Tzorg,
Thuiszorg Aalsmeer, Thuiszorg Service Nederland, Amstelring, Flexicura, Axxicom Thuishulp en Algemeen
Thuiszorgbureau.

Continuïteitsplan grieppandemie
door college B&W vastgesteld
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft het
continuïteitsplan grieppandemie
vastgesteld. Dit continuïteitsplan
moet ervoor zorgen dat burgers en
bedrijven ook bij een pandemie op
de gemeente kunnen rekenen. Het
plan is niet alleen gemaakt met het
oog op de Mexicaanse griep. Ook
bij grootschalige personeelsuitval
met een andere oorzaak kan het
plan gebruikt worden. Mocht er een
grieppandemie komen, dan is een
goede voorbereiding essentieel. De
gemeente Aalsmeer heeft in kaart
gebracht waar mogelijk problemen
als gevolg van een pandemie kunnen ontstaan in de dienstverlening.

Die inventarisatie laat zien dat er bij
verwachte uitval van personeel als
gevolg van de Nieuwe Influenza A
geen grote problemen zullen ontstaan in de continuïteit. Daar waar
mogelijk toch problemen ontstaan,
zijn maatregelen getroffen om de
uitvoering van diensten en producten door te laten gaan. Ook bevat
het plan maatregelen om verspreiding van de griep tegen te gaan, zoals schoonmaak van cruciale plekken als deurkrukken, trapleuningen
en apparatuur die door veel mensen
wordt gebruikt. De Nieuwe Influenza A is niet gevaarlijker of ongevaarlijker dan de ‘gewone’ griep die
er jaarlijks heerst. Wel kunnen veel

mensen tegelijkertijd ziek zijn.
Piek
Tijdens de piek van een ernstige
grieppandemie is het de verwachting dat 30% van de bevolking en
dus ook 30% van de ambtenaren,
ziek wordt. Zo’n grote uitval van
personeel zet de continuïteit van de
dienstverlening onder druk. Daarom
zetten alle gemeenten in Nederland
op papier welke maatregelen zij nemen om uitval van (essentiële) diensten te voorkomen. Voor informatie over de Mexicaanse griep en de
verschijnselen van de griep kan gekeken worden op de website: www.
grieppandemie.nl.

Beraad en Raad in vogelvlucht

30.000 Extra voor onderzoek
capaciteit sportcomplexen
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad en de Raad beloofde donderdag 29 oktober een latertje te
worden want volgens de agenda zou
de laatste hamerslag rond 00.30 uur
klinken maar in de praktijk bleek dit
mee te vallen. Het hamerstuk met
het voorstel gericht op het weigeren van het nemen van een projectbesluit voor het bouwen van 12 appartementen op het perceel Bilderdammerweg 76 in Kudelstaart werd
van de agenda van het Beraad geschrapt (de CDA-fractie had vernomen dat belanghebbenden niet op
de hoogte waren gesteld van de behandeling) en dat gold ook voor het
nemen van een projectbesluit voor
het bouwen van winkels met bovenwoningen op het perceel achter de Machineweg 139 en de Hendrikstraat in Aalsmeer (de aanvraag
was ingetrokken).

Visiedocument Polderzoom
Later op de avond werd ook het
voorstel gericht op het vaststellen
van het visiedocument Polderzoom
en het beschikbaar stellen van een
krediet voor fase 3 (ontwerpfase) en
fase 4 (realisatiefase) van de agenda gehaald, nadat bleek dat er bij de
AB-fractie verwarring was ontstaan
over het aantal woningen na het
ontvangen van aanvullende informatie. De fractie wilde dit nader bestuderen en de overige fracties konden zich hierin vinden. Volgens wethouder Berry Nijmeijer was het wegvallen van een regeltje in het Excel
besturingsprogramma de boosdoener. Het onderwerp wordt nu toegevoegd aan de begrotingsraad op
donderdag 5 november want enige
haast is wel geboden.
Het voorstel betreffende het goedkeuren van de jaarrekening 2008
van Stichting Auro voor Openbaar
Primair Onderwijs en het voor-

stel betreffende het voor inspraak
vrijgeven van het concept Lokaal
Volksgezondheidsbeleid gemeente Aalsmeer 2010-2014, “Gezond
op Peil” riepen geen vragen op.
Dat gold ook voor het voorstel betreffende het kennisnemen van het
principebesluit van het college om
deel te nemen aan de Stichting Rijk
(Regionaal Inkoopbureau IJmond
en Kennemerland) alsmede eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken, het voorstel gericht
op het instemmen met de ter inzage
legging van de conceptverordeningen Wet Investering in Jongeren en
de behandeling gericht op het kenbaar maken van zienswijzen over de
programmabegroting 2009 van het
samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn en later op de avond vond
besluitvorming plaats. De behandeling gericht op het kennisnemen
van de rapportage en het vaststellen van de begrotingswijzigingen
van de Najaarsrapportage riep ook
weinig weerstand op en besluitvorming kan plaatsvinden in de Begrotingsraad van 5 november.
Voldoende kennis en kunde
Het voorstel betreffende het vaststellen van de Nota Sportief AalsmeerSportnota 2010-2014 en het incidenteel ophogen van het programma Vrije Tijd en het incidenteel ophogen van het programma opgroeien in Aalsmeer uit de algemeen vrije
reserve vergde wat meer tijd, omdat er bij de VVD-fractie nogal wat
twijfels bestonden over de noodzaak van het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek en capaciteitsraming voor binnen- en buitensportaccommodaties (kosten
30 duizend euro). Bij de sportverenigingen is kennis en kunde voldoende aanwezig en gekeken kan
worden naar andere investeerders.

Complimenten voor de sportverenigingen voor hun inbreng waren
er van AB-fractie en ook de CDAfractie was blij met deze expertise.
Beide fracties hadden geen moeite met het bedrag. De PACT-fractie
probeerde via een amendement nog
te bewerkstelligen dat het bedrag
gehalveerd zou worden. Wethouder Jaap Overbeek ontraadde het
amendement af, omdat het halveren van het budget betekent dat er
ook een half eindrapport tot stand
wordt gebracht. Bovendien hebben
de sportverenigingen al heel veel op
hun bordje om de zaak draaiende te
houden. Hij wist de PACT-fractie te
overtuigen en dat gold ook voor de
VVD-fractie. Met algemene stemmen ging de raad akkoord.
Kwijtschelding
Het voorstel gericht op het instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan Stichting Cardanus voor uitbreiding van het jongerenwerk alsmede de huisvestingslasten voor 2009 voor Stichting Cardanus, Jeugdclub Het Gilde en Stichting De Binding stuitte op verzet. Dit omdat de bijdrage
aan Jeugdclub Het Gilde geen subsidie betreft, maar een kwijtschelding en niet uit de algemeen vrije
reserve dient te worden onttrokken,
maar in de begroting meegenomen
dient te worden. Na de toezegging
dat de post in de eerste begrotingswijziging 2010 zal worden opgenomen vond later op de avond besluitvorming plaats.
Vandaag, donderdag 5 november, staat de begrotingsraad op de
agenda. Deze begint om 14.00 uur
in het gemeentehuis en is openbaar.
De eerstvolgende bijeenkomst van
het Beraad en de Raad is volgende
week donderdag 12 november. Aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zondag, in
het restaurant de ‘Halve Maen’, leek
het op een reünie van oud-collegeleden van het Aalsmeerse gemeentebestuur van weleer. De voormalige gemeentesecretaris, Ed Duinkerken (en echtgenote) had nog een afscheidscadeau tegoed van de oudcollegeleden, de mensen waarmee
Ed Duinkerken in de loop der tijd, jarenlang, heeft samengewerkt.
Het gezamenlijke cadeau was dit
diner in de ‘Halve Maen’. Iedereen,
behalve Cees Wijnen en echtgenote, kon aanwezig zijn. Oud-wethouder Jan Piet werd niet uitgenodigd en
zal zeker nooit meer als een ‘verloren
zoon’ binnengehaald worden.
Verder was iedereen er wel. Oudburgemeester Joost Hoffscholte
was weer helemaal op dreef en had
er duidelijk plezier in om zijn mannen (in meerderheid) en vrouwen
weer om één tafel te hebben. Op
zich was het al een klus om iedereen op dezelfde datum en tijdstip bij
elkaar te krijgen. Kennelijk hebben
de (ex)hotemetoten het nog steeds
druk. Ja, zo met de aanhang erbij
was het een flink gezelschap. Grada,
de echtgenote van Theo van Kempen was zelfs jarig! Joost Hoffscholte had foto’s meegenomen waar we
met z’n allen op voorkwamen. “Natuurlijk waren jullie toen nog een stuk
jonger”, zei de oud-burgemeester en
naar mij kijkend gaf Joost me weer
zo’n fantastisch compliment, hij zei:
“Kijk eens Coq hoe mooi je op de foto staat...” Tussen de gangen van het
diner door keerden we terug naar de
wandelgangen van weleer en gaf iedereen in een welgemeend toespraakje uiteraard aandacht aan de
gemeentesecretaris van weleer, Ed
Duinkerken. Ed hoorde alle woorden
met zichtbaar genoegen aan en pareerde later op de avond de schoen
woorden door in zijn rede met humor en herinneringen in te gaan op
het gezegde.
De langst zittende ex-wethouder
ooit, Piet Boom, was mijn tafelheer,
min of meer, hij kweet zich overigens
uitstekend van die taak. Ik voelde
me een beetje nostalgisch in dit gezelschap. Ik bedoel dat alle aanwezigen deel uitmaakten van een bepaalde periode in mijn leven. Ik heb
maar een korte periode als wethouder op het rode pluche kunnen zitten en des te langer als fractie-voorzitter, maar dat gaat achteraf niet in
je kouwe kleren zitten. Het is een periode geweest die altijd aan me blijft
kleven.
Als ik de koppies bekijk zijn ze niet
eens zo veranderd. Neem Nico Borgman. Nico klinkt nog steeds bezielend als hij ergens voor knokt: denk
daarbij aan de stichting ‘de Bovenlanden’. En daar zit Ad Verschueren.
Weliswaar ook wat grijzer geworden
maar nog steeds actief in de goede doelen en dezelfde twinkeling in
zijn pretoogjes. Theo van Kempen is
na een korte wethoudersperiode teruggegaan naar zijn baan bij de politie. Dan: Bep Heemskerk, ze is lange tijd de enige vrouw in het college geweest. Bep vertelde me dat zij
de nieuwe voorzitter is geworden van
het CDA. Daarnaast weet ik dat ook
zij zich inzet voor het goede doel. Jan
van der Jagt is ook nog volledig herkenbaar, alhoewel ik zijn dikke bolknakken mis. Jan zet zich, al weer
lange tijd, in voor de senioren. Piet
Boom lijkt er wat beter uit te zien dan
in zijn laatste periode als wethouder.
Het is bekend dat hij zich nog steeds
inzet als voorzitter van het unieke
Oosterbad. Paul van der Laarse is
geen steek veranderd qua uiterlijk.
Ik meen te weten dat Paul op diverse terreinen actief is. Dit laatste geldt
ook voor oud-gemeentesecretaris Ed
Duinkerken. Niemand, ook ik niet, is
in de luie stoel achter de geraniums
gaan zitten, ook de niet hier aanwezig Cees Wijnen niet. En de oud-burgemeester? Joost is na een jaar Rotary nog steeds druk in de weer. Binnenkort moet hij zich verplicht even
rustig houden omdat hij aan zijn heupen geopereerd moet worden. Op dit
moment maakt hij zich druk dat hij
een (leuke?) pyjama moet kopen. Tot
slot, Ed, we hebben allen mee kunnen genieten van jouw cadeau. Het
was een genoeglijk terugblikken naar
een bijzondere tijd; zo samen met de
oud-regenten.
Coq Scheltens

Toename diefstal
van fietsen!
Aalsmeer - De politie ziet de laatste tijd een toename van diefstallen
van fietsen in Aalsmeer. Wat opvalt,
is dat de rijwielen vooral worden
weggenomen uit tuinen en schuren.
De fietsen, tuinhekken en schuren
zijn daarbij niet afgesloten.
De politie nodigt slachtoffers om
(via internet) aangifte te doen, zodat met deze informatie mogelijk de
daders opgespoord kunnen worden. Het belangrijkste is om vooral de fiets, het tuinhek en de schuur
op slot te doen, ook al is het maar
voor ‘even’.
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Kerstkaarten, kalenders
en agenda’s in Ichtusshop

Now or Never Festival bij
Renault Nieuwendijk

Aalsmeer - De christelijke boekhandel De Ichtusshop staat natuurlijk met name bekend om haar
zeer uitgebreide collectie christelijke boeken voor jong en oud. Zo
verschijnen er wekelijks nieuwe romans, bjbelstudie-boekjes, maar
ook mooie kinderboekjes om zelf
te lezen of voor te lezen. Dit najaar
is er een nieuwe lijn beeldjes bijgekomen, welke onder de naam Willow Tree bekend staat. Deze beeldjes zijn gemaakt door de bekende beeldhouwster Susan Lordi. De
moeite waard om eens te bekijken.
Hoewel het jaar nog niet voorbij is,
kijkt De Ichtusshop al vooruit naar
het nieuwe jaar. Met een uitgebreide collectie aan agenda’s en kalenders kan men ook in het nieuwe jaar bij de tijd blijven. Waar het
in een christelijke boekhandel zeker niet aan mag ontbreken, is gepaste aandacht voor het kerstfeest.
Inmiddels is er een zeer uitgebreide kersttafel ingericht, waarbij er
kerstboekjes voor jong en oud aangeboden worden. Er zijn adventkalenders en kerstdagboekjes, maar
ook is er een mooi aanbod aan geschenkartikelen en een ruime col-

Aalsmeer - Voor wie op zoek is
naar een betrouwbare Renault top
occasion is het van 5 tot en met 15
november ‘Now or Never’ bij Nieuwendijk. Tijdens het Now or Never
Festival zijn alle Renault Top Occasions extra aantrekkelijk dankzij de
mogelijkheid van uitgestelde betaling, een aantrekkelijk inruilaanbod en messcherpe prijzen. “Onze
Renault top occasions zijn nauwelijks van nieuw te onderscheiden”,
vertelt verkoopadviseur Timo Peters.
“Alleen streng geselecteerde occasions die maximaal vijf jaar oud zijn,
kunnen Renault top occasion worden. En dankzij de zeven zekerheden gaat u met een Renault top occasion met een gerust hart op weg.’”
Tot de zeven zekerheden behoren
onder meer een gegarandeerde kilometerstand, Renault Route Service
Europa, twaalf maanden APK en tot

lectie aan kerstcd’s in het goedkopere en duurdere segment. Juist in
deze tijd voor kerst is het een aanrader om de kerststal van Willow Tree
te bekijken in De Ichtusshop. In een
mooie stal vinden met naast de Jezus Maria en Jozef, maar ook de
wijzen, de herders en de dieren hun
plaatsje. Wilt u als mooie afsluiting
van het jaar uw familie, vrienden en
kennissen een kaartje sturen, dan
kunt u ook terecht in De Ichtusshop
voor een gepaste kerstkaart. Er is
een zeer ruime keuze, van eenvoudig tot zeer luxe kaarten te verkrijgen. De opbrengst van deze winkel
gaat naar Christelijke goede doelen. Zo kon men dit jaar een bedrag
schenken aan het NBG voor bijbels
in China, aan Jeugd met een Opdracht en aan het familie Sponsorplan in Roemenië. De winkel is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Mocht U
misschien interesse hebben om het
team van vrijwilligers te komen versterken dan kunt u in de winkel verdere informatie opvragen. De Christelijke boekwinkel De Ichtusshop is
gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12, tel. 0297-363353.

Chronisch ziek en toch sporten?

