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De initiatiefnemers van weer Corso in Aalsmeer: Peter en Roy Buchner van Buro Aalsmeer met links Arie Stolwijk.

Initiatief Peter en Roy Buchner van Buro Aalsmeer

Bloemencorso volgend jaar
weer door straten Aalsmeer!
Aalsmeer - Uit het oog, maar bij
velen nog niet uit het hart. Drie
jaar geleden vond het zestigste en
laatste Aalsmeerse Bloemencorso
plaats en sindsdien blijft de agenda van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuurders leeg op de eerste zaterdag van september. Als het
aan Peter en Roy Buchner van Buro Aalsmeer en Arie Stolwijk, corsoman bij uitstek, ligt, is dit volgend
jaar weer anders. “Volgend jaar gaat
er weer een corsostoet rijden door
Aalsmeer”, zegt het drietal vastberaden.
Afgelopen dinsdag 9 november is
de stichting Aalsmeers Bloemencorso officieel opgericht na enkele
maanden vooronderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden door de
initiatiefnemers Peter en Roy Buchner van Buro Aalsmeer. Vanwege
zijn ervaring heeft het tweetal corsoman Arie Stolwijk benaderd en
over wel of niet meewerken hoefde deze Kudelstaarter niet lang na
te denken. “Natuurlijk heb ik ja gezegd.”
“Het kan wel”
Het Bloemencorso leeft nog steeds
onder de inwoners. Menigeen zegt
het jammer te vinden dat bloemendorp Aalsmeer haar corso heeft opgegeven. Financieel niet meer haalbaar en geen evenement meer van
deze tijd, waren de belangrijkste
redenen. De ene corsowagen, die
jaarlijks nog in vol ornaat een rondje rijdt in de buurt van de Clematisstraat dankzij vrijwilligers, medewerkers en bewoners van zorgcen-

trum ‘t Kloosterhof, heeft de doorslag gegeven. “Het kan wel, we willen Aalsmeer het Bloemencorso teruggeven. Eigenlijk moet Aalsmeer
zich schamen geen corso meer te
hebben. Alle grote, landelijke corso’s rijden ook nog steeds jaarlijks
door dorpen.” Dat het commerciëler
moet en er zeker meer reclame op
de wagens zal gaan prijken, vindt
het drietal eigenlijk logisch. “Reclame is niet meer weg te denken.
Kijk maar eens een keer voetbal op
televisie. De kleding van de spelers
staat vol reclame en langs het veld
prijken ook nog reclameborden“,
verduidelijkt Arie Stolwijk. En Peter
Buchner vult aan: “We gaan het in
een vat gieten dat een en ander in
proporties is, maar meer sponsoring
is nodig.”
Contacten herleggen
Arie Stolwijk heeft zich 29 jaar ingezet voor het Aalsmeerse Bloemencorso, als bouwer, regelaar van de
muziek en de figuratie en als bestuurslid. De laatste corsowagen,
die nog bij Paul de Leeuw de show
binnenreed, is onder zijn leiding gebouwd en voorzien van bloemen. “Je
doet het nooit alleen”, zegt Stolwijk
bescheiden. “Mijn motto was altijd:
“We hebben met z’n allen veel lol en
maken uiteindelijk iets moois.” Stolwijk is vast van plan om zijn corsobestand op de computer te openen
en zijn makkers van toen te benaderen. Naast het herleggen van bestaande contacten, hoopt het drietal ook dat dit verhaal in de krant
de tongen los maakt en reacties en
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respons opleveren van vrijwilligers
en sponsors. “Nu is er nog de knowhow en zijn er oud-medewerkers die
nieuwe en bestaande bouwgroepen
kunnen begeleiden. Het is echt heel
leuk om met een buurt of een vriendengroep aan de slag te gaan”, zegt
Stolwijk enthousiast. Hij en vader
en zoon Buchner hopen vele ‘warme harten’ bij de stichting te krijgen,
om zo gezamenlijk het Bloemencorso van Aalsmeer weer jaarlijks op de
evenementenagenda te zetten.
Reclameplaatje voor dorp
Het eerste jaar hoopt het drietal
zeker tien praalwagens te kunnen
presenteren en een ongeveer even
groot aantal luxe voertuigen. “We
willen liever 17 nette wagens, dan
35 snel in elkaar geflanste wagens.
We willen niet dat de mensen 1 keer
komen kijken en het jaar daarop
wegblijven. Het moet wel weer het
reclameplaatje voor bloemendorp
Aalsmeer worden en (ruim) regionaal publiek trekken”, vervolgt Stolwijk. Peter en Roy Buchner knikken
beamend: “Het is haalbaar, we geloven er in.” Natuurlijk is de datum bekend, de eerste zaterdag in september, in 2011 zal het Bloemencorso
‘Terug van weggeweest’ op 3 september haar rentree maken op het
Raadhuisplein. Daarna gaat de stoet
door alle wijken in Aalsmeer. “Aan
buiten de gemeente rijden, denken
wij niet. Aalsmeer is groot zat”, zegt
Peter Buchner. “We gaan naar Oost
en door Kudelstaart. En, door in het
eigen dorp te blijven, kan het corso
bezoekers uit een grote regio naar
Aalsmeer trekken.”
Opbouwnacht en tentoonstelling
Zondag 4 september gaat het Bloemencorso tentoongesteld worden
op een terrein met daar omheen
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een horecaplein met muziek, attracties voor kinderen, workshops
en informatiestands. “De locatie weten we nog niet, maar zondag wordt echt een evenement voor
het hele gezin en heel betaalbaar.
Er gaat entree geheven worden,
maar echt niet meer dan 3 of 4 euro”, legt Roy Buchner uit. De traditionele opbouwnacht wil het drietal
ook weer doen herleven. Of dit op
1 of meerdere locaties gaat plaatsvinden, hangt af van aanbiedingen.
Aan een verlicht corso op vrijdagavond wordt vooralsnog niet gedacht. “Rustig aan beginnen, niet
overhaasten. De basis is het Bloemencorso terug op de eerste zaterdag in september in Aalsmeer”, besluit het drietal. Overigens staan de
gemeente en veiling FloraHolland
positief tegenover dit initiatief. Gaat
het corsohart (weer) kloppen bij u/
jou? Vrijwilligers, groepen, sponsors
en bedrijven die deel willen nemen,
kunnen mailen naar peter@buroaalsmeer.nl of de Corsolijn bellen:
0297-346278. Het drietal hoopt vele
positieve reacties te mogen ontvangen! Door Jacqueline Kristelijn
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Sinterklaas komt zaterdag
met ruim 35 pieten!
Aalsmeer - Nog even geduld, nog
maar een paar nachtjes slapen en
dan komt sinterklaas met zijn pieten weer in Aalsmeer aan. Vele hartjes kloppen vol verwachting, de pepernoten en banketletters zijn bijna
afgebakken, de cadeautjes worden
ingepakt. Aanstaande zaterdag 13
november komt het stoomschip van
de goedheiligman en zijn knechten
aan bij het Zorgcentrum Aelsmeer
in de Kanaalstraat. De aankomsttijd
is 14.00 uur. Sinterklaas heeft aangegeven dat hij de kinderen niet laat
wachten! Desnoods laat hij de pieten zwemmen of roeien om op tijd
te komen bij het Zorgcentrum. De
pieten zijn afgelopen periode heel
druk geweest met het oefenen van
allerhande kunstjes. Zo kan een
piet wel 10 zakjes pepernoten in de
lucht houden, kan een andere heel
goed drummen en een piet kan op
zijn handen staan en weer een andere zegt dat hij heel mooi kan zingen. Sinterklaas wil dit allemaal zelf
ook wel eens goed bekijken samen
met de kinderen. Daarom zal het
podium in het gemeentehuis worden omgetoverd tot een echt pietenpodium waar de verschillende
pieten hun kunsten mogen vertonen aan sinterklaas en alle kinderen van Aalsmeer. Maar voordat het
gevolg daar aankomt lopen ze eerst
vanaf 14.15 uur door de Kanaalstraat (waar ook de ingang naar de
tuin van het Zorgcentrum zit) naar
de Pepernotenmolenfabriek. Deze
zal de goedheiligman even bezoeken om de pieten aan te sporen om
voldoende kruidnoten te bakken.
De oude molen draait op volle toeren, bijna de hele dag door. Als dat
maar goed gaat! Hierna loopt sinterklaas richting het gemeentehuis
waar de eerdergenoemde activiteiten tot uitvoering komen. Tevens
zal de burgermeester de sint en zijn
gevolg welkom heten in het kinderrijke dorp Aalsmeer. Sinterklaas