Paramedisch Adviescentrum
Aalsmeer houdt open avond
Aalsmeer - Van 6 tot en met 14 november is het de ‘Week van de chronisch zieken’, met als thema ‘Tijd
voor leven’. Met een goede conditie en voldoende spierkracht in het
lichaam kunnen ook chronisch zieken meer genieten van het leven.
Bent u of is één van uw naasten
chronisch ziek? Kom dan naar de
open avond van Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) voor
meer informatie over beweegprogramma’s. De avond is van 19.30
tot 21.30 uur, locatie Lakenblekerstraat 2. Door twee maal per week te
sporten kunnen dagelijkse activiteiten vaak beter of makkelijker worden uitgevoerd. De afhankelijkheid
vermindert en kwaliteit van leven
verbetert. Het is voor iemand met
reuma, diabetes, long-, hartklachten
of kanker echter niet altijd gemakkelijk om zich aan te sluiten bij een
sportvereniging of om zo maar naar
een sportschool te gaan. Vaak is het
tempo te hoog of is er onvoldoende
deskundige begeleiding aanwezig.
Na vier tot vijf weken sporten gaat
u al verschil merken. Vaak motiveert
dit om lang door te gaan met trainen. Als u sterker en fitter wordt dan

voorheen, vermindert de moeheid
en krijgt u ook weer meer plezier in
het leven. Er ontstaat meer energie
bijvoorbeeld voor werk, of uitstapjes met familie of vrienden. Ondanks
allerlei beperkingen als gevolg van
de ziekte, blijken er dan toch ook
weer nieuwe mogelijkheden te ontstaan. Paramedisch Adviescentrum
Aalsmeer (PACA) begeleidt diverse groepen chronisch zieken bij het
sporten. Tijdens de open avond zijn
gespecialiseerde fysiotherapeuten
aanwezig om u te vertellen wat de
mogelijkheden zijn. U krijgt uitleg
over verschillende programma’s en
ook kunt u meteen uw conditie laten testen. Verschillende trainingsapparatuur zoals de fiets, loopband
en crosstrainer kunt u zelf uitproberen met de nodige uitleg. Er zijn
ook mensen met chronische klachten aan het sporten waaraan u uw
vragen kunt stellen.
Soms wordt een (deel van de) beweegprogramma’s vergoed door
verzekeraars. PACA bestaat sinds
1966 en is uitgegroeid tot een breed
georiënteerd fysiotherapeutisch
centrum in Aalsmeer voor alle leeftijdsgroepen.

De heer Holsteijn (links) en de heer Meijers.

Info Rabobank en notarispraktijk

Successiewet op de schop
Uithoorn - Het lijkt er nu toch echt
van te komen. De Successiewet
gaat op de schop. Daarom organiseerde de Rabobank samen met
Notarispraktijk Amstelhoorn een
bijeenkomst over deze nieuwe voorgenomen wet en de gevolgen daarvan. Klanten van de Rabobank uit
Aalsmeer, Uithoorn en relaties van
het notariskantoor waren woensdagavond 28 oktober van harte welkom bij de Rabobank. De informatiebehoefte over dit onderwerp was
zeer groot. Er waren zelfs meer genodigden dan aanmeldingen! Kantoordirecteur Wim Meijers heette iedereen van harte welkom. De
heer mr. Henri Holsteijn, van Notarispraktijk Amstelhoorn, presenteerde de nieuwe voorgenomen successiewet.
Vrijstellingen omhoog
De nieuwe wet wordt eenvoudiger,
de vrijstellingen gaan omhoog, er
komen slechts 2 tariefgroepen en
de nieuwe wet biedt vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog. Dat
is natuurlijk goed nieuws. Of de kinderen hier voordeel van hebben,
hangt af van de hoogte van de nalatenschap. Is het bedrag lager dan
125.000 euro dan betalen zij straks
10%, waar nu 6% tot 8% procent geheven wordt. Boven de 125.000 euro wordt het tarief 20%. Dit is wel
een positieve wijziging. Voor kleinkinderen geldt thans nog een start-

tarief van 8% welk tarief straks 30%
wordt. Daarom loont het de moeite
om in 2009 nog te schenken.
Wijziging term partnerschap
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan is er
niets aan de hand. Maar woont u samen zonder samenlevingscontract
dan moet u in actie komen. Zonder
dit contract heeft u geen recht op de
vrijstelling, ongeachte de tijdsduur
dat u al samenwoont. Om aan de
nieuwe criteria te voldoen, moet u
over een samenlevingscontract beschikken, minimaal 6 maanden samenwonen en elkaar tot erfgenaam
hebben benoemd.
Samenwonen
De groep samenwonende ouders
met volwassen kinderen gaat er op
achteruit. Ook al hebben zij nu een
samenlevingsovereenkomst en elkaar tot erfgenaam benoemd, vanaf
1 januari 2010 hebben zij geen recht
meer op de partnervrijstelling. Het
was een sympathieke wet voor volwassenen die inwonen bij hun ouders en voor hen zorgen. Maar deze
partnervrijstelling gaat op de schop.
Hoewel de successiewet in 2010
minder ingewikkeld wordt, het is
voor vele een lastige materie. Het is
dan ook een onderwerp waar niet
iedereen zich dagelijks mee bezig
houdt. Daarom is het verstandig om
u te laten informeren, zeker nu de
nieuwe wet eraan komt. De Rabobank helpt u graag!

Collectie in de Wereldwinkel

Unicef-kaart zestig jaar
Aalsmeer - Dit najaar bestaat de
Unicef-kaart zestig jaar en dit wordt
gevierd met een nieuwe uitgebreide collectie kaarten en cadeaus.
Het begon zestig jaar geleden allemaal met een kindertekening. Jitka
Samkova (7) uit het voormalige Tjechoslowakije stuurde toen een tekening om Unicef te bedanken voor
de hulp die zij en haar dorp na de
Tweede Wereldoorlog kregen. Unicef vond de tekening zo mooi, dat
ze besloot er een kaart van te drukken. Dat was de eerste Unicef-kaart.
Sindsdien is er in Nederland voor
170 miljoen euro aan Unicef-kaarten en -cadeaus verkocht. Met dat
geld zijn de levensomstandigheden
en toekomstmogelijkheden van heel
veel kinderen wereldwijd verbeterd.
Naast kaarten verkoopt Unicef ook
prachtige cadeaus en speelgoed.
Alles wordt exclusief voor Unicef
gemaakt, dikwijls met de hand. Ook

belangrijk: Unicef kiest voor milieuvriendelijke materialen, recycling
en fair trade. Dat maakt de collectie duurzaam. Tegelijk is de kwaliteit
hoog: Alles is tot in detail mooi afgewerkt. Er zijn cadeautjes en kaarten in alle prijsklassen, voor groot
en klein. Maar het allermooiste aan
de Unicef-collectie blijft natuurlijk
de meerwaarde van elke kaart en
elk cadeau. Steeds als hier iemand
wordt verrast met een Unicef-kaart
of cadeau, kan elders in de wereld
een kind geholpen worden. Kaarten zijn te koop bij de Wereldwinkel in de Zijdstraat. Daarnaast zal
er een Unicef kraam aanwezig zijn
op de kerstmarkt (zaterdag 19 december) in zorgcentrum Aelsmeer.
Wie een bestelling wil plaatsen of
een catalogus wil ontvangen, kan
contact opnemen met C. Koens, tel
0297-368177 of email: ckoens@kabelfoon.nl.

Geslaagd evenement van
Two Weeks Nederland
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
bezochten ruim 200 gasten het Two
Weeks International Volunteer netwerk Fundraise Event in The Beach
te Aalsmeer. De opbrengst van dit
evenement komt geheel ten goede
aan het weeshuis Lily of the Valley
in Durban (Zuid Afrika), waar met
HIV besmette kinderen worden opgevangen.
Two weeks is een Engelse organisatie die het voor individuele mogelijk maakt op korte termijn, voor
een periode van minimaal 2 weken,
vrijwilligerswerk te doen. Two weeks
werkt samen met (liefdadigheids)
instellingen over de hele wereld.
Het doel van Two weeks is het inzetten van vrijwilligers met verschillende vaardigheden om de gezond-

heidszorg, scholing en levensomstandigheden van hulpbehoevende landen te verbeteren. Op initiatief van enkele Nederlandse vrijwilligers is in 2008 Two weeks Nederland opgericht. Zij organiseren regelmatig evenementen om geld in te
zamelen voor deze organisatie. Tijdens het evenement van afgelopen
zaterdag in The Beach werd er genoten worden van optredens van diverse artiesten, dansgroepen en de
band 2 The Beat. Verder werd het
project Lily of the Valley in de schijnwerpers gezet en kon er tussen de
bedrijven door genoten worden van
lekkere hapjes en drankjes. De organisatie keek terug op deze heel
geslaagde avond en was blij met de
grote opkomst.

24 maanden garantie. “Tijdens het
Now or Never Festival geven we,
naast de zeven zekerheden, nog
eens drie extra redenen om nu voor
een Renault top occasion te kiezen”,
vervolgt Timo,
“Om de betrouwbare Renault top
occasions extra aantrekkelijk te maken, bieden we tijdens het Now or
Never Festival een extra inruil tot
wel 1.500 euro boven de prijzen in
de Autotelex koerslijst. Alle Renault
top occasions zijn speciaal voor het
Now or Never Festival extra scherp
geprijsd. En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen kopers van een occasion tijdens het festival profiteren
van gratis uitgestelde betaling. De
klant hoeft pas over een halfjaar te
betalen. Kom dus langs om uw ideale match te vinden!” Kijk voor meer
informatie op www.noworneverfestival.nl.

Opbrengst nieuwe kerstbundel
voor ouderen in gemeente
Aalsmeer - “Soms doet er zich in
het leven onverwachts een kans
voor om daadwerkelijk iets voor je
mede mens te kunnen betekenen en
die moet je dan gebruiken ook’’, aldus de Aalsmeerse schrijver Gerard
Zelen. Al jaren verschijnen er rond
de kerst, verhalen van de schrijver in
de krant. Vorig jaar werd hij zelfs tot
zijn grote verrassing met zijn ingezonden kerstverhaal ‘Houtsplinters’
genomineerd bij de NCRV. Dit was
voor de schrijver een mooie aanleiding om enkele van zijn verhalen
in een kerstbundel in eigen beheer
uit te brengen. Het leek de schrijver
verder een mooi idee om de gehele
opbrengst van zijn nieuwste boekje
te schenken aan een groep mensen
die vaak in eenzaamheid de kerstdagen moeten doorbrengen: De oudere mensen in de gemeente. Er
is in deze overleg geweest met de
stichting Vrienden van zorgcentrum
Aelsmeer en de schrijver zelf. Aan
diverse oudere mensen, ook buiten het zorgcentrum, in Aalsmeer
en omgeving, zal een klein kerstpresentje persoonlijk worden overhandigd. Het doel is om de donkere dagen letterlijk en figuurlijk wat
te verlichten voor deze mensen.
Het eerste exemplaar van de kerstbundel ‘Houtsplinters’ is afgelopen
week door Gerard Zelen persoonlijk aan Burgemeester Pieter Litjens overhandigd. Met zijn spontane aankoop van de kerstbundel voor
het college en de gehele gemeenteraad van Aalsmeer onderstreepte en steunde de burgemeester deze mooie en menselijke actie daad-

werkelijk! Ook u als bedrijf, winkel of
inwoner van Aalsmeer en omgeving,
kan door aankoop van deze kerstbundel deze actie voor de oudere
mede mens daadwerkelijk, steunen.
Zoals de schrijver het zelf verwoord:
“Laten we als engelen neerdalen
en een klein beetje licht brengen
voor onze oudere eenzame medemens.” De bundel kost 6,50 euro en
is te bestellen bij Gerard Zelen in de
Marsstraat 8, 1431 XK Aalsmeer, tel.
06-55701684, email: gzelen@live.nl
en te koop bij Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat en bij Denise in de Ophelialaan 114.
Burgemeester Pieter Litjens met een
exemplaar van de nieuwe kerstbundel van de Aalsmeerse schrijver Gerard Zelen.

6 Minuten zone in Ophelialaan

Eerste convenant Stichting
AED Westeinder getekend

Restaurant Het Strandpaviljoen
presenteert wildspecialiteiten
Aalsmeer - Buiten is het weer bar
en boos en dit betekent dat het weer
tijd is voor wildgerechten. Vanaf deze maand kan er dan ook weer heerlijk genoten worden van wildspecialiteiten in restaurant Het Strandpaviljoen’van The Beach..Chefkok
Edwin Hoogeveen heeft bij het samenstellen van de wildspecialiteiten dit jaar gekozen voor traditionele wildgerechten met verrassende sauzen. Ook heeft de chef rekening gehouden met diegenen die
niet uit al het lekkers kunnen kiezen: zij kunnen namelijk kiezen voor
een proeverij van alle voorgerechten. Gastheer van het Strandpavil-

joen René Linthorst beveelt bij de
wildspecialiteiten een krachtige
Corbières (Château Cabriac) van
Jean de Cibeins aan. ‘Deze krachtige volle herfstwijn past uitstekend
bij onze wildspecialiteiten en maakt
dat de smaak van de gerechten voor
honderd procent naar voren komt.”
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
snel naar restaurant ‘Het Strandpaviljoen’ in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Het Strandpaviljoen en The Beach zijn dagelijks geopend voor lunch en diner. Reserveren is gewenst en kan door te bellen
met 0297 -347444. Surf voor meer
info naar www.beach.nl.

Aalsmeer - Het eerste convenant
van de Stichting AED Westeinder
voor plaatsing van een AED met toebehoren is ondertekend door Kees
Jan Koster, voorzitter van de Winkeliersvereniging Ophelia. De ondertekening van het convenant is de eerste stap naar het realiseren van een
tastbaar hartveilig Aalsmeer. Hiermee is winkelcentrum Ophelia de
eerste veilige winkelstraat in de gemeente. De AED met toebehoren is
gesponsord door de winkeliersvereniging. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Door sa-

menwerking met de stichting is in
de Ophelialaan een 6 minuten zone
gecreëerd, waardoor de kans vergroot wordt op het overleven van
een hartinfarct. De stichting heeft
inmiddels meer dan 50 vrijwilligers
die actief gaan uitrukken op een reanimatie melding. Het streven van
de stichting is erop gericht, om op
zoveel mogelijk openbaar bereikbare plekken deze AED’s te plaatsen,
zodat in de toekomst in de gemeente voldoende 6 minuten zone gecreëerd worden. Dit is alleen mogelijk
door dit soort initiatieven.
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Trots van Aalsmeerfeest
vrijdag in kantine VVA
Aalsmeer - De organisatie is nog in
volle gang, maar vrijdag aanstaande
opent kantine ‘De Silveren Draeck’
van V.V. Aalsmeer haar deuren voor
iedereen die zin heeft in een supergezellig feest. De entree- en consumptiekosten zijn laag en de sfeer
is altijd goed. De Trots van Aalsmeer,
het gezelligste seniorenelftal van de
club, heeft de handen uit de mouwen gestoken om in de afgelopen
maanden een feest te organiseren,
dat alle eerdere feesten zal overtreffen, zelfs het al eerder georganiseerde Trots van Aalsmeerfeest,
vorig jaar rond dezelfde tijd van het
jaar.
Zeven spelers van De Trots van
Aalsmeer zijn al maanden bezig met
de voorbereidingen. Zo is een heuse zanger in de persoon van de alom bekende Bastiaan Hulsbos binnengehaald, is de kantine al flink
versierd en heeft DJ Ruud zijn platen al helemaal opgepoetst. Niks
kan een tweede succesvol Trots
van Aalsmeerfeest meer in de weg
staan. Eén van de organisatoren,
Robbert-Jan van Duijn denkt dat
het feest nog beter bezocht zal gaan
worden dan de editie van vorig jaar:
“Ik heb al een flinke hoeveelheid
kaarten verkocht. Van bepaalde
teams wil echt elke speler komen,
maar ook niet-spelende Aalsmeerders hebben behoorlijk wat kaarten afgenomen.” Op de vraag hoe
het komt dat de animo nog groter is dan vorig jaar, is Van Duijn
kort: “Dat komt natuurlijk doordat
je een zanger als Bastiaan Hulsbos
op het affiche hebt staan!” Of het
feest volgend jaar weer georganiseerd zal gaan worden, hangt volle-

Wordt Ger Loogman Amsterdamse
ondernemer van het jaar?
Aalsmeer - Terecht trots is Ger
Loogman van de Loogman Groep
op zijn nominatie van Amsterdamse ondernemer van het jaar. Samen
met Marja Ruigrok van Ruigrok Netpanel en Maarten Beucker Andreae van TTY dingt hij naar deze titel.
De Loogman Groep heeft zes grote autowasstraten, waarvan de vestigingen in Aalsmeer en Amsterdam de grootste zijn van Nederland.
Verder heeft de Loogman Groep in
Aalsmeer een van de grootste onafhankelijke tankstations van Nederland en twee selfstorage locaties

dig af van het enthousiasme van de
bezoekers. Kom in elk geval vrijdag
naar de kantine van V.V. Aalsmeer.
De deuren gaan open om 20.30 uur,
kaarten kosten 5 euro en het eerste
drankje is uiteraard van de organisatie! Meer informatie is te vinden
op www.trotsvanaalsmeer.nl.
Sportief resultaat
Of de volgende dag de beste resultaten op de velden zullen worden
behaald, valt nog te bezien. Hoewel het feest al om één uur is afgelopen, is een dergelijke voorbereiding voor een wedstrijd natuurlijk
nooit ideaal. Technisch manager van
De Trots en broer van één van de
organisatoren, Bart van Duijn, zegt
hierover: “Het is heel simpel: een ieder die zaterdag te laat aanwezig is,
staat ernaast. We spelen tegen koploper AFC en hoewel de wedstrijd
pas om half drie ’s middags begint,
ken ik mijn spelers door en door: ze
houden van een feestje en zeker van
een drankje op z’n tijd. Ik vertrouw
ze en ga er vanuit dat ze mijn vertrouwen komende vrijdag niet zullen
beschamen.” De Trots treedt komende zaterdag overigens hoe dan ook
aan met een gehavend team. Van de
twintig spelers waarover Van Duijn
beschikking heeft, zijn er maar liefst
zes langdurig geblesseerd of afwezig. Toch gaan de mannen van De
Trots er zoals altijd flink tegenaan
en zal worden getracht AFC de eerste nederlaag van het seizoen toe te
brengen. Het vertrouwen is er. Immers, vorig seizoen werd toenmalig
koploper Amstelland daags na het
Trotsfeest op 2-2 gehouden door De
Trots.

Op de foto enkele leden van Thamen-diving van links naar rechts: Koos Eveleens, Ton Roosenbrand en Frans van Nerum als wal coördinator.

Thamen-Diving op kreeftenjacht
Aalsmeer - In oktober start Rijkswaterstaat Zeeland met het versterken van de onderwateroevers bij
een aantal Zeeuwse duikplaatsen.
Samen met de beroepsvissers zullen sportduikers van de NOB ( Nederlandse Onderwatersport Bond)
op drie zaterdagen in oktober zoveel
mogelijk kreeften verplaatsen bij de
drie duikplaatsen waar RWS aan het
werk gaat: Zeelandbrug (Noordzijde), Lokkersnol (Cauwersinlaag)
en Schelphoek (Oostzijde). Hiermee proberen we zoveel mogelijk te
voorkomen dat de kreeften worden
bedolven. De leden van Thamen-Diving laten een dergelijk gebeuren
natuurlijk niet aan hun neus voorbij
gaan. Zeker daar het toch om een
unieke locatie gaat in Nederland.
Dus vertrokken de duikers zaterdag
24 oktober in alle vroegte richting
Zierikzee.
De locatie waar gedoken werd was
onder aan de Zeelandbrug (Noordzijde), alwaar een stevige windkracht 5 en een regenbuitje de
groep verwelkomde, en een water
temperatuur van 13 graden het geheel kompleet maakte. Na een korte
uitleg van enkele bestuursleden van
de NOB betreffende veiligheid en

indeling buddy paren, kon een ieder naar zijn stek gaan. Er stond een
behoorlijke golfslag wat het te water gaan met een volledige uitrustingover de gladde stenen niet gemakkelijk maakte. Er waren diverse percelen uitgezet waar de kreeften gevangen moesten worden. Dat
dit nog een hele klus was laat voor
zich spreken, er zaten beste knapen
tussen van zo rond de 50 centimeter met behoorlijke scharen, en ze
zaten er echt niet op te wachten om
gevangen te worden. Dankzij het
noeste werken van ongeveer zestig leden zijn er 212 kreeften omhoog gebracht en op een veilige
plaats weer uitgezet. Er werd gedoken op een diepte tussen de 5 en
20 meter. Aangezien de Schelde in
open verbinding met de zee staat is
men hier dus afhankelijk van het tij
om te duiken. Ondanks dat er kreeften gered moesten worden was er
nog voldoende tijd om te genieten
van dat wat de Zeeuwse onderwater wereld te bieden heeft. Na afloop van de duik had de NOB een
Zeeuwse traktatie voor de leden van
Thamen Diving in petto in de vorm
van bolessen, Zeeuws broodje met
stroop en kaneel.

Spannende strijd in veilingzaal

Grandioze dag met de
Aalsmeer Bloemen Tour
Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober vond de zesde editie van de
Aalsmeer Bloemen Tour plaats. De
Stichting Aalsmeer Bloemen Tour
heeft in samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis bewoners
met een beperking een onvergetelijke dag bezorgd.
Met maar liefst 100 trucks en evenzoveel bijrijders vertrok het konvooi
omstreeks 13.00 uur onder begeleiding van tientallen motorrijders en
het geluid van vele luchthoorns vanaf het terrein van Van Zaal Transport aan de Poelweg. De tour ging
door Kudelstaart, het centrum van
Aalsmeer, Amstelveen, over de
N201 richting Hoofddorp. Onderweg trok deze bijzondere tour veel
belangstelling, waar zowel de pas-

sagiers als de chauffeurs erg van
genoten. Al zwaaiend en toeterend
ging de tour richting het centrum
van Hoofddorp. Grote kruisingen
werden door verkeersregelaars afgezet om deze bijzondere colonne
vrij doorgang te geven. Bij Schouwburg De Meerse kregen de deelnemers een voorstelling van de musical Pipo de Clown aangeboden.
Na afloop van de voorstelling kon
iedereen, chauffeurs, begeleiders,
ouders en bewoners, genieten van
een heerlijke maaltijd in de vorm
van een uitgebreid buffet. De organisatie kijkt terug op een heel geslaagde dag en dankt alle sponsors,
vrijwilligers en chauffeurs voor hun
inzet.

onder de naam Huur een Box. Loogman is een echt familiebedrijf met
inmiddels zo’n 130 medewerkers.
Het bedrijf bestaat vijftig jaar en
heeft net een groots jubileumfeest
achter de rug. “De nominatie zou
een eerbetoon zijn aan mijn ouders,
die vijftig jaar geleden dit bedrijf zijn
begonnen”, zo zegt Ger Loogman
in De Telegraaf. De bekendmaking
heeft gisteravond, woensdag 4 november, plaatsgevonden tijdens het
Zakenfestival in de RAI. De Meerbode lag toen al bij de drukker. Volgende week meer.

Historische Tuinknop weer
voor Peter Spaargaren
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
29 oktober is op de volle tribunes
van de veilingzaal op de Historische
Tuin voor de negende keer al weer
gestreden om de felbegeerde Historische Tuinknop. Vele inkopers van
exporteurs op de VBA en ook andere belangstellenden waren van de
partij. Veilingmeester Frans Janssen
zorgde voor een prima verloop van
de wedstrijd. Deze werd verspeeld
over een aantal voorronden. Uiteindelijk kwam in een spannende finale tussen Hans Boer van Jan Boer
bloemen & planten import-export
en Peter Spaargaren van Bloomways Josef Danners b.v., de laatste als winnaar uit de strijd. Bijzonder is nog om te vermelden dat Peter Spaargaren de Historische Tuin

knop voor het tweede achtereenvolgende jaar mee naar huis mocht nemen. Tussen de voorronden en finale door werden nog een tweetal
ludieke veilronden gehouden. Onder leiding van de zeer humoristische veilingmeester Koos Buis werden producten geveild die door vele
gulle sponsors ter beschikking waren gesteld. Dat deze veilingmeester over grote kwaliteiten beschikt,
mag blijken uit de geweldige opbrengst van zo’n 3.000 euro, waarmee de penningmeester van de Historische Tuin, Leo de Jong, uiteraard
zeer tevreden was. Volgend jaar oktober zal de wedstrijd voor de tiende keer worden gehouden. En dit
wordt uiteraard een bijzondere lustrum wedstrijd en veiling

Pauzehap en traktatie is dubbelop

Inspiratiemiddag ‘on the move’
Aalsmeer - In het kader van School
on the move is op woensdagmiddag 28 oktober voor de tweede maal
een informatiemiddag georganiseerd voor deelnemende scholen uit
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.
Naast uitwisseling van ervaringen
en ideeën is aandacht besteed aan
de onderwerpen ‘motiveren van ouders’ door Francis Wolterbeek en
Margot Clausing van ouderbetrokkenheid.nl. en ‘traktaties op school’
door Jolanda Brandse, diëtiste van
Amstelring.
Uit onderzoeken blijkt dat overgewicht een stijgend probleem is
(sinds 1980 is het aantal 12 jarigen met overgewicht toegenomen
met 400%). Het probleem zit deels
in het gebrek aan bewegen, maar
vooral in teveel inname van calorieën. Scholen kunnen een bijdrage leveren door een traktatiebeleid op te zetten en daarin bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de
grootte van de traktaties en kinderen ’s morgens te laten kiezen uit
of de traktatie of de pauzehap. Het

motiveren van ouders werd aangepakt door middel van een interactieve workshop, waarin middels
het ‘draaideurmodel’ het proces van
verandering bij mensen geanalyseerd kan worden en een rollenspel,
waar motiverende gesprekstechnieken geoefend werden. De middag
eindigde met een instructie van het
’Smaakfeest’ dat in november en januari op de scholen gehouden zal
worden. Na afloop vertrok iedereen
vol informatie en inspiratie om op
school verder ‘on the move’ te gaan.
‘School on the move’ is ontwikkeld
door GGD Amsterdam samen met
het Sportservice Haarlemmermeer.
Deelnemende scholen aan SOTM
besteden schoolbreed aandacht
aan een gezonde leefstijl, waarbij
gezonde voeding en bewegen het
aandachtspunt zijn. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Karin Dieleman, kadieleman@ggd.amsterdam.nl, tel 0205555086 of Tom Schutte, t. schutte@sportservicehaarlemmermeer.nl,
tel. 023-5575937.

Winnaar Peter Spaargaren (rechts) bewondert de Historische Tuinknop die
bestuurslid Anton Temme hem overhandigt.

Cameraploeg van Radar verrast
partyhouse De Groene Liede
Vijfhuizen - Tijdens de uitzending
van het consumentenprogramma
Radar afgelopen maandagavond
2 november heeft partyhouse De
Groene Liede de zogeheten ‘warme douche’ uitgereikt gekregen.
Het partyhouse kreeg deze opsteker op verzoek van bruidspaar Mirella en Tom.
Het stel kon hun geplande trouwfeest op 28 augustus geen doorgang laten vinden omdat de bruid
aan het einde van de middag onwel werd. Het bruidspaar had elkaar deze dag nog wel officieel het
ja-woord kunnen geven. Wel moeizaam, want de bruid bleek behoorlijk ziek. Een fijne herinnering heeft
het stel in ieder geval niet aan dit

officiële moment. Toen De Groene Liede het verhaal van het paar
hoorde, werd spontaan aangeboden
een nieuwe feestavond te houden
op een andere datum en het partyhouse gaf aan de extra kosten voor
rekening te zullen nemen.
De nieuwe datum werd uiteindelijk
18 september. De directie en medewerkers van De Groene Liede keken
verbaasd op toen niet alleen een fotograaf, maar een hele cameraploeg
het bruidspaar begeleidde. Mirella
en Tom hadden de redactie van het
programma Radar op de hoogte gebracht van het lieve gebaar van het
partyhouse en zij vonden het, net
als het echtpaar, de ‘warme douche’
waard.

Bouwnummer 680 van
De Vries op transport!

Lage scores bij
sjoelcompetitie
Aalsmeer - Er werd donderdag 29
oktober erg laag gegooid door de
sjoelers bij buurtvereniging Oostend. Prijzen zijn uitgereikt aan de
heer D. Boer, mevrouw T. van de
Maden, de heer J. van de Koppel

en mevrouw T. van de Merbel. De
volgende sjoelavond is donderdag
12 november vanaf 20.00 uur in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Kom samen met vriend, vriendin of
buurvrouw eens een kijkje nemen.
De deuren gaan om 19.30 uur open
voor een kopje koffie of thee aan de
bar. Voor eventuele vragen kan gebeld worden naar Lida de Nooij, tel:
325040.

Aalsmeer - Bouwnummer 680, het
nieuwste motorjacht van Koninklijke
De Vries Scheepsbouw, gaat vandaag, donderdag 5 november, op
transport van de werf in Aalsmeer
naar de havens van Rotterdam. De
romp is verpakt in een grijze coating om de prachtig glanzende blauwe verf tijdens het transport te beschermen. In Rotterdam wordt het
jacht klaargemaakt voor de proefvaart en wordt de coating verwijderd
zodat ze in volle glorie kan pronken
met haar schoonheid. In september
is bouwnummer 680 in het bijzijn
van de eigenaar en medewerkers
van De Vries Aalsmeer feestelijk te
water gelaten. Met haar lengte van
65 meter, beschikt het jacht over
veel volume. Henk de Vries: “De eigenaar en zijn vrouw gaven ons een
mooie uitdaging: ze kwamen naar
de werf met een uitgewerkt interieur ontwerp van Francois Zuretti en
vroegen ons er een jacht omheen
te ontwerpen, voorzien van alle elementen die je van een Feadship mag
verwachten. Dat is gelukt: het is een
jacht van wereldformaat geworden,
chique, stijlvol en met veel uitstra-

ling.” Door een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen is een relatief korte bouwtijd van
drie jaar, gerekend vanaf het eerste
contact tot aan de oplevering, gerealiseerd. Dit is niet alleen een topprestatie van de ontwerpers Francois Zuretti en Clifford Denn, het architectenbureau De Voogt Naval en
het eigenaarteam dat de bouw op
de werf begeleidde, maar vooral ook
van de ruim 350 medewerkers van
De Vries Aalsmeer. Hun ervaring
en vakmanschap staat garant voor
een hoge kwaliteit en fijne afwerking. “Kenmerken van de Feadship
waar de rest van de industrie alleen
maar naar kan streven”, aldus een
zeer tevreden eigenaar tijdens de
doopceremonie. Kort na de tewaterlating van bouwnummer 680, is
het casco van bouwnummer 681 (63
meter) op de werf in Aalsmeer gearriveerd. Verder wordt op de werf
gewerkt aan de afbouw van bouwnummers 679 (ruim 55 meter) en
678 (39 meter) het derde jacht in de
Feadship SL39 serie. Hiermee zijn
de helling en de twee droogdokken
in Aalsmeer vol.
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Sjoelcompetitie
in Dorpshuis
Aalsmeer - Uitslag speelavond van
Sjoelclub Aalsmeer op 22 oktober in
het Dorpshuis.
Hoofdklasse
1. Cock Tukker
2. Patrick Haring
3. Albert Geleijn
A-klasse
1. Marja Springintveld
2. Cor Franck
3. Sjaak Siebeling
B-klasse
1 .Margriet de Vries
2. Henk Brozius
3. Jan Geleijn Czn
C-klasse
1. Pleun van Verseveld
2. Janny Vos

2876
2872
2808
2692
2667
2637
2577
2548
2470
2423
2357

3. Pim vd Meer
D-klasse
1. Jan Alderden
2. Wob Vos
3. Jeanne van Wees
E-klasse
1. Nico Verhaar
2. Willem Joren
3. Adje de Leede
F-klasse
1. Herman Berkhout
2. Marry Bax
3. Mirjam van de Berg

Wedstrijden veldvoetbal

2356
2395
2366
2344

Zaterdag 7 november

2364
2280
2135
2161
2072
2050

De sjoelbakken staan weer klaar
voor alle leden en liefhebbers
op donderdag 5 november vanaf
20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Wie vrijblijvend een keer
wil komen kijken, is welkom.
Wie weet wordt sjoelen de nieuwe hobby. De leden van Sjoelclub
Aalsmeer komen om de veertien
dagen bijeen.