hoopt dan ook dat alle kinderen uit
heel Aalsmeer, uit alle gewesten,
naar het Centrum komen. De website www.sinterklaasinaalsmeer.nl
is in de lucht gegaan met een echt
Aalsmeers Pieten Journaal. Elke dag
kan je de bevindingen volgen wat
de pieten zoal doen op een dag. De
ene piet probeert de stoomboot aan
het maken, de andere is cadeautjes
aan het toveren en natuurlijk slapen ze veel. Sinterklaas en ruim 35
pieten hebben heel veel zin in het
bezoek van aanstaande zaterdag
13 november. De aankomst bij de
Kanaalstraat is, zoals vermeld, om
14.00 uur en na het bezoek aan de
Pepernotenmolenfabriek, de tocht
door de Zijdstraat en de ontvangst
in het gemeentehuis zal het gevolg
om 16.00 uur weer wegrijden naar
een volgend bezoek. Hierna mogen alle kinderen, hoe jong of oud
dan ook, hun schoen zetten. En, wie
weet, kom je sinterklaas en zijn pieten nog wel ergens tegen. Vast op
school, maar misschien ook nog wel
in een winkel of heel misschien wel
thuis!

Inbraakgolf in Hornmeer
Aalsmeer - In de Hornmeer zijn
binnen enkele weken maar liefst
zeven inbraken in woningen gepleegd. Onder andere huizen in de
Marsstraat, Venusstraat, Jupiterstraat, Lunalaan en Beethovenlaan
zijn door inbrekers bezocht. Ondanks het frequent patrouilleren
van de politie en de wijkagent overdag en vooral ‘s nachts in de buurt
is afgelopen weekend opnieuw in-

gebroken, ditmaal in een woning in
de Saturnussstraat. De politie en de
wijkagent doen meer dan hun best
om deze inbraakgolf een halt toe te
roepen, maar inwoners in de Hornmeer worden verzocht zelf ook alert
te zijn en te blijven.
Wie vreemde figuren in de wijk ziet
rondscharrelen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.
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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

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: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Mercuriusstraat, Hornmeer: Twice, een zwart-wit katertje van 1
jaar, Hij heeft bij zijn rechteroog wit en zijn linker oog, neus en
wang zijn zwart.
- Linksbuitenstraat, Kudelstaart: Kater met tijgerprintvacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommy.
- Nassaustraat, Oost: Tommie, jonge ongecastreerde zwarte kater
met klein wit befje.
Gevonden:
- Hadleystraat, Zuid: Zwart/wit katertje van ongeveer 7 maanden.
Tussen de achterpoten een zwarte vlek.
- N201 tussen Zwarteweg en Legmeerdijk: Jonge rode kat.
- Einde Aalsmeerderweg: Oude zwart met rood en grijze cyperse
kat.

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

In Memoriam: Diaken Joop Snoek
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 6
november hebben de klokken
van de Karmelkerk geluid vanwege het overlijden van Diaken
Joop Snoek. Sinds september
2006 is Joop als Diaken verbonden geweest aan de Karmelparochie. Op voorstel van de provinciaal van de Karmelieten was
hij door de Bisschop tot diaken
gewijd. Een unicum in de Nederlandse Kerkprovincie toen,
omdat hij eigenlijk al de leeftijd gepasseerd had waarop diakens gewijd konden worden.
Joop voelde zich geroepen en
wilde zo dienstbaar zijn aan de
gemeenschap. Hij kreeg de eerste verantwoordelijkheid voor de
gemeenschap van Rijsenhout
en werd een regelmatige voorganger in de Karmelkerk van
Aalsmeer. Hij hield van de Kerk,
van de verkondiging en van de
liturgie. Met een enorme toewijding en ijver heeft hij de gemeenschap bediend. Via het woord en
via het beeld. Belezen als hij was
en met een enorme dosis kennis
van de algemene geschiedenis
en de kerkgeschiedenis wist hij
menige kerkganger te inspireren
en altijd wel wat te leren. Een bevlogen en diepgelovige voorganger. In de gemeenschap bestaat

een groot respect voor zijn inzet,
ook tijdens zijn ziekte. Voor hem
kwam de ziekte slecht uit, want
hij had nog zoveel om anderen
enthousiast te maken. De Karmel Aalsmeer Lezingen voor het
voorjaar had hij reeds klaar liggen. Iedere keer verzamelde hij
de laatste maanden alle moed bij
elkaar om maar zo lang mogelijk actief te blijven. Een prachtige herinnering resteert. Joop
Snoek is 76 jaar geworden. Zaterdag 13 november is in de Karmelkerk om 10.30 uur een Eucharistieviering ten afscheid.
H. Post, pastor

capte kinderen kan helpen aan een
beetje extra geluk in een toch vaak
lastig leven geeft me veel voldoening.” Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor
kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet? Op
de website www.nsgk.nl publiceert
de stichting alle recente projecten
op een landkaart. Door in te zoomen
op uw woonplaats, ziet u welke NSGK-projecten daar mede mogelijk
worden gemaakt dankzij uw steun.
Geen collectant aan de deur gehad?
Een bijdrage overmaken kan (ook)
via giro 552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie
via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die
zij ontvangt.

Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Jan Berger.
Speciaal progr. voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. ds. Pos,
Sassenheim en 19u. ds. C. van Atten, Rijswijk. Mmv Caritas.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10.30u. oec.
dienst in de Karmelkerk, kerkgebouw Zijdstr. is deze dag gesloten.
Extra collecte: projecten voor gemeenteopbouw.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. dienst met br. J. Eveleens,
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10.30u. oec. dienst in de
Karmelkerk met mw. H. van Dunné.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. C.A.E. Groot, Barneveld. Organist: Th. Griekspoor.
18.30u. ds. Frank van Strijen. 10Rdienst. Oost: Oosteinderweg. 10u.
dienst met J. de Goei, Amersfoort.
Koffiedrinken. Organist: R. Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. A. van
Vuuren (VHA) en 18.30u. ds. C.B.
Stam, Woudenberg.

Aalsmeer - Waar is het baasje van
de oude zwart met rood en grijze cyperse kat? Het dier liep rond
op Aalsmeerderweg, aan het einde.
Wie het dier herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297343618.

men met diverse Kudelstaartse verenigingen) elke maand een belangrijke bron van inkomsten. De diverse
verenigingen hebben ruim drie uur
nodig om huis aan huis het papier
op te halen.
Het bestuur wil alle inwoners die
meewerken en alle verenigingen die
het oud papier trouw ophalen hartelijk bedanken. “Het is een fantastische record.” Mede hierdoor is de
Supporters Vereniging in staat diverse sportverenigingen met het organiseren van diverse activiteiten financieel te steunen.

Mooie opbrengst collecte
Brandwonden Stichting

Aalsmeer - NSGK voor het gehandicapte kind houdt dit jaar van 15
tot en met 20 november haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers
gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met
een handicap. Kinderen en jongeren
met een handicap willen graag gewoon meedoen, net als hun leeftijdgenootjes. Dat kan, maar daarvoor
zijn vaak veel extra aanpassingen,
zorg en begeleiding nodig. NSGK
helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch gewoon kind kunnen zijn. NSGK kan
dit werk doen dankzij de hulp van
vele donateurs en vrijwilligers, die
zich daarvoor belangeloos inzetten.
Zoals vrijwilliger Louis van Veen, die
al zeven jaar actief is in de NSGKcollecte: “Het idee dat ik gehandi-

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, vg. Ernie Wesselius. (Scholendienst)

Cyperse kat is
baas kwijt!

Collectanten en assistenten gezocht

NSGK collecteert voor
kinderen met handicap

Zondag
14 november

Papierrecord naar 46.925 kg
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond 5 november heeft Supporters Vereniging Kudelstaart met medewerking van de schaatstrainingsgroep van IJsclub VZOD en korfbal
vereniging VZOD in de stromende
regen maar liefst 46.925 kilogram
oud papier opgehaald en hiermee is
het oude record dat stamt uit januari 2007 van 41.180 kilogram overtroffen. Buiten de door de Supporters Vereniging georganiseerde, en
goed bezochte kaart- en kienavonden in het dorpshuis te Kudelstaart
is het ophalen van oud papier (sa-

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en
jongeren met een handicap. Zoals de NSGK Wigwamvakanties, waar Luna
kan genieten van een welverdiende vakantie samen met haar ouders en broer.
Foto: Susanne Reuling.

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - In de week van 10 tot
en met 16 oktober collecteerden in
heel Nederland meer dan 50.000
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Aalsmeer en Kudelstaart gingen de
collectanten langs de deuren. En
met succes! In Aalsmeer is 7017,23
euro opgehaald en in Kudelstaart
3328,05 euro. De opbrengsten van
de collecte stellen de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor
mensen met brandwonden voort te
zetten. Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten.
Het medische traject, met tientallen
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de
ontsierende littekens die het leven
van brandwondenslachtoffers moei-

Bingospelen
met de ANBO
Rijsenhout - De ANBO organiseert
op zaterdagmiddag 13 november
een bingomiddag in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.
De plaatselijke winkeliers, kwekerijen en verschillende andere sponsors hebben weer heel veel prijzen

lijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren
leven. De Brandwonden Stichting
helpt hen hierbij. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisatoren dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten
en gulle gevers in Aalsmeer en Kudelstaart voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.
Tevens kan de stichting voor volgend jaar nog nieuwe collectanten
gebruiken. En voor de wijken in het
dorp en in zuid zijn assistenten nodig, onder andere voor het uitdelen van de bussen. Aanmelden kan
nu alvast bij L.S. van Dam, tel. 0297323080.

ter beschikking gesteld.
Maar, behalve het winnen van een
prijs, gaat het ook om de gezelligheid. In de pauze is er ‘levende’ muziek en wordt een verloting gehouden met een prachtige hoofdprijs.
De middag is niet alleen toegankelijk voor ANBO leden, maar ook andere senioren uit Rijsenhout en omgeving zijn van harte welkom. De
bingo begint om 13.30 uur.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgaven ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. Om
16.30u. kandidaat A. Vos, Alkmaar.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof.
woordcomm. viering met N. Kuiper.
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk
euch.viering met L. Seeboldt en ds.
H. van Dunné. Mmv Karmelkoor.
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse
dienst. (Christoff)
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. van Veen,
H.A. 10u. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds R. Poesiat, voorber.
H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Donderdag 11 nov. Sint Maarten.
Dienst om 19u. Zaterdag 10.30u.
dienst olv parochianen. Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 15 november. evang. Kees
Goedhart.
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.
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Oost-Inn en
creatieve avond
Aalsmeer - Op woensdag 17 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
weer Oost-Inn in de Mikado aan
de Catharina Amalialaan. Daarna
wordt van 12.00 tot 13.00 uur een
overheerlijke lunch geserveerd en
’s avonds staat van 19.30 tot 22.00
uur een creatieve avond op het programma. Er gaat gewerkt worden
met linoleum. De kosten voor het
gebruik van materialen tijdens deze
avond zijn 5 euro. Het volledige programma is te vinden op www.oosterkerk.info. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413.

Caritas zingt in
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag
14 november verleent Interkerkelijk koor Caritas haar medewerking
aan de kerkdienst die om 19.00 uur
zal worden gehouden in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan. Iedereen is van harte welkom.