De Opa’s wint Maandtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag
is het tweede indoor beachvolleybal maandtoernooi van het seizoen
2009-2010 gespeeld in The Beach.
Het maandtoernooi was ook dit keer
zeer druk bezocht en leverde spannende wedstrijden op. In de ochtend startte het 2x2 hoog toernooi.
In drie categorieën werd er gestreden om mooie prijzen.
In de finale revancheerde Team Kanniballe zich ten opzichte van de verloren finale van vorige maand door
te winnen met 15-12 van het team
Mattijs en Tim. Bij de dames ging de
strijd in de finale tussen de teams
De vrouwen van en Cars. Het team
De vrouwen van trok, na het uitspelen van een dubbele competitie,
aan het langste eind en behaalde
de eindzege in het damestoernooi.
Bij het 2x2 hoog mix toernooi ging
de overwinning naar het team Tinus
en Jojo, die de strijd in een dubbele competitie nipt wonnen van het
team De Rustensmurfjes.
Het 4x4 allround toernooi startte om
twaalf uur met kwalificatiewedstrijden. Tijdens deze wedstrijden werd
er door de deelnemende teams hard
gestreden voor een plaats in de Pro,
Future of Fun poules. Doel van deze
manier van spelen is dat de deelnemende teams, ieder op zijn of haar
eigen niveau, spannende finalerondes kunnen spelen.

Ondanks de blessure van hun aanvoerder Harry eerder in het toernooi,
wisten de Opa’s het toernooi naar
zich toe te trekken en lieten ondermeer het team van de sponsor Team
Angel, team Lekker Soepel en team
John-T en de Prutsers achter zich.
Ook de Opa’s gingen naar huis met
zeer leuke prijzenpakketten.
Tot slot werd er in het 2x2 laag toernooi in drie verschillende poules gestreden om de titel.
Na de poulefase volgden de kruiswedstrijden en konden de teams
zich kwalificeren voor de finalewedstrijden. In de finale nam het team
Frans & Mischa het op tegen het
mix-team Bert & Karen.
Door deze finale te winnen, behaalden Frans & Mischa hun eerste
toernooioverwinning in The Beach
en werden ook nog eens door hun
medespelers beloond met de titel: meest sportieve team! Ook deze maand telden alle behaalde punten weer mee voor de ‘Club Kastalia’
overall ranking, waarmee een gratis verblijf tijdens de beachvolleybalreis naar Turkije in mei 2010 gewonnen kan worden. Het volgende indoor beachvolleybal maandtoernooi
wordt gespeeld worden op zondag
6 december.
Surf voor meer informatie en inschrijvingen naar www.beach.nl of
mail naar sportief@beach.nl.

Foto: Don Ran.

Handbal
Aalsmeer - Na een fantastische
eerste reeks van zes wedstrijden en
een tweede plaats in de Eerste Periode van de Eerste Divisie hadden de
dames van FIQAS Aalsmeer zaterdag 24 oktober tegen V&L een collectieve off-day. De verdeding sloot
niet en aanvallend werden er technische fouten gemaakt en teveel
kansen gemist . Het ging vanaf het
begin al niet lekker, want binnen de
kortste keren keken de Aalsmeerse
dames tegen een 0-5 achterstand
aan. En waar zij af en toe pech hadden in de afronding, lukte bij V&L
alles. Toch werd er wel geknokt en
zo kon FIQAS Aalsmeer eerst terugkomen tot 3-6 en even later zelfs gelijkmaken: 7-7. Verder doodrukken
lukte echter niet en het was weer
V&L dat de leiding nam. Bij rust was
het 12-14. Na de pauze kwam FIQAS Aalsmeer in eerste instantie wel goed uit de startblokken: de
achterstand werd meteen weggewerkt en binnen een paar minuten
kwam de ploeg van Menno de Klerk
voor het eerst op voorsprong: 15-

14. Dat was meteen ook de enige
keer, want in het vervolg zat het de
thuisploeg opnieuw niet mee: Jessica Wuthrich (die ook nog zou uitvallen) en Nicole van Schie raakten
paal en lat en in de dekking werd
weer teveel ruimte weggegeven. De
Limburgse dames profiteerden weliswaar niet optimaal van de hun geboden kansen en keepster Bianca Schijf stopte ook nog de nodige ballen, maar V&L kon toch gestaag weer uitlopen tot zelfs 17-20
met nog vier minuten op de klok.
FIQAS Aalsmeer probeerde in een
laatste poging een 1 op 1 verdeding
maar verder dan 19-21 kwamen de
dames niet meer. De nederlaag was
pijnlijk en eigenlijk ook niet nodig
geweest, maar gezien het vertoonde
spel had de ploeg het ook niet verdiend om te winnen. Het kost één
plaats op de ranglijst, waar de dames nog wel op een mooie derde
plaats staan. Aanstaande zaterdag
7 november wacht FIQAS Aalsmeer
de volgende krachtmeting: een uitduel bij Westlandia.

Organisatie te gast bij Poel’s Eye

Wild card voor dartster Floortje
voor Zuiderduin Masters
Kudelstaart - Het Dorpshuis was
afgelopen vrijdag weer lekker gevuld met enthousiaste darters. De
plaatselijke trots Floortje van Zanten
was zoals altijd aanwezig. Niemand
was op de hoogte, maar de organisatie van de Zuiderduin Masters
was onderweg naar Kudelstaart.
Het Poel’s Eye avondje werd na 10
minuten even onderbroken, de wedstrijden werden stil gelegd. Floortje
van Zanten werd naar voren geroepen en de laatste ‘wild card’ voor de
Zuiderduin Darts Masters werd uitgereikt. Er volgde applaus en felicitaties voor een ontroerde Floortje.
Voor dit prestigieuze toernooi wisten zeven dames zich al te plaatsen:
Irina Armstrong, Trina Gulliver, Tricia Wright, Julie Gore, Francis Hoenselaar, Carla Molema en Daisy van
Driel. De wereldtop zal zich meten van 11 tot en met 13 december
in Hotel Zuiderduin te Egmond aan

Zee. Om met een ‘wild card’ alsnog aan dit grootste (internationale)
toernooi van Nederland te mogen
deelnemen is een hele eer. Kwalificatie voor dit soort toernooien is
niet eenvoudig. Er zijn maar weinig dames die het zich kunnen permitteren om aan internationale toernooien deel te nemen. Met beperkte middelen lukt het Floortje al jaren
om deel te nemen aan de Winmau
World Masters in Engeland. Het bekendste tv toernooi is natuurlijk de
Lakeside, voorheen The Embassy.
Floortje zou zeker tot de kanshebbers behoren!
De Kudelstaartse behoort immers al
jaren tot de top van Nederland en
het getuigt van groot respect voor
de dartsport dat een speelster zonder sponsor (!), deze ‘wild card’ ontvangt. Heeft u interesse voor sponsoring, neem dan contact op via de
website www.poelseye.nl.

Zaterdag weer ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober is de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de vierde speelronde van het seizoen.
De wedstrijden vonden plaats in
sporthal de Bloemhof en werden uitstekend gearbitreerd door
de scheidsrechters Peter Meyer en
Leen Overbeek. De uitslagen waren als volgt: Amsec Beveiliging tegen LEMO 4-2. Piller Sport tegen
Schijf Grondboringen 5-5. Accon tegen Sportcafé de Midi’s 3-4. Mantel
Makelaars tegen LEMO-Gaat-Los
13-4. De Jet Set BV tegen DGL 3-1.
Op zaterdag 7 november wordt de
ZABO competitie voortgezet met de
vijfde speelronde.
De wedstrijden vinden wederom

plaats in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg en het programma luidt
als volgt uit: om 18.35 uur Accon tegen Piller Sport. Om 19.20 uur Amsec Beveiliging tegen LEMO-GaatLos. Om 20.05 uur LEMO tegen
Schijf Grondboringen. Om 20.50 uur
Sportcafé de Midi’s tegen DGL en
om 21.35 uur tenslotte De Jet Set BV
tegen Mantel Makelaars. Publiek is
welkom en de toegang is gratis.
Stand na ronde 4
Sportcafé de Midi’s 4-12, De Jet Set
BV 4-9, Schijf Grondboringen 4-7,
Mantel Makelaars 4-6, Accon 4-6,
DGL 4-6, LEMO 4-6, Amsec Beveiliging 4-4, Piller Sport 4-2, LEMOGaat-Los 4-0.

Voetbal VVA

Winst blauwwitte leeuwinnen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
moesten de blauwwitte leeuwinnen
van VVA het opnemen tegen VSV
Vreeswijk in Nieuwegein. De eerste
helft verliep nogal rommelig, maar er
werd door iedereen hard gewerkt.
Vree swijk kreeg wat kansje s,
Aalsmeer ook, maar de rust gingen
de teams in met 0-0.
Bij een overheerlijke (veels te zoete)
limonade werd de eerste helft besproken en zijn er wat omzettingen
gedaan.
Zo moest het middenveld iets meer
naar voren voetballen, waardoor er
meer druk kwam op de tegenstander. De ballen werden goed opgevangen op het middenveld en
er werd redelijk goed samen gespeeld.
Het was een kwestie van tijd dat er
een doelpunt zou vallen. Er waren
wel wat uitbraakjes van Vreeswijk,
maar Anna stond goed te keepen en

de achterhoede hield ook veel tegen. Riekelien had haar kopmiddag,
zij hield een hoop tegen op het middenveld en had ook nog een mooi
schot op doel.
Helaas voor ons hield de keepster
de bal tegen. Uit een slecht uitverdedigde bal bij Vreeswijk kon Esther
de bal over de keepster heen schieten en de 1-0 was een feit. Met de
wedstrijd tegen Amstelveen in het
achterhoofd, bleven de meiden actief voetballen.
Toen stonden de Blauwwitte leeuwinnen namlijk met 2-0 voor, maar
werd het uiteindelijk 4-4. Aalsmeer
kreeg enkele corners achter elkaar
en uit één zo’n corner wist Ingrid
met een mooie kopbal in de korte
hoek de 2-0 te scoren en dit was tevens de eindstand.
Met de overwinning op zak vertrokken de meiden terug richting
Aalsmeer.

14.30 u
13.30 u
14.30 u
14.30 u
15.30 u
14.30 u
13.45 u
14.30 u

Junioren
Volendam A2 - Aalsmeer A1

14.30 u

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

Onnodig verlies dames FIQAS

Beachvolleybal in The Beach

AALSMEER
Aalsmeer 1 – TOB 1
WV-HEDW 3 - Aalsmeer 2
Aalsmeer 3 – Zuidvogels 3
RKAVIC 3 - Aalsmeer 4
DVVA 10 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – AFC 10
Buitenveldert 4 - Aalsmeer 7
Aalsm/RKAV Vet.1 – HBC Vet.2

Voetbalcompetitie

Onnodig verlies voor RKAV
Aalsmeer - Een middag naar het
voetbal kan heel leuk zijn. Wat RKAV
zijn hondstrouwe aanhangers afgelopen zondag echter voorschotelde
leek helemaal nergens op. Het lukte
voor geen meter. Het enige wat een
100 procent score had, was de regen die zich de hele wedstrijd profileerde.
Tegenstander De Meteoor kwam op
een, voor hun, gelukkige manier op
1-0. Er was mis communicatie binnen de RKAV-ers. Veel gebeurde er
verder eigenlijk niet. Met heel veel
balverlies aan beide kanten, kwamen de zeer weinige toeschouwers
totaal niet aan hun trekken en waar-

schijnlijk de spelers ook niet. De inzet was soms ver te zoeken. RKAV
zal zich toch de nodige zorgen moeten gaan maken. Er zal met honderd procent inzet gespeeld moeten gaan worden, om nog niet verder te gaan afzakken naar de kelder
van deze afdeling. Na de rust kreeg
RKAV ook nog een dubieuze strafschop tegen, wat 2-0 betekende.
De eer werd vlak voor tijd nog geren door Perry Springintveld die de
doelman van De Meteoor met een
heel mooi doelpunt wist te passeren. Eindstand 2-1 in het voordeel
van De Meteoor.
Theo Nagtegaal

R.K.A.V.
SCW 3 - RKAV 2
Aalsm/RKAV Vet.1 – HBC Vet.2
SCW Vet.2 - RKAV Vet.2

12.00 u
14.30 u
14.30 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - RKAV MB.1 12.30 u
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – Amstelveen B1
J.A.United.B2 – SCW B2
J.A.United.C1 – Overbos C2
J.A.United.C2 – Hoofddorp C4
Hoofddorp C5 - J.A.United.C3

14.00 u
12.00 u
13.00 u
11.30 u
15.00 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Roda’23 D3
Roda’23 D4 - J.A.United.D2
Legm.vogels D4 - J.A.United.D3
J.A.United.D4 – KDO D2
J.A.United.D5 – TABA D4
Pancratius D12 - J.A.United.D6
Chabab E1 - J.A.United.E1
Buitenveldert E4 - J.A.United.E2
Zwanenburg E2 - J.A.United.E3
Kon.HFC E9 - J.A.United.E5
J.A.United.E6 – Kon.HFC E14
DIO E1 - J.A.United.E7
J.A.United.E8 – SDZ E8
J.A.United.E9 – NFC/Brommer E3
J.A.United.F1 – Schoten F1
J.A.United.F3 – Kon.HFC F 10
Zwanenburg F3 - J.A.United.F4
VVC F6 - J.A.United.F5
DSS F6 - J.A.United.F6
J.A.United.F7 – DSOV F4
DSS F10 - J.A.United.F8
Overbos F5 - J.A.United F9

13.00 u
10.30 u
13.00 u
11.15 u
11.15 u
13.00 u
11.00 u
11.45 u
10.30 u
10.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
12.45 u
9.00 u
14.30 u
9.30 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – RKDES MC.1
Roda’23 MD.1 - J.A.United.MD.1
J.A.United.MD.2 – HBC MD.1
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Waterwijk D2
RKDES D2 – De Meer D1
Zwanenburg D5 - RKDES D3
BSM D3 - RKDES D4
RKDES E2 – Abcoude E3
NFC/Brommer E2 - RKDES E3
Buitenveldert E9 - RKDES E4
Overbos F3 - RKDES F1
DCG F4 - RKDES F3
Roda’23 F6 - RKDES F4
RKDES F5 – AS 80 F11

11.30 u
13.15 u
10.00 u

11.00 u
9.30 u
12.00 u
11.30 u
9.30 u
10.45 u
10.00 u
12.30 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u

RKDES F6 – AMVJ F2
RKDES F7 – ZRC/Herenmarkt F1
DCG F5 - RKDES F8
RKDES F9 – Adam Seref Spor F1

11.00 u
9.30 u
11.15 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Marken DA.1
Zuidvogels MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – DSS MB.1
J.A.United MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – Sloterdijk MD.1
RKDES ME.1 – RCH E4

13.00 u
11.00 u
11.00 u
11.30 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
VEW 1 - SCW 1
VEW 2 - SCW 2
SCW 3 – RKAV 2
KJSB Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – RKAV Vet.2
SCW Vet.3 – EDO Vet.2
Kon.HFC Vet.4 - SCW Vet.4

14.30 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – BSM A1
SCW B1 – Hertha B1
J.A.United B2 - SCW B2
Hoofddorp C6 - SCW C1

12.30 u
10.30 u
12.00 u
12.00 u

Pupillen
Amstelland United D2 - SCW D1
SCW D2 – Buitenvedert MD.2
Ouderkerk D6 - SCW D3
Bloemendaal E4 - SCW E1
SCW E2 – HBC E3
Hoofddorp E14 - SCW E3
SCW F1 – Velsen F4
Concordia F2 - SCW F2
Concordia F3 - SCW F3

10.00 u
9.00 u
12.00 u
10.00 u
9.00 u
10.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
BFC DA.1 - SCW DA.1
TABA MB.1 - SCW MB.1
SCW MC.1 – Buitenveldert MC.4
SCW MD.1 – KDO MD.1
SCW ME.1 – ZSGO/WMS ME.1

14.45 u
11.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u

Zondag 8 november
R.K.A.V.
RKAV 1 – Ankaraspor 1
RKAV 2 – DCG 3
RKAV 3 – Roda’23 3
RKAV 4 – RAP 5
BSM 5 - RKAV 5
DIOS 7 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
10.30 u
14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – ‘s Graveland DA.1

14.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – DSOV B1

11.30 u

R.K.D.E.S.
Nieuw West 1 - RKDES
RKDES 3 – Abcoude 4
RKDES 4 – CTO’70
RKDES 5 – RKAVIC 3
Sp.Martinus 4 - RKDES 6
RKDES 7 – WV-HEDW 14

14.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
13.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – NFC/Brommer A1
Waterwijk B1 - RKDES B
Overbos B2 - RKDES B2
RKDES C1 – Sp.Martinus C1
Kon.HFC C6 - RKDES C2

14.00 u
12.45 u
14.30 u
10.00 u
9.30 u

Voetbal

Aalsmeer wint met overtuiging
Aalsmeer - Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag met 6-1 ‘dik’ gewonnen van N FC/ Brommer. Dit
was eindelijk een wedstrijd waarin
Aalsmeer liet zien dat zij voor een
promotie plaats kunnen gaan. Met
gevarieerd spel via de snelle vleugels werd NFC/Brommer de eerste 35 minuten zoek gespeeld. Met
Sander Bakker voor René Jonker
op de goal en Tom v.d. Wilt voor de
geschorste Sergio Pregers begon
Aalsmeer zeer voortvarend aan dit
duel. Al in de 1e minuut kreeg Lino
de Noten een goede kans op aangeven van Erik Rijkmans, maar zijn
schot ontbrak aan kracht. Het was
de uitblinkende Ilker Yildiz die zich
in de 4e minuut handig vrijspeelde. Zijn voorzet werd door Lino de
Noten in het doel geschoven, 1–0.
Aalsmeer speelde prima voetbal en
NFC/Brommer moest zich beperken tot verdedigen. Een mooie combinatie in de 14e minuut met Ilker
Yildiz die de bal afrondde in de goal
werd op advies van de grensrechter
niet toegewezen. Het was weer Ilker
Yildiz ( die bij elke aanval betrokken
was) die in de 18e minuut zich langs
vier man wurmde en van de doellijn
de keeper in de korte hoek verraste, 2–0. Een schot van Salih Yildiz in
de 23e minuut ging maar net naast.
NFC stelde hier aanvallend niets tegenover. De eerste echte aanval van
NFC/Brommer in de 45e minuut
was meteen raak.
Uit een voorzet kopte Dennis Bos
van NFC/Brommer over de voor zijn
doel staande Sander Bakker raak,
2–1. Tevens ruststand. Na de pauze
kwam Aalsmeer goed uit de kleedkamer. Een verre ingooi van Dion
Bogaard (zijn specialiteit) in de 46e
minuur werd door Stefan v.d. Dussen net over gekopt. Ook een 1-2
combinatie tussen Ilker Yildiz en
Lino de Noten werd net naast geschoten. Toen Salih Yildiz in de 55e
minuut in de 16 meter werd gehaakt
was het Harmen Colijn die de penalty onhoudbaar in de hoek schoot,
3–1. Een driehoekscombinatie met
Lino de Noten en Ilker Yildiz werd
door Thomas Harte goed afgemaakt,
4–1. 66e Minuut wissel Wieger Visser voor Lino de Noten. NFC/Brommer kon het niet meer bijbenen en

met kunst en vliegwerk probeerde
men de doelpunten productie van
Aalsmeer te beperken. 75e Minuut
Guido Poesiat voor Erik Rijkmans.
Een grote kans van NFC/Brommer
in de 76e minuut werd goed gestopt door Sander Bakker. Een voorzet van Ilker Yildiz op de inkomende Burak Sitil werd half vallend over
geschoten. Toch stond Burak Sitil
aan de basis van het vijfde doelpunt
in de 82e minuut. Zijn pass over 40
meter op de vrijstaande Ilker Yildiz werd direct voorgetrokken. De
instormende Wieger Visser schoot
keihard in, 5–1. 85e Minuut wissel
Lucien Fraenk voor Stefan v.d. Dussen. Ook de net ingevallen Lucien
Fraenk pakte zijn punt mee. Uit een
voorzet van Wieger Visser in de 89e
minuut schoot deze talentvolle speler de 6–1 binnen.
Za t e r d a g 7 n o v e m b e r s p e e l t
Aalsmeer thuis aan de Dreef tegen
het sterke TOB dat momenteel de
tweede plaats inneemt. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Villerius winnaar
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op de speelavond van
22 oktober van buurtvereniging
Oostend was het weer gezellig druk
in buurthuis Het Middelpunt. De
heer P.Villerius ging met de eerste
prijs naar huis met 5420 punten. Op
de tweede plaats is mevrouw L. de
Nooij geëindigd met 5321 punten,
op drie mevrouw Nicolai met 5156
punten en de poedelprijs mocht de
heer K. Kooijman mee naar huis nemen met 3570 punten. De volgende
speelavond van BV Oostend is vanavond, donderdag 5 november. Om
20.00 uur precies gaan de kaarten
verdeeld worden, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Plaats van spelen is
buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het buurthuis heeft
een nieuw telefoonnummer. Voor
informatie kan gebeld worden naar
06-21273729. Het oude telefoonnummer is reeds buiten gebruik.
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Succesvolle kampioenschappen
bij zwemsportclub Oceanus
Aalsmeer Twee sessies clubkampioenschappen, op vrijdagavond en
zondagmiddag, leverden bij zwemsportclub Oceanus niet alleen kampioenen op, maar ook nog eens tien
clubrecords en zeven NK limieten.
Het ging uiteraard om de vraag wie
de nieuwe clubkampioenen zouden
worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er nu prijzen
per jaargang, met daarnaast de bekers die per twee jaargangen worden uitgereikt.
Om voor het clubkampioenschap in
aanmerking te komen, moesten alle slagen gezwommen worden en
voor de jongeren vanaf 10 jaar ook
nog de 100 meter wisselslag. Deed
je niet aan alle afstanden mee, dan
kon je dus geen kampioen worden.
De nieuwe clubkampioenen per
jaargang zijn geworden:
Meisjes 7 jaar: Jane Sommeling.		
Meisjes 8 jaar: Anouk Stevens.		
Jongens 8 jaar: Rick Moens.
Meisjes 9 jaar: Lianne Bouwmeester
Jongens 9 jaar: Dennis Weening.
Meisjes 10 jaar: Anouk van Noord.		
Jongens 10 jaar: Ruben Griffioen.
Meisjes 11 jaar: Michelle Meulenbroek.
Jongens 11 jaar: Jorgos Skotadis.
Meisjes 12 jaar: Maxime van den
Heuvel.
Jongens 12 jaar: Rick de Mercado.
Meisjes 13 jaar: Tamara Grove.		
Jongens 13 jaar: Wessel de Jong.
Meisjes 14 jaar: Robin Pagano Mirani.		
Jongens 14 jaar: Joeri Berends.
Meisjes 15 jaar: Chantal Grove.
Jongens 15 jaar: Vincent Moolhuijsen.
Meisjes 16 jaar: Nikki van der
Hoorn.
Jongens 16 jaar: Bastiaan Waanders.
Meisjes 17 jaar en ouder: Wyke
Nieuwenhuizen.
Jongens 17 jaar: Robert Rohaan.
Jongens 18 jaar en ouder: Theo Beglinger.
Daarnaast is er sinds een paar jaar
de strijd om de De Geus bokaal, vernoemd naar en gedoneerd door de
inmiddels ex-voorzitter van de vereniging Dick de Geus. Voor deze bokaal worden de verzwommen
tijden over de vier wedstrijdslagen
(over verschillende afstanden, want
de jongeren zwemmen kortere afstanden dan de ouderen) vergeleken met door de KNZB vastgestelde normtabellen. Iedereen van jong
tot oud heeft dus evenveel kans om
te winnen. Dit jaar was het bij de
heren/jongens ongekend spannend
en was er uiteindelijk een verschil
van 0.04 seconden.
De winnaar werd net als vorig jaar
Robert Rohaan met dus een heel
kleine voorsprong op Dennis Weening. Derde werd Jeffrey Reijnders,
die de 100 wissel wegens ziekte aan
zich voorbij moest laten gaan en dus
geen clubkampioen kon worden in
zijn leeftijd. Bij de meisjes/dames
was de winnares ook dezelfde als
vorig jaar: Maxime van den Heuvel. Zij werd gevolgd door Michelle Meulenbroek en Lianne Bouwmeester.
Tijdens deze kampioenschappen
konden, doordat er ook zwemmers
van een andere vereniging (ZPCH
Hoofddorp) meededen, officiële tijden worden gezwommen en daar-

door konden eventuele limieten ook
worden erkend.
Daarvan werd gebruik gemaakt
door drie dametjes op de 100 meter vrijeslag: Michelle Meulenbroek zwom haar eerste NK limiet
in 1.08.87, Maxime van den Heuvel
zwom met 1.04.40 ook een nieuwe limiet en Tamara Grove verbeterde haar inschrijftijd voor de NK
tot 1.03.05. Samen met Carmen Roskam (1.07.22) zijn zij ook snel genoeg om te kunnen starten op het
NK voor de 4x100 meter vrijeslag.
Daarnaast waren er twee limieten op de rugslag: Istvan Spaargaren zwom 1.01.68, maar had die limiet reeds gehaald, en Maxime van
den Heuvel zwom met 1.14.82 net
onder de limiet van 1.14.98. Doordat ook Wessel de Jong (1.01.20) en
Jeffrey Reijnders hun tijden op de
100 vrij aanscherpten, kunnen ook
de jongens starten op de 4x100 meter vrijeslag estafette. Jeffrey kwam
individueel net 0.01 seconde tekort.
Dan de clubrecords: Dennis Weening werd de terechte clubkampioen met vier nieuwe clubrecords:
50 vrij 34.88, 50 rug 40.61 (beide
een verbetering van zijn eigen records), 25 vlinder 16.63 was 19.83
Rick de Mercado 2006 en 50 school
43.70 was 46.23 Brian Spaargaren
2005. Jorgos Skotadis verbeterde
twee clubrecords: 100 vrij ging van
1.06.75 naar 1.06.43 (eigen record
van een paar weken geleden) en
100 wissel 1.18.75 was Istvan Spaargaren uit 2005. Istvan Spaargaren
verbeterde zijn eigen clubrecord op
de 50 rug (halverwege de 100 meter) van 29.95 naar 29.65.
Theo Beglinger evenaarde het
clubrecord op de 100 meter rugslag.
Zijn tijd van 58.91 is gelijk aan de tijd
van Lesley Voorn in 1997. Het enige clubrecord bij de meisjes kwam
op naam van Maxime van den Heuvel, die het 16 jaar oude clubrecord
van Iris van Leeuwen uit de boeken
zwom op de 100 meter vrijeslag.
Haar tijd 1.04.40, oude tijd 1.04.9.
Maar er is altijd baas boven baas:
het oudste clubrecord dat uit de
boeken werd gezwommen staat nu
op naam van Robert Rohaan. Hij
verbeterde de 100 meter wisselslag
tot 1.02.03, waar Robin Boon in 1989
1.03.0 nodig had.
Foto: Ina Hobo.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 27 oktober:

De finalisten Mark de Wolf en Danny van de Kooy!

59.60
59.60
57.59
56.03
53.79
52.01
42.01
51.79
51.56
50.00
46.88
46.65
45.98
45.09
43.75
43.75
42.63
41.29

Danny van de Kooy beleeft
topavond bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Een bijzondere avond
afgelopen vrijdag 30 oktober bij
dartclub Poel’s Eye, want deze werd
na tien minuten onderbroken door
de organisatie van de Zuiderduin
Masters. Er was voor dit prestigieuze toernooi nog één wild card over.
De organisatoren waren afgereisd
naar Kudelstaart om eens een kijkje
te nemen en tevens de wild card uit
te reiken aan Floortje Van Zanten.
Applaus en felicitaties volgden voor
een ontroerde Floortje !
Danny Zorn zag zijn zegereeks in
het dorpshuis tot stilstand komen
in de kwartfinale. Nadat al de nodige matchdarts gemist waren bij een
2-1 voorsprong, zette Danny de vijfde leg na 15 darts op Tops. Mark
de Wolf checkte 94 met Single Bull,
Single 19 en Bull’s Eye! De pijlen
werden razendsnel uit het bord gehaald en Danny werd de hand geschud. Daarna maakte Mark zich
op voor de volgende kraker. Sander
Donker was de tegenstander in de
halve finale. Hier volgde een zelfde
soort wedstrijd. Sander had zo waar
nog méér pijlen voor de wedstrijd bij
zelfs een 2-0 voorsprong. Ook nu
volgde een vijfde leg, wederom wist

Mark deze te winnen. Danny van
de Kooy maakte de gehele avond
een ijzersterke indruk. Danny had
ook nog eens zijn beste pijlen van
de avond voor de finale bewaard en
verdient zodoende een plaats in de
‘Board of Fame’. Wie de dames competitie enigszins volgt bij Poel’s Eye,
die moet het opgevallen zijn. Vanessa Rösken raakt de Triples én de
Doubles steeds makkelijker. Drie
keer aanwezig dit seizoen en drie
keer in de finale! Voor tegenstandster Tilly Vissers was het de tweede
keer. Vanessa was vastberaden en
stond geen enkele leg af aan Tilly.
Wederom veel nieuwe gezichten, de
kreet ‘iedereen is welkom’ stond in
het verleden pontificaal op de website. Zo was het en zo is het nog altijd. Leiden, Den Haag, Voorhout,
Noordwijk, Purmerend, Utrecht, zomaar een aantal woonplaatsen van
de deelnemers dit seizoen. Dat dit
allemaal zonder geldprijzen kan, is
allang bewezen. De prachtige rozen
waren van Ez Flowers zijn net zoveel
waard! De volgende speelavond is
vrijdag 13 november, inschrijving
sluit 19.45 uur. Deelname is 3,50 euro. Gezelligheid gegarandeerd.

Maandag in sporthal De Bloemhof

SWOA Fittest voor senioren
Aalsmeer - Aanstaande maandag
9 november wordt tussen 9.00 tot
11.30 uur in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren
van 55 jaar en ouder. De testen vinden plaats in blokken van een half
uur. Onder leiding van een team van
trainers (MBvO), artsen en begeleiders wordt door middel van testen
de conditie gemeten. Het gaat om
onder andere metingen van bloeddruk, Body Mass Index, armkracht,
beenkracht, balans en wandeltraining. De uitslag met een advies ontvangen de deelnemers ter plaatse.
De kosten van deelname zijn 6 euro per persoon. Dat het niet alleen
goed is om eens te kijken hoe de
conditie is, maar dat het ook pre-

ventief is, blijkt uit het feit dat er in
november enkele deelnemers een
verwijsbriefje voor hun eigen huisarts hebben meegekregen omdat er
hoge bloeddruk, dan wel hartritme
stoornissen tijdens de test door de
daar aanwezige artsen werd geconstateerd. De deelnemers die in april
2009 hebben meegedaan hebben
allen een uitnodiging gekregen om
opnieuw deel te nemen aan de test
om zo hun testresultaten eens te
vergelijken. Heeft u nog nooit eerder
deelgenomen en lijkt het u ook eens
leuk om mee te doen? Dan kunt u
zich nu opgeven, zodat u ook voor
april 2010 een uitnodiging kunt verwachten. Opgeven kan bij Vita welzijn en advies (SWOA), tel. 344094
tijdens kantooruren.

Tempo Team 4 te sterk voor
Bloemenlust 1

Paul Schrama en AJ Keessen zorgden voor twee belangrijke overwinningen.”