Oecumenische
dienst Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 14 november wordt in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg weer een oecumenische dienst gehouden. Het thema
van de dienst is: Wees eensgezind.
Pastor Loek Seeboldt en dominee
Henriëtte van Dunné van de Doopsgezinde Gemeente gaan in deze
dienst voor. Er is kinderopvang voor
alle kinderen in het parochiecentrum achter de kerk. De oecumenische liturgiegroep van de Raad van
kerken nodigt u van harte uit deze
dienst bij te wonen. Aanvang van de
dienst is 10.30 uur.
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Voor iedereen van 18 jaar en ouder

Laconique, nieuw houseconcept in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 20 november is de eerste editie van Laconique, het nieuwe houseconcept in
Aalsmeer. Housefeesten genoeg in
de Randstad zou je denken, maar
toch meent de organisatie met dit
feest zich te kunnen onderscheiden van al die feesten in grote en
kleine zalen waarbij over het algemeen dezelfde commerciële formule word toegepast om het publiek
te entertainen. Met Laconique start
N201 met een nieuwe, classy, volwassen house avond voor iedereen
van 18 jaar en ouder. De naam van
het feest, Laconique, wekt terecht
de indruk dat het om een feest gaat
in ontspannen en classy sfeer, maar
dan wel in N201 wat toch een zaal
is die bij de meeste mensen bekend
staat als een plek waar men niet
vies is van een ruig feestje. Bij elke
editie zal er veel inspanning gedaan
worden om met mooie aankleding
elke bezoeker een prettig gevoel te
geven dat uitnodigt om er een lange en gezellige avond van te maken met leuke mensen en de heetste house-tracks van dit moment. Er
worden geen grote sommen geld
neergeteld voor dure dj’s die iedereen inmiddels toch al 10 keer heeft
gezien, dus de entree is laag. Er is in
de regio meer dan genoeg dj-talent
te vinden en tijdens de eerste editie
zullen Nista, Re-Beat, Del Amor, Di-

licicious en Mc Rastalicious de bezoekers los laten gaan op de beste
house, club, latin, dirtyhouse van dit
moment. Alles komt voorbij, zolang
de dansvloer maar in beweging is!
Velen herinneren zich N201 wel
van ‘vroeger’ toen je er naartoe
ging op je 15e, omdat er niets anders te doen was, maar lieten het
achter zich omdat het niet aan alles voldeed wat je van een uitgaansgelegenheid mag verwachten. Inmiddels heeft de N201 een aantal grondige verbouwingen ondergaan en is het een mooie uitgaansgelegenheid geworden met een ruime dansvloer, spectaculaire lichtshow, loepzuiver geluid, een mooie
bar met een breed assortiment voor
normale prijzen, nette en ruime toiletten, rokersruimte, enz. Tel daarbij
op de extra aankleding die je kunt
verwachten tijdens Laconique en
je weet dat je geramd zit voor een
goed feest in stijl!
Kaarten zijn voor 5 euro verkrijgbaar in de voorverkoop bij de C1000
in de Ophelialaan 124, N201 aan de
Zwarteweg 90, Deportivo sportwinkel in de Zijdstraat 80 en Big-L in
de Zijdstraat 61. Kaarten zijn eventueel ook verkrijgbaar aan de deur
voor 7,50 euro. De zaal is open vanaf 23.00 uur. Meer informatie is te
vinden op internet: www.laconique.
nl en www.n201.nl.

Zaterdag Praambeatz promo
party met dj Kiki Violet
Aalsmeer - Aankomende zaterdag
13 november vindt de Praambeatz
promo party plaats. Tijdens dit evenement krijgt Aalsmeer en omstreken de kans om een totaal nieuw
concept mee te maken. Dj Kiki Violet komt café de Praam op zijn kop
zetten met haar dampende beats. Dj
Kiki Violet vindt haar roots in Kroatië en woont sinds een maand in
Amsterdam. Zij draait regelmatig in
de grotere clubs in haar land. Kiki
gaat zeker zonder moeite de Praam
laten knallen. Haar motto is dan
ook: ‘Listen, enjoy, feel, love, observe and then lose your mind’. De en-

tree tijdens deze promo night is geheel gratis zijn. Kom gezellig langs
en krijg de kans voorbereid te zijn
voor de eerste ‘Praambeatz Party’ op
eerste kerstdag.
Kidsboetclub en Dj Carlo
Zaterdagmiddag komt sinterklaas
aan in Aalsmeer, kom daarna gezellig langs in de Praam. De kidsboetclub is geopend en er zijn zelfs twee
danspieten in het café in de Zijdstraat. Estafette Dj Carlo Eveleens
komt in de middag draaien in de
Praam. Hij heeft het stokje overgedragen gekregen van Erik Walraven.

Spullen aanleveren kan nog

Doopsgezinde Gemeente
houdt zaterdag bazaar!
Aalsmeer - Zaterdag 13 november aanstaande veranderen de gebouwen van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in een oergezellige bazaar. De bazaar in de Zijdstraat begint precies om 10.30 uur
en de opbrengst van deze dag gaat
voor vijftig procent naar de Doopsgezinde Gemeente zelf. De overige vijftig procent gaat naar een zevental goede doelen. De uiteenlopende projecten die financieel ondersteund worden hebben als gemeenschappelijk doel de omstandigheden van de betrokken mensen
te verbeteren. Het hart van de bazaar is het bijna altijd draaiende Rad
van Avontuur in het restaurant. Bij
het Rad zijn vele spetterende prijzen
te winnen met in iedere ronde een
lekkere taart. Maar vele mensen komen ook speciaal voor de boekenen rommelmarkt. Daarnaast kunnen bezoekers op de bazaar terecht voor grammofoonplaten, cd’s,
dvd’s, bloemen, planten en tweedehands kleding van goede kwaliteit.
Uniek zijn de prachtige Doopsgezinde Quilts, die te winnen zijn in verlotingen en prijsvragen. En ook voor

de jeugd is meer dan gewone aandacht met leuke activiteiten.
Tot en met aanstaande vrijdag 12
november 13.00 uur kunnen overigens nog spullen voor de bazaar
aangeleverd worden bij de kerk in
de Zijdstraat. De spullen moeten uiteraard schoon zijn en in deugdelijke staat zijn. De helft van de opbrengst van de bazaar wordt verdeeld over de volgende goede doelen: Stichting VivaSahel in Niger,
Maasai project in Kenia, Stichting
Kinkole in Congo, Doopsgezind WereldWerk, Stichting Mali, Het adoptieprogramma van IMO en het Inloophuis Almere. Vanzelfsprekend
hoopt de Doopsgezinde Gemeente op heel veel bezoekers op de bazaar. Wie voor het grootste assortiment op de diverse markten komt,
doet er goed aan vroeg te komen.
Voor wie niet van dringen houdt:
Kom tussen 12.00 en 16.00 uur en
voor de beste deals kunt u het beste het laatste uur komen. De bazaar
is er voor jong tot oud. Voor verdere informatie of vragen: Elise Moolhuijsen-Eveleens, tel. 0297–340684.
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Vrijdag Amsterdamse avond in Blitzz

Aanvragen en luisteren!
Aalsmeer - Iedere donderdag presenteert Blitzz een swingende pianoshow met muzikanten uit Scheveningen. Piano en drums vormen
de basis van altijd een verrassende avond met gevarieerde muziek.
Aan publiek wordt gevraagd liedjes van bands en artiesten te bedenken, op papier te zetten en in te
leveren bij de bandleden. Het mag
van alles zijn, de setlijst van de pianist en zanger is, lijkt wel, oneindig.
Altijd wordt geprobeerd aan de verzoeken te voldoen, lukt dit niet, dan
wordt of een soortgelijk nummer of
een ander liedje van de betreffende
band of artiest ten gehore gebracht.

Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Elke tweede zondag
van de maand staat The Beach in
het teken van Salsa! Komende zondag 14 November zal Lady DJ Red
Delicious voor de nodige zonnestralen zorgen! In navolging van de
oktober editie, zal ook deze keer
de avond beginnen met een gratis workshop. Deze maand zal de
workshop een ‘pittige’ salsacombinatie voor de gevorderde danser
behandelen. Na de workshop, die
om 20.00 uur start, zal DJ Red De-

licious een mix brengen van lekkere salsa, merengue en bachata hits.
Naarmate de avond vordert zal zij
steeds meer up tempo nummers
gaan draaien. Hierdoor komt iedere danser aan zijn trekken. De avond
start om 19.30 uur en om 23.30 uur
wordt de laatste dans ingezet.
Iedereen is welkom en de toegang
is gratis. Adres is The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Voor meer informatie surf naar www.leersalsadansen.nl.

‘Getuige’ met Lussenburg

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12
november presenteert De Oude Veiling weer een gezellige en swingende Into the Groove avond met dj Feigo. Even lekker ontsnappen uit de
drukte en genieten van lounge muziek en nu-jazz. De aanvang is 22.00
uur en de toegang is gratis. En zon-

dag 14 november organiseert het
Kudelstaartse wijnbedrijf Natural Vineyards een wijnproeverij met biologische en biodynamische wijnen in
De Oude Veiling. Eigenaren Hans en
Carin Verschuren nodigen belangstellenden uit de selectie van zo’n
40 wijnsoorten te komen proeven.
De najaarsproeverij is van 14.00 tot
17.00 uur, kost 7,50 euro per persoon
en aanmelden ka via info@naturalvineyards.nl of bel 0297-329866.

Vergaderingen
Maandag 15 november:
* Ondernemersborrel OVA bij Crown
Plaza, Van Cleeffkade vanaf 20u.
Donderdag 18 november:
* Beraad en Raad in raadszaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Vrijdag afscheidsoptreden
van The Expellers in N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 12
november is het laatste optreden
van één van de leukste lokale bands
die de laatste jaren hebben opgetreden in de N201: The Expellers
stoppen er mee.
De bandleden hebben besloten ieder hun eigen weg te gaan, maar
komen aanstaande vrijdag in stijl
afscheid nemen van hun trouwe
fans op het podium van het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Gelukkig gaan de muzikanten van dit
trio verder met muziek maken in
andere bands, want het talent van
The Expellers is al door vele bekende recensenten opgemerkt, bijvoorbeeld door ongekendtalent.nl waar
de volgende recensie het heel goed
weet te verwoorden: “The Expellers zijn bezig sinds eind 2008. De
band bestaat uit Frank Hopman op
drums, Quirin Wijgers op bass en
Danny Voortwist op gitaar en zang.
Hopelijk blijven the Expellers lekker
door oefenen en veel showtjes spelen, dan horen we over een paar jaar

nog veel meer van!”
In eerste instantie zou Chapter January spelen komende vrijdag maar
zij zijn op het laatste moment helaas
verhinderd.
De eerste band, die komende vrijdag het podium betreedt, is het
Haarlemse Since I Am. Deze band
speelt een lekkere mix van rock en
poppunk, check ze even op internet
of via www.n201.nl. Het jongerencentrum is vrijdag open vanaf 21.00
uur, de toegang is gratis.

Jaarlijkse popquiz in Joppe!

KCA presenteert cabaret-avond

Into the Groove
in Oude Veiling

Exposities
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: donderdag tot en met zondag
14-17u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
Zaterdag 13 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open

Diversen
Donderdag 11 november:
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing over tuinen in België bij
Groei en Bloei in Wellant College,
Linnaeuslaan. Aanvang: 20u.
Vrijdag 12 november:
* Koppelkaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 13 november:
* Bazaar in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 10.30u.
* Bingomiddag ANBO in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat v/a 13.30u.
* Aankomst sinterklaas met pieten
bij zorgcentrum, Kanaalstraat v/a
14u. Daarna feest in gemeentehuis.
Zondag 14 november:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in kantine SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout
van 9.30 tot 13.30u.
* Wijnproeverij in De Oude Veiling,
Marktstraat, 14-17u.
Maandag 15 november:
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 16 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 17 november:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 18 november:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Wintermarkt in dagcentrum OTT in
Hortensialaan 55a. 18.30-20.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Beajolais kroegentoer in horeca in
Centrum. Primeur wijn arriveert om
17.30u. bij Praamplein.
* Klaverjassen bij BV Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.

Plaats voor nog enkele teams

Het levert geheid een onverwachte,
maar altijd muzikale avond op. Blitzz
pianoshow begint donderdag om
21.00 uur en is gratis toegankelijk.
Hans Kap en Eddy Walsh
Vrijdag 12 november wordt in Blitzz
een Amsterdamse avond gehouden
met optredens van liefst drie bekende Amsterdamse zangers. Hans
Kap, Eddy Walsh en Danny Terp
gaan het podium betreden en meezingen met hun hits mag! Blitzz in
de Marktstraat is open vanaf 21.00
uur. Alvast noteren: Op 27 november staat een big shooter party op
het programma.

Muziek/Toneel
Donderdag 11 november:
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
12 en 13 November:
* Toneelver. Kudelstaart brengt musical Working in De Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang vrijdag en zaterdag 20.15u. Ook voorstellingen
op 18/19 en 26/27 november.
Vrijdag 12 november:
* Pianogala in cultureel café Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
* Afscheidsconcert Expellers in
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
* Amsterdamse avond in Blitzz,
Marktstraat met zangers Hans Kap,
Eddy Walsh en Danny Terp v/a 21u.
Zaterdag 13 november:
* Cabaretvoorstelling ‘Getuige’ door
Berry Lussenburg in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* Tweede editie Aalsmeerig met oa
dj’s Bagga en Chillz in N201, Zwarteweg. Aanvang: 21u.
* Praam Beatz party met dj Kiki Violet in café de Praam, Zijdstraat, 21u.
* Jubileumavond carnavalvereniging
De Pretpeurders met zanger en dj
Maarten in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 14 november:
* Pentachord Ensemble in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394.
Aanvang: 15.30u.
* Salsaparty met dj Red Delicious in
The Beach, Oosteinderweg 247a van
19..30 tot 23.30u.
* Jaarlijkse popquiz in Joppe, Weteringstraat, 19.30-23u.

zaterdag en zondag 13-17u.