Schaakcompetitie

AAS 1 verliest 2e wedstrijd

Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS er in de tweede
ronde van de landelijke schaakcompetitie er niet in geslaagd de goede
start een vervolg te geven. Na de 55 uit de eerste ronde werd er nu nipt
verloren van De Eenhoorn uit Hoorn.
De einduitslag van 5,5-4,5 leek iets
spannender dan het was. De gasten uit Hoorn openden de score nadat Ben de Leur in de verdediging
was gedrongen en een vernietigend
schaakje over het hoofd had gezien.
Jeffrey van Vliet stond ook minder
met druk tegen zijn pionnen op zowel de dame- als koningsvleugel
maar met stug verdedigen wist hij
de boel toch op slot te houden en
alle gaten te dichten, waarna voor
beide spelers remise het hoogst
haalbare was. AJ Keessen zorgde
voor de gelijkmaker. De zwarte koning bleef lang in het midden maar
daar was niet direct van te profiteren. In de tijdnoodfase werd zwart in
de verdediging gedrukt waarna een
fout AJ in staat stelde een mataanval in te zetten.
In de tijdnoodfase gebeurde er ook
weer van alles: Jasper van Eijk leek
ook wat onder druk te staan maar
wist toch remise af te dwingen.
Daarna liep de Eenhoorn uit naar 52. Simon Groot kon de druk over de
zwarte velden niet compenseren en
verloor materiaal. Marc Trimp Had
wat kansjes tegen de zwarte koning
in ruil voor twee verbonden vrijpionnen, maar de zwartspeler ver-

dedigde zich nauwkeurig en sloeg
Marc’s aanval af, waarna de vrijpionnen beslisten. Herman Neufeglise had tegenspel maar kon toch niet
verhinderen dat er twee witte torens
op zijn zevende rij binnenkwamen,
waarna de partij beslist was. Marco de Groot zorgde voor de aansluiting door een pion voorsprong vakkundig naar de overkant te brengen,
5-3 derhalve. Paul Schrama had een
pion meer (terwijl het in de analyse duidelijk werd dat hij de opening
maar ternauwernood had overleefd)
maar zoals elk toreneindspel was
ook deze erg dichtbij de remisemarge. Paul wist met lang manoeuvreren toch zijn vrijpionnen tot gelding te brengen. Maar het was duidelijk dat de overwinning naar de
gasten zou gaan. Henk Noordhoek
stond drie pionnen achter met geen
kans op de overwinning. Dat hij in
een eindspel van toren en g+h-pion tegen toren een pat-truc tot uitvoering kon brengen en dus alsnog
een remise uit het vuur sleepte was
nog knap. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna start de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider),
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 0297-268954.
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Voetbal

RKDES windt thuisderby
van De Legmeervogels

negatief beantwoord worden. Met
11-5, 11-8 en 11-7 werd hij verslagen door de vaste en goed blokkende Amsterdammer. Dat Bloemenlust
toch nog een derde punt meenam
naar Aalsmeer was te danken aan
Hervé die nog redelijk gemakkelijk
de laatste wedstrijd wist te winnen:
eindstand 7-3 voor Tempo Team 4.
Middenmootpositie
Bloemenlust 2 behaalde thuis voor
de tweede keer tijdens de returnwedstrijd een veel beter resultaat
dan de uitwedstrijd.
Met maar liefst 8-2 werd Spaarne
3 naar huis gestuurd. Bloemenlust
werd hierin wel geholpen doordat
er bij de tegenstander twee invallers meegekomen waren. Wim v.d.
Aardweg won één partij zeer overtuigend, maar moest wel twee maal
een tegenstander feliciteren. Frans
Ravesteijn hoefde maar twee keer
aan te treden, omdat één tegenstander z’n laatste wedstrijd niet
meer kon spelen vanwege een knieblessure.
De twee partijen won hij uitstekend. Vooral de laatste partij tegen
de sterkste speler was spectaculair. Na twee verloren games met 911 kwam hij erg sterk spelend terug
met 11-4, 11-9 en 11-8. Bart Spaargaren won drie keer op rij. Alleen
tegen de sterkste speler waren daar
vijf games voor nodig.
Het dubbel gevormd door Frans en
Bart won ook heel eenvoudig in drie
games. Door dit mooie wedstrijdresultaat is inmiddels een mooie middenmootpositie in de vierde klasse
poule bereikt.

33.16

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
in Amsterdam aantreden tegen het
ijzersterke Tempo Team 4, waartegen eerder thuis met 2-8 verloren
was. Brian v.d. Heuvel zorgde toen,
trouwens tegen drie andere spelers,
met twee zeges voor de enige punten, terwijl hij op een haar na een
derde overwinning misliep. Nu begon Brian opnieuw goed door soepel in drie games zijn eerste wedstrijd te winnen. Hervé Pantegnies
speelde een goede en spannende
partij tegen de oud subtopper Sabajo (ooit derde en vierde divisie speler), maar hij kwam in vier games
net te kort.
Ed Couwenberg moest vervolgens
een ruime nederlaag accepteren tegen de sterkste van Tempo Team,
ook al weer zo’n voormalige divisiespeler. Het dubbelspel van Brian en
Hervé ging deze keer helaas verloren, maar Brian troefde in zijn tweede enkelspel partij wel de sterke Sabajo af in drie games.
Ed kreeg vervolgens kansen om
Bloemenlust terug te brengen op 33, maar na een spannend gevecht
trok hij in de beslissende vijfde
game aan het kortste eind; en dus
4-2 voor Tempo Team. Hervé had
vervolgens weinig in te brengen tegen de sterkste opponent, maar Ed
kwam daarna enigszins verrassend
een heel eind tegen Sabajo. Helaas
ging de partij met 11-6 in de vijfde
game nipt verloren.
De vraag of Brian voor een kunststukje kon zorgen door ook van
de sterkste tegenstander te winnen, moest na een hoopvolle eerste game (8-11 winst) uiteindelijk

Lijn A:
.1 Theo Blom en Ko van Es
59.95
2. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 59.44
3. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 56.38
4. Jan en Krijnie Joore
55.61
5. Juul en Matje Wentzel
54.59
6. Jan van Ginkel en Cor Kroes
53.83
7. Marianne Joore en Herma Raggers52.55
8. Gonny en Pim van der Zwaard
52.30
9. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 51.53
10. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 50.77
11. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 50.00
12. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 48.98
13. Laurens en RIna Veldt
43.37
14. Oege de Jong en A. Korenromp 40.31
15. Wil Groot en Trudy Stokkel
37.24

16. Ger Lubbers en Willy Stokman
Lijn B:
1. Jan en Mien Korenwinder
2. Ina Eijsbouts en Gerda Kilian
3. Hans en Lia Vreeswijk
4. Anny van Buyten en To v.d. Maarl
5. Nelly Mul en Marry Tulp
6. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
7. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
8. Klaas Maarse en Adri Otto
9. Fr. Blommestijn en H. v. Mastwijk
10. Anny en Sima Visser
11. Jan en Jaap Geleijn
12. An Joore en Mien v.d. Laarse
13. Gerrit en Coby van Leeuwen
14. Erna en Pieter Jongkind
15. R.Doornbos en Tineke Molenaar
16. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
17. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
18. Marthe en Theo Teunen

Atletiek: AV Aalsmeer

Veelbelovend optreden Eva
en Tomas in Harderwijk
Aalsmeer - Twee atleten van het
AVA Track and Field Team, Tomas
Baars en Eva van Ee, waren afgelopen zaterdag te bewonderen bij de
opening van het cross seizoen met
de Athlos Cross in Harderwijk.
Beiden lieten de afgelopen weken
al op de training zien steeds beter
in vorm te raken en dat was duidelijk terug te zien in deze cross met
deelname van atleten van nationaal

niveau. Na een wat mindere periode liet Eva van Ee zien het lopen
nog niet verleerd te zijn en gedecideerd liep zij naar een knappe tweede plaats.
Eveneens een fraaie prestatie was
er te noteren voor Tomas Baars. In
zijn laatste wedstrijd als C junior behaalde hij een prima vierde plaats
met een eindtijd ruim sneller dan
een jaar eerder.

OVAK-soos in
Parochiehuis

Kooij met 4828 punten en op vier
Dirk Tromp met 4718 punten. Bij het
pandoeren behaalde Tom Verlaan
de hoogste eer met 640 punten. Op
twee, drie en vier zijn Kees van de
Meer met 620, Dora Wittebol met
570 en Wim Buskermolen Pzn. met
570 geëindigd. De volgende soosmiddag is op woensdag 11 november in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Aanvang is 14.00 uur.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK op woensdag 28 oktober is gewonnen door Arie Oliemans met 5053 punten. Op twee
is Wim Buskermolen Gzn. geëindigd met 4925 punten, op drie Cor

Kudelstaart - RKDES heeft afgelopen zondag de enige overgebleven derby in deze poule met 2-0 gewonnen van Legmeervogels. Op het
natte gras bleef Des net even beter overeind dan Legmeervogels. Inzet van deze wedstrijd was toch een
beetje dat de winnaar aansluiting
vond bij de top en de verliezer voorlopig even moest afhaken. RKDES
begon met de striemende wind in
de rug en al gauw ging Roald Pothuizen er over links van door legde
prima voor. Ibra el Ahmadi hoefde
de bal maar in de touwen te knallen
en deed dit ook prima, 1-0. De Legmeervogels kwam knap terug in de
wedstrijd en was eigenlijk de meest
aanvallende ploeg van de eerste
helft. Kleine kansen dwong de ploeg
uit Uithoorn wel af, maar echt grote kansen werden niet gecreëerd.
Ook Des kwam niet echt gevaarlijk door. Robin van der Steeg was
weer terug in de basis bij de Afas/
vBerkel brigade na een vervelende
blessure en dat scheelt een slok op
een borrel. Hij sleurt weer als vanouds en loopt elk gaatje die andere
laten vallen weer dicht. De tweede
helft begon zoals de eerste geëindigd was, maar al gauw begon RKDES de wedstrijd wat meer naar zijn
hand te zetten. Kansen waren er wel,
maar regelmatig werden de aanvallers afgevlagd door de grensrechter van Legmeervogels en dat was
niet altijd even terecht. De scheidsrechter die zeker niet in het voor-

deel van Des floot, ging ook steeds
op de adviezen van deze man in. De
Legmeervogels had opties wel een
veldoverwicht, maar creëerde nagenoeg geen kans. Doelman Ivo Peters
werd alleen maar moe van het telkens weer de bal op moeten halen.
Na dik 60 minuten kwam Koen Lentjes het veld in voor de moe gestreden Mischa vd Scheur en in dezelfde minuut kwam RKDES op 2-0 .
De altijd hard werkende Roald Pothuizen worstelde zich op links weer
eens langs zijn tegenstander en ronde fraai af. Helaas liep Roald ook tegen een gele kaart aan wegens praten, jammer dat Roald niet alleen
zijn benen kan laten spreken. Tien
minuten voor tijd kreeg een speler
van De Legmeervogels zijn tweede gele kaart en mocht alvast gaan
douchen. De stand veranderde niet
meer, het bleef 2-0 voor RKDES.
Komend weekend speelt DES uit
en moet naar Nieuw West voorheen
Sporting Maroc. RKDES speelde in
de volgende opstelling:
Ivo Peters, Barry Muller, Sander Boshuizen, Robin vd Steeg, Jeffrey Stravers, Robin Spaargaren, Mischa vd
Scheur (64 Koen Lentjes), Eddy Jansen, Mark Pothuizen, Ibra el Ahmadi, Roald Pothuizen. Tot slot alvast
een notitie waard: Op maandag 30
november vindt de algemene ledenvergadering van RKDES plaats in de
kantine aan de Wim Kandreef.
Eppo
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Zwemfeest voor C-diploma

Eredivisie handbal

Vandaag FIQAS tegen E&O!
Aalsmeer - Na een week rust in
verband met wedstrijden van het
nationale herenteam hervatten de
mannen van FIQAS Aalsmeer deze
week de competitie weer. Het wordt
een zware week, want vandaag,
donderdag 5 november, staat eerst
de inhaalwedstrijd tegen E&O op
het programma, zaterdag 7 november gevolgd door de uitwedstrijd bij
HA R&O in Rotterdam. Aanvang:
20.00 uur. Vooral de ontmoeting met
E&O belooft een spannende te worden, want de ploeg uit Emen – vorig seizoen nog de tegenstander van
FIQAS Aalsmeer in de kruisfinale –
is tot nu toe nog ongeslagen. Deze
wedstrijd in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg begint om 20.00
uur. Mis het niet!
Dames naar Westlandia
Nadat de competitie in de Eerste Divisie een week heeft stilgelegen, hervatten de dames van FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 7 november hun serie wedstrijden weer met de achtste ronde en treffen daarin Westlandia, een
ploeg die zesde staat op de ranglijst.
Zelf bezetten de Aalsmeerse dames
de derde plaats. De uitwedstrijd in
sporthal de Pijl in Naaldwijk begint
om 20.15 uur.
Jeffrey scoort
FIQAS Aalsmeer speler Jeffrey
Boomhouwer was vorige week geselecteerd voor een serie oefenwedstrijden van het Nederlands Herenteam. Eerst oefenden de mannen tegen het Duitse Aurich en wonnen
met 41-25. Boomhouwer was topscorer in deze wedstrijd met zeven
goals. In de tweede match tegen v.d.
Voort/Quintus won Oranje met 3425 en nu scoorde Jeffrey vier keer.
In het weekend stond een dubbele
ontmoeting met Wit Rusland op het
programma. Nederland verloor de
eerste (25-27), maar won de twee-

de partij: 30-29. Nu maakte Jeffrey
Boomhouwer resp. drie en twee
doelpunten.
Bekerloting
Onlangs is geloot voor de eerste
ronde van het NHV bekertoernooi,
waaraan FIQAS Aalsmeer in deze fase met vier teams deelneemt:
het eerste en tweede damesteam en
het tweede en derde herenteam. De
mannen van FIQAS Aalsmeer 1 stromen pas in de achtste finale in. Het
lot koppelde de dames van FIQAS
Aalsmeer 1 aan Havas en zij spelen
op dinsdag 10 november aanstaande een uitwedstrijd in sporthal Indische buurt in Almere, aanvang 20.00
uur. De dames van FIQAS Aalsmeer
2 spelen op donderdag 12 november ook een uitwedstrijd: om 20.00
uur tegen de dames van Verburch in
de v.d.Valkhal in Poeldijk.
Ook de mannen van FIQAS Aalsmeer
2 en 3 lootten uit: zij spelen beiden
op donderdag 19 november. FIQAS
Aalsmeer 2 om 20.00 uur bij S.D.S.’99
in Eemnes, FIQAS Aalsmeer 3 om
20.00 uur bij V.V.W. in Wervershoof.

Novemberbingo
bij BV De Pomp
Aalsmeer - Woensdag 11 november, wanneer de kinderen uitgelopen zijn voor Stint Maarten, kunt
u snoepjes en andere prijzen gaan
winnen tijdens de bingoavond van
buurtvereniging De Pomp. Om 20.00
uur wordt gestart in ’t Baken aan
het einde van de Sportlaan. Er worden tien rondes gespeeld en in het
midden van de avond staat de superronde op het programma met
twee fantastische hoofdprijzen. Iedereen is welkom, telefonische informatie kan verkregen worden bij
Caroline Ramp, tel. 344107.

Geslaagd Halloweenfeest JAU
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond was het eerste feestje
van dit seizoen voor de jeugd van
Jong Aalsmeer United. De Silveren
Draeck(VVA kantine) was voor deze
gelegenheid versierd met slingers,
lampionnen en superspinnen. Vele
kids waren prachtig verkleed.
Maskers, hoge hoeden, zwarte lippen en zelfs een ‘echte draak’, het
was er allemaal! Om 19.00 uur druppelden de kinderen binnen. De disco stond meteen al te knallen, met
dank aan Vincent.
De kids werden diverse malen bij
elkaar geroepen voor een griezeltest of om een mummie -of krantenspel te doen. Ook de limbo ontbrak op deze avond niet. Met limonade en chips had iedereen het prima naar de zin. De opkomst was
uitstekend. De prijs voor het mooist
verklede voetballertje ging naar Ai-

Ouderensoos
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober is weer een gezellige kaartmiddag voor 55 plussers gehouden
bij buurtvereniging Oostend. Op de
eerste plaats is de heer Tromp geëindigd met 4857 punten. Hij werd
op de voet gevolgd door de heer
Geleyn met 4816 punten en mevrouw van Heteren met 4806 punten. De poedelprijs mocht mevrouw

Boven van links naar rechts: Solenne Köhler, Ramona Ezink en Amber Glebbeek, onder van links naar rechts: Selina Kok, Chris van Dijk en Kim Nederstigt.