Aalsmeer - Op zaterdag 13 november is er weer cabaret in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Berry Lussenburg buigt zicht in zijn
vierde programma ‘Getuige’ over
verdampende idealen, draadloze vriendschappen, volstrekte idioterie, opwarmende aarde en het
blussen van branden met benzine.
Geen opgeheven vingertje, maar
een realistische kijk op de wereld
om hem heen, doorspekt met virtuoze woordgrappen. Zonder moralistisch te worden legt hij hierbij
meerdere vingers op de zwerende
wond en ontlokt het publiek hierbij

de ene lachsalvo na de andere. Volgens insiders is het theaterseizoen
2010-2011 de grote doorbraak voor
deze sympathieke theaterman uit
Vlaardingen. Dit is de tweede keer
dat KCA deze talentvolle cabaretier
naar Aalsmeer haalt. In 2004 was hij
ook te zien in Bacchus met zijn succesvol programma ‘Preventief’. De
cabaret-avond Berry Lussenburg
op zaterdag 13 november in Bacchus begint om 21.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. Kaarten zijn
te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via 0297342657.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 14
november wordt in café Joppe weer
de jaarlijkse grote Popquiz gehouden. Deze eenmaal per jaar georganiseerde quiz is al jaren een groot
succes in het gezellige café aan de
Weteringstraat. Niet alleen door de
teams, maar ook de bezoekers van
Joppe doen altijd fanatiek mee aan
de quiz en er wordt dan natuurlijk
ook veel voorgezegd, gelukkig niet
altijd de goede antwoorden. De quiz
zal bestaan uit veel beeld- en geluidsfragmenten, maar er zijn ook
diverse video´s en clips te zien. Uiteraard niet allemaal even serieus,
maar vaak met een knipoog. De quiz

is weer gemaakt en gepresenteerd
door Stella Calvetti, Elmer Stokkel
en Joppe-eigenaar Jan van Schuppen.Waar de vragen dit jaar over
gaan, is natuurlijk nog een grote
verrassing, maar er zal flink met lichaamsdelen en namen worden gegoocheld, en natuurlijk zullen ook
de intro´s en outro´s aan bod komen. Er is nog plaats voor enkele
teams. Opgeven kan bij Joppe achter de bar of door een mail te sturen
naar jan@joppe.nl. De teams mogen uit maximaal vijf personen bestaan en deelname is geheel gratis.
De quiz begint zondag om 19.30 uur
en zal rond 23.00 uur afgelopen zijn.

Bestaande stukken, eigen composities

Pianogala in Bacchus
Aalsmeer - De piano staat aanstaande vrijdag 12 november voor
de viertiende keer weer centraal tijdens het jaarlijkse Pianogala in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Op deze avond krijgt jong
en oud talent de kans om te laten
horen wat zij waard zijn. De piano
staat centraal maar er zullen ook
klanken te horen zijn van de hobo,
cello, fluit, accordeon, en bovendien
wordt er gezongen. De muziek loopt
uiteen van jazz , modern naar klassiek. Bovendien zullen eigen composities te horen zijn. Het talent van
de muzikanten loopt uiteen van beginneling tot conservatorium, van 6
tot 70 jaar oud, maar allemaal aanstekelijk enthousiast en muzikaal.
Dit zorgt voor een enerverende,
spannende en bovendien theatra-

le avond. Op deze avond is te zien
hoe al die verschillende muziekstijlen ongelooflijk interessant zijn en
vaak veel meer overlappingen hebben. Aansluitend vindt traditioneel
een Jazzsession plaats met op piano Dick Vink, op saxofoon Robbert
Tuinhof, op bas Dan en Goos Kaaijk
op drums. Deze avond is altijd druk
bezet dus kom op tijd. Het Pianogala begint om 20.30 uur, zaal open
vanaf 20.00 uur en de entree is gratis.
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officiële mededelingen
geHeimHoUDingspliCHt
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen BUrgemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fraCtiespreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 16 en 30
november 2010.
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De over u beschikbare gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken en verder
slechts voor zover u daartegen geen bezwaar heeft. Soms zelfs alleen als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De opslag
en verzending van uw gegevens is daarbij ook nog eens goed beveiligd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een niet openbaar netwerk.
Een van de rechten die u als burger heeft is het geheimhoudingsrecht. Dit houdt in dat u uw gemeente kunt verzoeken om uw gegevens niet aan bepaalde personen of instanties te verstrekken.
Dit geldt slechts voor een beperkt aantal instanties en personen.
Met name aan overheidsinstellingen kunt u het verstrekken van
uw gegevens niet tegengaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling
dienstverlening , tel. 387 575
ConCept HanDHaVingsBeleiD KinDeropVang
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tijdens de vergadering van 2 november besloten het concept handhavingsbeleid
kinderopvang 2010 vast te stellen. Het conceptbeleid ligt vanaf
12 november 2010 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
vergunningen en handhaving balie 6 van de gemeente Aalsmeer.
Het college roept belanghebbenden op kennis te nemen van het
conceptbeleid en hun zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar
te maken.
DefinitieVe BesCHiKKingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend: De boom mag
twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam
om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Hornweg 56, 1 salix
Datum verzending vergunning: 11 november 2010.
wet algemene Bepalingen omgeVingsVergUnning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:
• Baccarastraat 7, het wijzigen van de gevel;
• Fuutlaan 23, het plaatsen van een dakkapel;
• Hadleystraat 66, het slopen van een aanbouw en het vergroten
van de woning;
• Moslaan 2, het bouwen van een schuur met overkapping;
• Oosteinderweg 223, het plaatsen van een dakkapel;
• Sportlaan 18, het plaatsen van een dakkapel;
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

• 1e J.C. Mensinglaan 40, het in containment verwijderen van diverse asbesthoudende toepassingen;
• Machineweg 300, het slopen van een kassencomplex;
• Uiterweg 260, het slopen van de woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Ophelialaan 230, het plaatsen van twee noodlokalen;
• Pontweg 3B, het bouwen van een woning
(bouwvergunning 2e fase).
Verzenddatum bouwvergunningen: 11 november 2010.

ter inzage BiJ De afDeling DienstVerlening, weeK 45
t/m 12 nov
t/m 13 nov

t/m 18 nov
t/m 20 nov
t/m 20 nov
t/m 25 nov
t/m 25 nov

t/m 30 nov

Bestemmingsplannen
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart 2006–WijzigingsplanKudelstaart-Centrum’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, lid
1, sub b van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 2 november 2010 het wijzigingsplan ‘Kudelstaart 2006–Wijzigingsplan-Kudelstaart-Centrum’ hebben vastgesteld. Het besluit tot vaststelling
ligt ter inzage van 12 november 2010 tot en met 23 december 2010.
Plangebied
De wijziging heeft betrekking op het plangebied ‘Kudelstaart-centrum’ en is gelegen in de gemeente Aalsmeer aan de Edisonstraat,
Einsteinstraat en de Robend in Kudelstaart.
Doelstelling
De wijziging bestemmingsplan Kudelstaart 2006–WijzigingsplanKudelstaart-Centrum’ heeft betrekking op het project Mijnsheerlyckheid. Het doel van het project is te komen tot herontwikkeling van
het centrumgebied met 117 zorgwoningen, twee parkeergarages,
een zorgsteunpunt, een horecavoorziening en aanpassingen aan het
openbare gebied. Het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’
kent voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid, waar na wijziging
van het bestemmingsplan binnen de wijzigingsregels maatschappelijke voorzieningen, horeca, wonen en parkeervoorzieningen zijn
toegestaan. Het wijzigingsplan past binnen de wijzigingsregels. Het
wijzigingsplan geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de
bouw van de woningen en voorzieningen.
Procedure
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die het met
het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de voorprocedure
tijdig zienswijzen hebben ingediend, de belanghebbenden die niet
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend en
belanghebbenden voor zover het door het college aangebrachte
wijzigingen betreft, ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), binnen zes weken na deze kennisgeving,
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op basis van artikel
3.9a lid 4 van de Wro, treedt de wijziging van het bestemmingsplan in werking op 24 december 2010. Het wijzigingsplan met de
daarbij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het
gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.