Eerste plaats voor preteenteam en
NK plaatsing 1-baton Selina Kok!
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
heeft een aantal twirlsters van SV
Omnia 2000 in sporthal de Vlijt in
Zevenhoven deelgenomen aan de
laatste wedstrijd van dit seizoen. De
organisatie was in handen van The
Moonlight Stars. Als eerste mocht
Chris van Dijk haar solo twirling 1baton laten zien in de categorie juvenile beginner. Ze straalde in haar
splinternieuwe groene pak en liet
een goed optreden zien. Ze won de
gouden medaille met een puntentotaal van 65.4. In de categorie peewee beginner liet Selina Kok zien
dat ze dit onderdeel steeds beter
onder de knie krijgt.
De jury beloonde haar optreden met
de eerste plaats met 67.8 punten en
dat betekent NK plaatsing! Vervolgens was het onderdeel duo twirling aan de beurt, beide duo’s van
SV Omnia hadden hard getraind om
toch de NK plaatsing binnen te slepen. Echter dit is niet helemaal gelukt, maar toch werden Kim Nederstigt met Selina Kok tweede met
64.4 punten. Gevolgd door Solenne Köhler met Ramona Ezink op de
derde plaats met 64.0 punten. Aangemoedigd door haar familie liet
Kim Nederstigt op het onderdeel
Super-X-Strut een hele mooie show
zien. Ze kreeg de zilveren medaille met 65.8 punten. Selina deed als
enige van SV Omnia mee aan het
onderdeel Basic Strut en behaalde 8.0 punten. Na de pauze was het
onderdeel Rhythmic Twirl aan de
beurt onder leiding van Valerie Leliveld wordt er wekelijks getraind op
dit onderdeel op eigen gekozen muziek. Er waren veel deelnemers in
de diverse categorieën. In de categorie peewee beginner waren acht
deelnemers. Selina Kok werd tweede met 68.1 punten, wederom NK-

plaatsing, maar nu met haar nieuwe show. Solenne Köhler, Chris van
Dijk en Kim Nederstigt lieten alle
drie een beheerst optreden zien in
de categorie juvenile beginner. In
deze categorie kwamen tien deelneemsters uit. Kim behaalde de eerste plaats met 69.1 punten en Chris
werd derde met 67.6 punten. Solenne stond net naast het podium met
67.2 punten. Alle drie wederom NK
plaatsing! Amber Glebbeek had in
de categorie Preteen beginner maar
liefst vijftien tegenstanders. Zij had
er ontzettend veel zin in en straalde
tijdens haar show. De jury beloonde haar solo met 64.3 punten. Als
laatste kwam het preteenteam onder leiding van Maaike de Langen in
actie. De moeders Colinda en Esther
hadden het team extra mooi opgemaakt. Ramona, Amber, Chris, Solenne, Selina en Kim lieten een spetterend optreden zien. Ook bij dit onderdeel werd een welverdiende eerste plaats behaald met 65.1 punten. De geplaatste twirlsters mogen
nu deelnemen aan de voorrondes
voor het NK op 6 en 13 december
in Pijnacker en Lelystad om zich definitief te plaatsen voor het NK op
16 en 17 januari 2010 in Sporthallen
Zuid te Amsterdam. Lijkt het je ook
leuk om te komen twirlen? Je bent
van harte welkom, afhankelijk van
leeftijd en niveau, op zaterdagochtend van 9 tot 10 uur of van 10 tot 11
uur of op vrijdagavond van 19.15 tot
20.15 uur in de gymzaal van de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinator Colinda van Dijk: 06-24532039
of per e-mail twirlen@svomnia.nl of
het sportpunt van SV Omnia via email sportpunt@svomnia.nl.

Kudelstaart - Angela van Egmondvan Kasteren heeft de gouden speld
ontvangen van Jong Nederland voor
haar verdiensten voor het jeugdwerk
dat zij de afgelopen twintig jaar heeft
gedaan voor Jeugdclub ‘t Gilde. Angela is vele jaren lid geweest van ‘t
Gilde en bood op haar zestiende levensjaar aan leidster te worden van

een groep. Al gauw daarna ging ze
ook het secretariaat voor haar rekening nemen en jarenlang is Angela hoofd geweest van de organisatie van het jaarlijks Gildekamp in de
zomer. Nu na 20 jaar zegt ze voorlopig het Gilde even vaarwel om meer
tijd aan haar drie kinderen te kunnen geven.

Angela krijgt de speld uitgereikt van Jong Nederland door voorzitter van het
Gilde, Eppo Buskermolen.

Wisselende resultaten voor
waterpoloteams Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
stonden negen wedstrijden op het
programma voor de waterpoloteams
van Oceanus. Heren 1 mocht spelen
tegen ZV Utrecht.
De mannen hadden en zware wedstrijd en wisten maar geen voorsprong te krijgen. Na zweten en
zwoegen was het uiteindelijk ZV
Utrecht die met 5-4 won. Heren 2
wist na hun dipje weer resultaat te
halen. Met 1-5 winst op DWT keerden de Aalsmeerders terug uit Haarlem. Heren 3 mocht spelen tegen de
Waterwolf in Amsterdam. Door enkele fouten in de verdediging stond
Oceanus na de eerste periode al
3-0 achter. Hierna verliep de wedstrijd wat beter voor Oceanus. Dit
mocht echter niet baten. De winst
was voor de Waterwolf met 6-3. Heren 4 mocht ook naar Amsterdam,
maar dan naar DJK-ZAR in een ander bad. Hier speelden de heren
gelijk met 5-5. Dames 2 mocht dit
weekend spelen tegen de Meeuwen in Diemen. Hier verliep de wedstrijd niet zoals gewenst. De Meeuwen hadden de overhand en wonnen met 8-2. De jongens onder de
17 mochten naar Amsterdam om tegen de Waterwolf de spelen. Na een
zware wedstrijd was de score 3-4 in

het voordeel van Oceanus.
De talenten van Onder de 15 wisten
een monsterlijke zege te behalen
op DJK-ZAR. Na vier perioden was
de score 1-42 voor Oceanus. Onder
de 15 blijft met deze score ongeslagen. De teams Onder de 13 A en B
mochten ook beide tegen de Waterwolf spelen. 13A Behaalde een
overwinning van 1-14, terwijl 13B
nipt verloor met 7-5.

Wim wint bij
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Wim Pet met 5690 punten, gevolgd door Cobie van der
Made met 5289 punten. Op drie is
Jos Thijssen geëindigd met 4990
punten en op vier Geertje Koopstra
met 4982 punten. Bij het jokeren is
de hoogste eer behaald door Greet
Bon met 66 punten, op de twee is
Jan Bon geëindigd met 161 punten.

is op zaterdag 28 november voor de
diploma’s A en B. De Waterlelie feliciteert de volgende kinderen met
hun zwemdiploma:
Nils Amorison, Ebony van den Bijtel, Wessel den Boer, Kevin Bölte, Tim Burger, Martine Dekker, Richelle Dekkers, Robert-Daan Jacobus Dragt, Neal Drigpal, Mieke Ezink, Bart de Haan, Willem Hagenberg, Bernt Hamstra, Mila Heida, Faas Kaaijk, Ilse Loïs Klarenbeek,
Ayman Kruithof, Ruth Kuijper, Tessa
Kuil, Joep Litjens, Wout Schipper,
Michiel Simons, Sjuna Sybrandy, Kik
van Veen, Berend Joseph de Vries,
Joël van der Wilt, Lisa Wolterman,
Paul van Zijl, Anna van der Zwan,
Elise van Hilten.

Twirlen bij Omnia 2000

Gouden speld voor Angela van
Egmond van Jong Nederland
A. Doeve meenemen met 4117 punten. Bij het rummicuppen bleek mevrouw de Vries onverslaanbaar met
2 punten. Op nummer twee is mevrouw Valentijn geëindigd met 68
punten en de poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw R. Peerdeman
met 244 punten. De volgende ouderensoos is op donderdag 12 november in buurthuis ‘t Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Het nieuwe telefoonnummer van het buurthuis is
06-21273729.

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 31
oktober was er een afzwemfeest
in zwembad De Waterlelie voor 30
kinderen van de zwemlessen voor
het diploma C. Met hun kleding aan
stonden alle kinderen in de douche te wachten om naar binnen te
gaan. In een lange rij en op gezellige muziek kwamen ze de zwemzaal
binnen. Iedereen was toch wel een
beetje zenuwachtig, misschien de
ouders nog wel het meest. Maar alles ging erg goed en de aanwezige
zwemjuffen en -meesters waren dan
ook dik tevreden over het getoonde
resultaat. De groep deed het uitstekend en na afloop kreeg iedereen
zijn of haar felbegeerde diploma uitgereikt. Het volgende afzwemfeest

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B1 winnen van Houten
Aalsmeer - en de B1 zag hen net
met één punt verschil verliezen. Eén
van de jongens van de B1 riep meteen: ”Nou, dan moeten wij het maar
doen”. Er werd sterk gestart en al
snel stonden ze inderdaad met 30 voor. Houten heeft nog steeds
geen echte keeper in het doel staan,
waardoor het scoren ook niet zo
moeilijk was. Maar de tegenstander
kwam al snel terug met een goed
scorend vermogen van de rechteropbouwer.Vanuit het midden werden er wisseltjes ingezet en ook de
net geleerde wissel zorgde voor een
doelpunt. Door de 5-1 verdediging
moesten de Aalsmeerse jongens
elkaar goed steunen en dit werd
dan ook goed gedaan. Op sommige momenten werd er wat gehaast gespeeld, maar toch ging FIQAS Aalsmeer de rust in met een
15-9 voorsprong. In de tweede helft

kwam Houten weer snel dichterbij.
Een paar jongens kregen een tijdstraf en Houten maakte prima gebruik van die ruimte. Ook was er wat
balverlies en werd het wat rommelig. Zo stond de B1 op een gegeven moment nog maar met 1 puntje
voor. Door het koppie te gebruiken
en een goede samenwerking liepen
ze echter toch weer op Houten uit
en zo werd er uiteindelijk met 28-24
gewonnen. De B2 wachtte een wedstrijd tegen Zeeburg. Binnen vier
minuten stond het 3-0, maar vanaf dat moment ging het moeilijker.
Toch won de B2 en wel met 18-14.
De meiden C1 van FIQAS moesten
het zondag opnemen tegen Westsite uit Amsterdam. De meiden leken
er de gang niet in te krijgen en dat
terwijl de tegenstander gretig was.
De eerste nederlaag is een feit, met
12-6 werd verloren.

Schaatskamp VZOD in Alkmaar
Aalsmeer - Op woensdag 21 oktober vertrokken 45 kinderen en 9
man leiding sterk naar kasteel van
Graaf Daron in Alkmaar. Na aankomst werden de slaapplaatsen in
orde gemaakt en kon het schaatskamp echt beginnen. Als warming
up stond een fietstocht van het
scoutinggebouw naar de ijsbaan
op het programma. Voor de oudere
jeugd een eitje, maar voor de jongste kinderen was dit bijna al een hele training. Het ijs was voor de één
iets vertrouwder dan de ander, maar
na de eerste training reed iedereen
zijn/haar rondjes. Woensdagavond
stond nasi en bami op het menu.
Hier hadden de kooksters Jeanette
en Bianca voor gezorgd. ’s Avonds
was er eerst een Oudhollandse spelletjesavond met koekhappen, snoephappen, ballonnenrace,
schroevenpoepen, stoelendans en
ezeltje prik, georganiseerd door Leone en Sanne. Daarna was het tijd
voor een ouderwets kampvuur. Lukas had gezorgd voor enorme voorraden hout. De jongste groep kinderen werd voor het slapen gaan nog
even voorgelezen door Eric. Na een
korte nacht voor zowel de kinderen
als de leiding, was het tijd voor het
ontbijt. Direct daarna was er weer
de fietstocht naar de ijsbaan en wederom een training. Gelukkig hadden de voeten ’s middags rust en
konden ze bijkomen in een heerlijk
zwembad. Inmiddels was er bij terugkomst gezorgd voor een enorme
stapel pannenkoeken, want hongerig dat word je wel na een intensief
dagje sporten! Donderdagavond
was het tijd voor de bonte avond. Ieder schaatsgroepje had een stukje ingestudeerd. Onder leiding van
Pieter had de leiding ook een act
bedacht, het was een soort van ra-

re schaatswedstrijd met veel spektakel. De optredens waren weer een
daverend succes. Het hout van Lukas was nog niet op dus ook nu was
er weer een prachtig kampvuur.
Vrijdagochtend weer op de fiets
en naar de ijsbaan voor de laatste
schaatstraining. Natuurlijk had Rob
eerst nog even verschillende paren
schaatsen geslepen. In de pauze
was er patat met wat lekkers. De afsluiting van het kamp was de estafette in groepen met iedereen, jong
en oud, door elkaar. Uit de spannende race bleek dat de onderlinge verschillen zeer klein waren.
Wie meer wil weten over schaatsen bij STG VZOD kan kijken op de
website: www.stgvzod.nl.

Klaverjassen in
‘t Holland Huys
Aalsmeer - Woensdag 28 oktober heeft weer een gezellige klaverjasavond plaatsgevonden in ‘t Holland Huys in de Zijdstraat. De klaverjasvereniging is overigens nog
wel op zoek is naar een paar sportieve kaarters. Meestal zijn er twee
tot drie tafels met kaarters. Heeft U
zin om een potje te klaverjassen?
De kaartavond begint om 20.00 uur
en stopt meestal om een uur of elf.
Deze week heeft Fokke v/d Veen
de hoofdprijs binnen weten te slepen met 4800 punten. Sippe Ploegstra is tweede geworden met 4648
punten en Jan Millenaar derde met
4619 punten. Aankomende woensdag 11 november bent u/jij van harte welkom om een potje mee te komen klaverjassen vanaf 20.00 uur.

Weekend vol judoactiviteiten
Aalsmeer - Het afgelopen weekend stond boordevol activiteiten,
waaraan alle judoka’s van Pijloo
Sports konden deelnemen. Voor de
beginnende judoka’s werd er zaterdag in de Kombij in Badhoevedorp
een ontwikkelingstoernooi georganiseerd in samenwerking met de judoscholen Karel Gietelink Sport en
Tenkaichi. Wel honderd judoka’s deden mee om punten te scoren waarmee ze gouden sterren konden verdienen. En er was natuurlijk ook
een stijlprijs voor de judoka met
de mooiste worpen. De gevorderde judoka’s bezochten zaterdag het
JPT toernooi in Hengelo. Vooral de
broertjes Tyron en Ryan Pijloo presteerden goed. Tyron versloeg al zijn
tegenstanders in de gewichtsklasse tot 60 kg. met een volle ippon en
behaalde de eerste prijs. Ook Ryan
was in topvorm, hij debuteerde in
de gewichtsklasse tot 38 kg. en behaalde een bronzen plak. Zondag

was een belangrijke dag voor de judoka’s tussen de 7 en 9 jaar. Zij kregen de kans om kampioen te worden van Amsterdam en zich daarmee te kwalificeren voor de NoordHollandse kampioenschappen. En
kampioenen kwamen er. In de gewichtsklasse tot 27 kg. werd Delano Bhaggoe voor het tweede achtereenvolgend jaar kampioen van
Amsterdam. In de gewichtsklasse
tot 30kg. lieten Vince Tilroe en Tijn
Loos geen spaan heel van hun tegenstanders, waardoor zij het in de
finale tegen elkaar moesten opnemen. Uiteindelijk zegevierde Vince met twee yuko’s. Ook Orry Coppen was goed op dreef, hij behaalde
de bronzen medaille. Alle vier de judoka’s plaatsten zich hiermee automatisch voor de kampioenschappen
van Noord-Holland op 8 november
aanstaande. Geïnteresseerd in judo
bij Pijloo Sports? Kijk dan op www.
pijloosports.nl
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Halloween disco voor jeugd
griezelig en heel druk!
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Jongens B1 FIQAS spelen
talententoernooi bij Quintus
Aalsmeer - De jongens van de B1
van FIQAS Aalsmeer hebben op 17
oktober een talententoernooi gespeeld bij v.d.Voort/Quintus. Er was
een poule van zes teams en ieder
team speelde dus vijf wedstrijden.
Een aantal teams waren bij de spelers van Aalsmeer inmiddels bekend
en de strijd om de eerste plaats was
dus ook echt niet van tevoren bepaald, omdat alle teams veel kwaliteit hadden. FIQAS Aalsmeer speelde als eerste tegen Volendam.Vorige
maand verloren de jongens nog van
dit team, maar door flitsende combinaties werd Volendam nu verslagen met 18-14. De tweede wedstrijd
speelden ze tegen Hellas. De wedstrijd ging vrij gelijk op en na 15 minuten spelen stond het 8-6 in het
voordeel van Hellas. Na de rust werd
er beter geschoten en ook in de verdediging werd er hard gewerkt. Deze wedstrijd wonnen de jongens uiteindelijk met 18-15. Na deze wedstrijd vertrokken ze naar een andere
sporthal in Den Haag, waar ze nog
drie wedstrijden moesten spelen.
Eerst stond BEVO op het programma, een fysiek sterk team. Door een
prima samenwerking stond het bij
rust 11-11, maar uiteindelijk verloor
de B1 deze wedstrijd met 20-18. De
vierde wedstrijd speelden ze tegen
het sterke BFC. Bij het BFC-toernooi in september verloren ze nog
met 19-5 van dit team, dus moesten de jongens flink aan de bak. De
wedstrijd ging tot de rust gelijk op:
12-12. BFC kreeg de smaak te pakken en benutte elke kans. Uiteindelijk werd met 18-23 verloren van het
sterke BFC. Toch een prima prestatie
voor de jongens van Aalsmeer. De
laatste wedstrijd was tegen Quintus,
ook geen onbekende tegenstander. De vermoeidheid begon bij beide teams een rol te spelen, maar de
Aalsmeerse jongens lieten zich niet
gek maken, hielden de hele wedstrijd een kleine voorsprong en sloten de wedstrijd af met een nipte
19-18 winst. FIQAS Aalsmeer had

samen met twee andere teams drie
wedstrijden gewonnen. Het doelsaldo bepaalde de plaats in de poule en zo eindigde Aalsmeer op een
vierde plaats. Daarna werd nog een
allstar-team samengesteld: op elke
positie werd de beste speler van het
toernooi gekozen. Nils Dekker werd
als beste linker-hoekspeler gekozen
en Michel Verbeij werd uitgeroepen
tot beste linker-opbouwer: echt een
super prestatie. De coaches konden terug kijken op een zeer gezellig, sportief en leuk toernooi. Zondag 25 oktober speelden de jongens
B1 van FIQAS Aalsmeer hun eerste
wedstrijd van het zaalseizoen tegen Aristos. De wedstrijd is makkelijk gewonnen met een 26-12 einduitslag op het scorebord. Doelpunten: Michel 7, Menno 6, Nils, Floris
en Michael 4, Remco 1.
Overige prestaties jeugd: De B2
moest zondag spelen tegen LHV uit
Leusden en wist deze wedstrijd te
winnen met 18-14. De meiden C1
kregen zaterdag DSS uit Heemskerk
op bezoek. Het was een gelijk opgaande strijd, die uiteindelijk door
prima inzet gewonnen is door de
meiden van FIQAS Aalsmeer met 1412. De jongens C2 speelden zaterdag hun eerste zaalcompetitiewedstrijd tegen het onbekende Celeritas
uit Bunnik. De rust ging Aalsmeer in
met achterstand, maar in de tweede
helft werd de strijd verder gevoerd
en met succes, vlak voor het eindsignaal 17-16 voor FIQAS.

Griezelmiddag
BindingBoven

mie maken, een ‘bom’ verstoppen,
drakenbloed drinken, heksenmasker maken en nog veel meer griezeldingen. De middag is van 15.30
tot 17.30 uur. Voor deze activiteit
wordt een bijdrage van 1,50 euro
gevraagd.
Graag van te voren aanmelden via
lenneke@debinding.nl. Er kunnen
maximaal 15 kinderen deelnemen.
De BindingBoven is te vinden in de
Zijdstraat 53.

Aalsmeer - Op woensdag 11 november wordt bij de BindingBoven
Aalsmeer een griezelmiddag georganiseerd. Deze middag is bedoeld
voor kinderen uit groep 3 tot en met
8 van de basisschool.
De kids mogen een eigen mum-

Nieuwe doeltjes
Voor mini toernooitjes in de Bloemhof moest FIQAS Aalsmeer altijd –
de extra kleine - doeltjes lenen van
andere clubs. Dankzij sponsor Harry van Wijk en de woeste arbeid van
Jeffrey Groeneveld en z’n vrouw Annika, hoeft dat niet meer. FIQAS
Aalsmeer heeft er vier mini-doeltjes
bij! De jeugdafdeling is daar uiteraard erg blij mee en kan nu dus nog
meer kinderen verwelkomen in de
Bloemhof.

Sinterklaas en zijn pieten
komen er aan!
Aalsmeer - De organisatoren van
de intocht in Aalsmeer hebben vernomen dat sinterklaas en zijn pieten ook in 2009 weer in aantocht
zijn, de stoomboot licht op koers,
de pakjes gepakt en de pepernoten bijna afgebakken. Op zaterdagmiddag 14 november om 14.00 uur
komt de goed heiligman aan bij het
Zorgcentrum aan de kanaal kant.
Ondanks de moeilijke geldstromen
bij DSB (De Sinterklaas Bank) geen
problemen met het Nederlandse bezoek. In de wandelgangen is vernomen dat sint actief aan het sporten is geslagen, diverse sportclubs
zijn bezocht door sinterklaas en zijn
pieten. Echter welke sport is nu geschikt voor hem, een keuze heeft hij
nog niet kunnen maken. Stiekem is
hij wezen kijken bij handbal, voetbal, ballet en trampoline springen.
Ook tennis en midgetgolf heeft hij
geprobeerd, steeds zonder succes.
De vele pieten kunnen het veelal
beter dan de sint. Maar sinterklaas
blinkt uit in paardrijden, dat kan ook

niet anders als je steeds de daken
op galoppeert. Bij de aankomst op
14 november zal hij aan de beste
piet een mooie beker overhandigen,
dus nu zijn de pieten extra in training. Ook vraagt sint of de kinderen
hun sportkleding willen aantrekken,
zodat de pieten kunnen zien welke
sport door de kinderen worden gedaan. De pieten zullen op het podium in het gemeentehuis een demonstratie geven. Op internet is het
laatste nieuws te lezen van de intocht: www.sinterklaasinaalsmeer.
nl. Sinterklaas en zijn vele pieten
hopen dat de intocht wordt bezocht
door de vele nieuwe kinderen die de
afgelopen jaren in Aalsmeer zijn komen wonen, uit Oost en Kudelstaart
en natuurlijk iedereen die al jaren in
het mooie bloemendorp wonen. De
pieten zijn er bijna klaar voor en ze
hebben, net als sinterklaas, er veel
zin in om Aalsmeer te bezoeken!
Jullie toch ook? Tot zaterdag 14 november om 14.00 uur in Aalsmeer
Centrum!

Op stap voor Sint Maarten
Rijsenhout - Woensdag 11 november wordt de jaarlijkse, traditionele
Sint Maartenoptocht weer gelopen.
De optocht wordt muzikaal begeleid
door drumfanfare Melomanie. Voor
aanvang zullen de majorettes van
Melomanie een show verzorgen.
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. De optocht gaat via
de Boeierstraat, Verremeer, Stuurboord, Loefzijde, Heermanszwet,
Verremeer, Zeilhof, Verremeer, Larkstrat, Tjalkplein, Drakenstraat en
Blauwe Beugelstraat. Om ongeveer
19.30 uur zal de stoet weer aanko-

men op de Werf, bij het dorpshuis
en de winkels. 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 in Dorpshuis De Reede in
de Schouwstraat. U kunt natuurlijk
ook bellen voor verdere informatie
met het secretariaat, mevrouw Kitty
v.d. Luit, tel. 0297-328385.

Kudelstaart - Vrijdag 30 oktober
was het een gezellige, griezelige en
drukke boel bij de Halloween disco.
De disco, georganiseerd door ’t Gilde en de Binding, werd die avond
erg druk bezocht!
De locatie van de disco was het
nieuwe clubgebouw van ’t Gilde.
Om 19.30 uur startte de disco voor
iedereen van de groepen 1 tot en
met groep 4. De nieuwste nummers
waren te horen, zoals K3, Nick en
Simon en onder andere Huis Anubis. Iedereen had erg zijn best gedaan om er zo origineel en griezelig
uit te zien! Rond 20.30 uur kwamen

de groepen 5 tot en met 8 binnen
stromen om gezellig mee te feesten! De nieuwste hits werden gedraaid en natuurlijk kon Thriller van
Michael Jackson niet ontbreken. De
jongens en meiden hadden zelfs een
hele act op dit nummer! De avond
ging griezelig snel voorbij, want om
22.00 uur was de geslaagde avond
alweer afgelopen. De volgende disco die in Kudelstaart gepland staat
is de nieuwjaarsdisco op 8 januari.
Tijdens de disco zijn er weer volop
foto’s gemaakt. Deze zijn vanaf nu
te bezichtigen op http://picasaweb.
google.nl/BindingZolder.

Herfstcollage maken voor
tieners op Binding Zolder!
Kudelstaart - De Binding Zolder
organiseert op woensdag 11 november een crea-middag voor jongens en meiden tussen de 10 en 15
jaar. Ben je creatief en hou je van
de herfst? Dan is dit iets voor jou!
Je krijgt een groot vel stevig papier,
hier kun je mee doen wat jij wilt! Je
kunt schilderen, tekenen, een gedicht of misschien een verhaaltje
schrijven. Je kunt buiten op zoek
naar blaadjes of je kunt er andere
herfstspullen op plakken.
De middag begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. De kosten zijn
1,50 euro. Kom ook gezellig naar de

crea-middag. Je kunt je van te voren opgeven, dan ben je verzekerd
van een plekje, Maar je mag ook
die middag zelf nog besluiten om
te komen! Er kunnen vijftien tieners
mee doen, vol is vol. Opgeven kan
door je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer te mailen naar manon@debinding.nl of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 16.00
en 18.00 uur naar 06-13989304. De
crea-middag wordt georganiseerd
op de Binding Zolder in Kudelstaart
en deze is te vinden in het SJOK gebouw aan de Haya van Somerenstraat.

Wedstrijden Funny Horse

Voorzitter Menno Wiersma ondertekent de oprichtingsstatuten onder toeziend
oog van notaris Geert Labordus.

Aalsmeer - Bij Funny Horse zijn afgelopen zondag 1 november dressuurwedstrijden gehouden. Alle
deelnemers hebben bijzonder goed
hun best gedaan. De beste prestaties zijn beloond met bekers, vaantjes en diploma’s.
Vaardigheid:
1. Dian van Wieringen -Snuitje 133
2. Gijs Reurekas -Okki
132
FH-B:
1. Ilse Beentjes -Bram
195
2. Kim v.d. Brink -Simone
194
3. Robin Schiere -Okki
191
4. Fleur van Velzen -Duco
188
B nummer 6:

1. Iris Vermeij -Winter
198
2. Shadee Schouten -Mando
195
3. Chanel Boon -Catootje
193
4. Zoey Rovers -Catootje
192
5. Michelle Abbring -Mando
189
L1 nummer 10:
1. Jaro Hartsuiker -Mammon 192+
2. Natasja Dieleman -Mario
192
3. Zoe Kuintjes -Happy
1924. Shanna Achterberg -Macho 190
Het volgende evenement is op zondag 29 november, dan viert Funny
Horse voor alle kinderen van de basisschool sinterklaas. Voor informatie: www.funnyhorse.nl.
Staand vlnr.: sponsor en leider Klaas Zethof, leidster Patricia Olij, Rogier Groeneveld, Nick vd Oever, Ron Zethof, Bart Vreken, leidster Wendy van Ackooy,
Bartosz Franelak Zittend vlnr.: Niels Piller, Joerie Olij, Lucas Franelak, Jelle
Kraan, Luuk van Ackooy, Simon Brambach, Kobus Versteegh. Op de foto ontbreken: Jacques Holthuizen en Tim Spaargaren.

Vereniging ‘Vrienden van
Samen Een’ opgericht
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
29 oktober vond op basisschool Samen Een de jaarlijkse ouderavond
plaats. Onder veel belangstelling
werd op die avond de oprichting van
‘Vrienden van Samen Een’ bekend
gemaakt. Penningmeester van de
vereniging, Eric Jan Kemp, lichtte de
reden van de oprichting toe. “OBS
Samen Een is een goede en leuke school voor onze kinderen. Dat
komt niet alleen door het enthousiasme van de leerkrachten, maar ook
door de extraatjes die kinderen aangeboden krijgen, zoals onder andere schoolreisjes, excursies, spelletjes in de klas, musicalvoorstellingen, sinterklaas- en kerstactiviteiten. Iedereen levert hieraan op zijn
of haar eigen manier een bijdrage.
Zonder de inspanningen van ouders
en andere enthousiastelingen zouden deze extra’s niet mogelijk zijn.
Zo kent Samen Een fysieke bijdragen van spelletjesouders, voorleesouders, begeleiders van verschillende uitjes. Ook zijn er bedrijfsmatige

bijdragen zoals het bedrijfsmaterieel
dat in natura ter beschikking wordt
gesteld en excursies naar bedrijven.
Met de oprichting van de vereniging
‘Vrienden van Samen Een’ is het nu
ook mogelijk een financiële bijdrage
te leveren. Doelstelling van de vereniging is om met deze gelden het
welzijn en het plezier van alle leerlingen van Samen Een nóg meer te
vergroten. Denk aan het aanschaffen van extra speeltoestellen op het
schoolplein, nieuwe sporttenues,
het organiseren van workshops,
muziekinstrumenten en verbetering
van het computermateriaal.” Ouders,
grootouders, oud-leerlingen, bedrijven: Iedereen die zich bij de leerlingen van Samen Een betrokken voelt,
zijn welkom om ‘Vrienden van Samen Een’ te steunen. Hoe? Kijk voor
meer informatie op www.obssameneen.nl/onze school. Voor vragen
of opmerkingen kan gebeld worden
naar 0297-343963 of 06-38820057
of stuur een email naar vrienden@
obssameneen.nl.

Nieuwe kledingsponsor
voor RKDES D4

Kinderbingo bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Buurtvereniging De
Pomp is voornemens weer een sinterklaas kinderbingo te organiseren
en wel op woensdag 25 november
vanaf 14.00 uur. De bingo wordt deze keer alleen georganiseerd voor
de kinderen waarvan hun ouders of

grootouders lid zijn van de buurtvereniging. Er worden eerst twee
rondes bingo gespeeld en na de
pauze worden sinterklaas en zijn
pieten verwacht. Opgeven kan via
het strookje uit het Pompblaadje of
telefonisch bij Caroline Ramp, Wissel 23, tel.nr. 344107. Ook kunt u uw
(klein)kinderen opgeven tijdens de
bingoavond voor ‘groten’ op woensdag 11 november of op de speelavond van maandag 16 november.

Kudelstaart - De jongjunioren van
RKDES D4 zijn onlangs in nieuwe
tenues gestoken door Schadeautohandel Zethof en Van Schie bv.
uit Zwaanshoek. Prachtige nieuwe zwarte broekjes, rode kousen
en rode shirts waarop de naam van
het autobedrijf prominent vermeld
wordt. Ruim 8 jaar geleden nam Peter Zethof (bij RKDES beter bekend
als Klaas) samen met een collega
Ravestijn schadeauto’s over en zijn
zij verder gegaan onder de naam
schadeautohandel Zethof en Van
Schie BV. Zoals de naam al zegt, kopen zij schadeauto’s die door verzekeringsmaatschappijen worden
aangeboden en verkopen zij deze
weer aan zogenaamde tussenhandelaren en herstelbedrijven. Een gedeelte wordt voor export verkocht
aan het buitenland. Onlangs liep het

eerste 4-jarig sponsorcontract af en
omdat dit zeer goed bevallen was,
werd het contract verlengd toen
RKDES het bedrijf opnieuw benaderde. Volgens Peter Zethof hebben
zaken en sport veel overeenstemmingen: “De D4 lijkt wat dat betreft
het meest op ons bedrijf. Ook in de
D4 is er veel veranderd. Twee dames
als hoofdleider die de boel organiseren, de mensen op de juiste plaats
zetten, iedereen bij het team betrekken en bovenal actief zijn, zorgen
ervoor dat het een sportief en gezellig geheel is.” Dat de leiders de zaken goed op de rails hebben is na
5 competitiewedstrijden al goed te
zien: de D4 heeft een stevige positie in de middenmoot veroverd. Zethof: “Dit is dan ook een team waar
wij graag voor 4 jaar onze naam aan
willen verbinden”.