t/m 30 nov
t/m 2 dec
t/m 2 dec
t/m 3 dec
t/m 4 dec
t/m 5 dec
t/m 8 dec
t/m 9 dec
t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 24 dec

Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 34 te
Kudelstaart;
Kapvergunning: achterzijde van Aalsmeerderweg 336,
alle bomen, diverse soorten, en de solitaire bomen,
zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 beuken, 3 iepen, 1
cypres en 1 amberboom;
Collectevergunning: carnavalsvereniging De
Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
Kapvergunning: Herenweg 29, 5 x alnus glutinosa, 2 x
betula pendula, 1 x quercus robur;
Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door (bord
E6 van bijlage 1 van het RVV1990);
Verkeersbesluit: De hoek Gerberastraat/Baccarastraat,
een algemene gehandicaptenparkeerplaats
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het
RVV1990);
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els; Aletta
Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat, 10, 1 acer
en 1 crataegus; Ophelialaan 226, 1 chamaecyparis;
Uiterweg 174, 1 kastanje;
Terrasvergunning: Oosteinderweg 208, Cafetaria
Family;
Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg
207;
Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan
“Stommeerkade Oost”;
Collectevergunning: oogfonds voor het houden van de
Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m 4 dec. 2011;
Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen
Aalsmeer, voor het houden van een
speculaaspoppenactie;
Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor de
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa;
Kapvergunning: kadestraal bekend E 1745, 2
wilgenbomen;
Kapvergunning: Stichtse Pad 1, 1 krulwilg;
APV ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart,
de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 02.00 uur;
Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,
5 en 7” ;
kapvergunning: Hornweg 56, 1 salix.

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 3 december 2010
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad en een
onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
serViCepUnt BeHeer en UitVoering proVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voormeerinformatie:www.aalsmeer.nl
Jaarlijkse tentoonstelling AKPV

Konijnen en kippen in trek!
Aalsmeer - De tentoonstelling van
Aalsmeers Konijnen- en PluimveeVrienden bij Ranzijn is een succes
geworden. Er zijn veel bezoekers
langs de kooien gelopen en met name op zaterdag wist jong en oud de
weg naar het tuincentrum goed te
vinden. De vereniging kan terugkijken op een sfeervolle en goed verlopen show.
Voor aanvang van deze tentoonstelling zijn alle dieren gekeurd door
deskundige keurmeesters. Het beste konijn van een jeugdlid, tot en
met 16 jaar, kwam van Nelly Wijfje uit Nieuwkoop met een midden blauw marter Kleur-dwerg. Het
fraaiste konijn, een bruine Havan-

Schiphol en FloraHolland Aalsmeer

Impuls van 3 miljoen voor
gebiedsontwikkeling
Aalsmeer - Tijdens de vergadering
van 8 november 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland
een CDA-motie aangenomen, waarin de provincie 3 miljoen Euro beschikbaar stelt voor duurzame ontwikkeling van het gebied Schiphol
Mainport - Greenport Aalsmeer. Dat
gebeurt middels een gerichte impuls aan het project ‘Ongestoord logistieke Verbinding ACT – Greenport Aalsmeer (OLV Greenport).
Initiatiefnemer van de motie is CDAStatenlid Cees Broekhoven. “Schip-

hol Mainport en de Greenport
Aalsmeer lopen gevaar hun internationale concurrentiepositie te verliezen, als zij niets doen aan een betere bereikbaarheid en aan innovatie. Dit is voor de regionale economie van levensbelang. Maar, voor de
leefbaarheid van de regio geldt ook
dat de gebiedsontwikkeling duurzaam moet zijn.” Broekhoven is van
mening, dat het project ‘Ongestoord
logistieke Verbinding ACT – Greenport Aalsmeer’ precies deze doelstellingen in onderlinge samenhang

nastreeft. Er valt veel te winnen op
het gebied van ruimtegebruik en
multimodaal transport: o.a. door een
combinatie van bestaande infrastructuur, gebruik van vrachtvervoer
over water, HSL-net, laad- en losfaciliteit bij Schiphol, met gebruik van
digitalisering van logistieke processen. Deze ambitieuze aanpak moet
in fases verlopen en vraagt regie en
investeringen van het Rijk en van de
provincie. Broekhoven heeft er in
de commissie WAMEN steeds voor
gepleit dat de provincie dit project
zou steunen, vooral nu het Rijk verklaard heeft de helft van de investeringskosten voor zijn rekening te
nemen. Met steun van VVD, GroenLinks en PvdA heeft Broekhoven
hiervoor een CDA-motie ingediend
die door Provinciale Staten met een
ruime meerderheid is aangenomen.

na, was van de heer Gerrit Ponsteen
uit Aalsmeer. De mooiste cavia, een
rode Borstelhaar, van Inge van der
Goot uit Abbenes. Het fraaiste hoen,
een Leghorn van het Amerikaanse type, kwam van de heer Kempenaar uit Aarlanderveen. Bij de
dwerghoenders was de beste een
zilverpel Groninger meeuwkriel van
de combinatie Bevo uit Kudelstaart.
De mooiste sierduif was een blauwe Brunner kropper van Johan Dieleman uit Amstelveen. Voor meer
informatie over deze dieren en/of
de vereniging kan secretaris Hans
Zandvliet gebeld worden op 0297340070 of mail naar: akpvsecr@
gmail.com.

Rioleringswerkzaamheden
Dorpsstraat en De Werven
Aalsmeer -Burgemeester en wethouders vragen de raad in te stemmen met de herinrichting Dorpstraat en het krediet van 150.000
euro beschikbaar te stellen. Voor rioleringswerk en het verplaatsen van
het rioolgemaal aan de Dorpstraat
moet krediet worden aangevraagd
bestaande uit 185.000 euro.
Op de hoek Rozenstraat – Dorpsstraat staat nu nog een rioolgemaal
op particuliere grond. Deze dient
verplaatst te worden naar openbaar

gebied. Ten behoeve hiervan moeten de rioolstrengen tussen de Rozenstraat en de Barendse brug aangepast worden. Gelijktijdig wordt de
rioolstreng hersteld dat tijdens de
aanleg van de wijk De Werven met
een onvoldoende afschot is aangelegd. Deze streng ligt nu met tegenschot en de bewoners ondervinden
veel hinder hiervan.
Na deze aanpassingen aan de riolering wordt dit gedeelte van de
Dorpsstraat heringericht. Het plan

van deze nieuwe inrichting is in het
verleden bepaald en vastgesteld.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat er zo min
mogelijk overlast is voor de buurt.
Doorgaand verkeer vanaf de N201
is tijdens de werkzaamheden niet
mogelijk, bewoners van de Dorpsstraat en De Werven kunnen wel
hun woning bereiken. De bewoners
worden per brief geïnformeerd en
de gebruikers zullen d.m.v. bebording hierop geattendeerd worden.
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‘Tour de Toon’ met Philip
Paar en zesmans orkest

Weg naar Bacchus moeilijk te vinden?

Concert gitarist Dennis
Kievit in huiselijke sfeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
6 november bracht zanger gitarist Dennis Kivit samen met gitarist
John F. Klaver een bezoek aan Bacchus. Het concert bestond uit vooral Nederlandstalige liedjes van eigen hand of Nederlandstalige teksten op liedjes van anderen. Daarnaast waren er ook een paar regelrechte covers. De stemmen van beide mannen harmonieerden mooi en
met name John liet zien dat hij toch
wel heel erg goed zijn weg weet te
vinden op zijn gitaar. Helaas voor

beide mannen wist cultuur minnend
Aalsmeer, net als twee jaar geleden,
de weg naar Bacchus niet te vinden.
Het duo liet zich hierdoor niet uit het
veld slaan en wist voor de wel aanwezigen een ongedwongen concert
neer te zetten in een zeer huiselijke sfeer. Onze burgervader met zijn
vrouw was getuige van dit concert
en aan hun reactie te zien, konden
zij het waarderen. Al met al een leuke avond die meer publiek verdiend
had. Kijk voor meer informatie op
www.cultureelcafebacchus.nl.

Aalsmeerse Stirrs in halve
finale Clash of Coverband
Aalsmeer - Afgelopen zondag 7
november zijn The Stirrrs in het Amsterdamse Heeren van Amstel door
de vakjury van The Clash of the Coverband verkozen tot winnaar van
de halve finale. Met het winnen van
deze ronde spelen The Stirrrs zaterdag 18 december de finale van deze bandcontest in de Kade in Zaandam. Volgens de vakjury welke bestaat uit vertegenwoordigers van
onder andere platenmaatschappijen, boekingsbureau’s en vakmedia, behoren The Stirrrs met de
Aalsmeerse saxofonist Joran van

Zangeres Gerdie
gaat optreden!
Aalsmeer - De Aalsmeerse allround zangeres Gerdie treedt vrijdag 12 november op in café De Vijver aan de Amsterdamseweg 159 in
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. Het

Liempt nu tot de vier beste coverbands van Noord-Holland. Op zaterdag 18 december zullen The Stirrrs hun truttige, lotto, lift muzak opnieuw ten gehore brengen in De Kade in Zaandam. Naast de keuze van
de vakjury zal de winnaar worden
gekozen door het publiek door middel van stembiljetten. De twee winnaars van deze avond zullen het tegen elkaar opnemen in de landelijke halve finale in poptempel Paradiso in Amsterdam. Meer informatie
op www.stirrrs.nl of www.theclashofthecoverbands.com.

Lovende reacties Rietveld
wordt een ‘Hollandse’ avond met
een beetje rock & roll. Gerdie presenteerde vorig jaar haar succesvolle eerste single ‘Als een vogel op
een tak’ en wist daarmee door te
dringen tot de televisie-competitie
Holland’s Got Talent. Zij werkt gestaag aan uitbreiding van haar repertoire en heeft een nieuwe single
in het verschiet.

Met dj’s Rare Villais en Chiliz

Aalsmeer - Afgelopen zondag 7
november verzorgde de Aalsmeerse band Rietveld het eerste optreden van de live-reeks in Joppe en
het vijftal trok gelijk een vol café.
Het was het eerste optreden van en
met drummer Ron van Schalkwijk
en volgens de Rietveld-leden heeft
hij deze vuurproef prima doorstaan.
Samen met bassist Toine Visser
vormde Ron de stevige en swingende basis van Rietveld, die nu vooral

rocknummers brengt met een licht
country-sausje. Natuurlijk klonken ook mooie ballads, want dat is
zanger Hans Millenaar wel toevertrouwd. Bewondering was er ook
voor de solo’s van fiddler en mandolinespeler Leen Mulder en accordeonist Gerrit Biesheuvel. Na afloop
heel veel lovende reacties en daar
was en is het vijftal natuurlijk heel
blij mee. Het ‘succes’ is beklonken
met een lekker biertje!

Tweede editie Aalsmeerig
zaterdag in de N201
Aalsmeer - De tweede editie van
Aalsmeerig wordt aanstaande zaterdag 13 november gehouden in jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg. Er zijn weer optredens van onder andere Alsgeroepe en Mc Jaja en de avond wordt gehost door
Opium en Bagga. De dj’s Rare Villais
en Dj Chillz maken de avond com-

pleet. Zij zullen de vetste beats en
bangers draaien. Later op de avond
vindt een open mic plaats waar jong
talent hun skillz kunnen vertonen.
De deuren van de N201 gaan zaterdag om 21.00 open. Iedereen is van
harte welkom. Het wordt vast weer
een knallend feest. Voor meer informatie: aalsmeerign201.hyves.nl.

Topprestaties jeugd AVA

Toiletten in Art-deco stijl
voor 82-jarige watertoren
Aalsmeer - Populair in de jaren
twintig van de vorige eeuw was de
Art-decostijl. Sober en strak maar
met toch een sierlijke stijl. Ook ir
Sangster ontwierp diverse watertorens in de Art-deco bouwstijl. De
Aalsmeerse toren is daar een bekend voorbeeld van. Na 82 jaar
komt deze klassieke vormgeving terug in de toren en wel in de toiletten. De renovatie is in volle gang en
onlangs zijn de WC-units gereedgekomen met opvallend kleurig tegelwerk: Groen en geel met zwarte accenten. “Helemaal in de stijl van het
monument”, aldus de gemeente.
De opknapklus aan de buitenzijde vordert gestaag. Niet altijd even
makkelijk met het soms gure herfst-

weer, maar de vaklui laten zich niet
uit het lood slaan. De top is bereikt
met de steigers en de toren is geheel in groen gaas gehuld.

Auto in botsing
met fietsster

18-Jarige valt
met snorfiets

Aalsmeer - Een automobilist en
fietser zijn maandag 8 november
rond 17.20 uur in botsing geraakt op
de Ophelialaan. Een 12-jarig meisje reed op haar fiets op de kruising
van de Ophelialaan met de Molenvliet. Zij stak over, terwijl de auto
vanaf de Aalsmeerderweg afsloeg
naar de Ophelialaan. Het meisje op
de fiets raakte door de val licht gewond.

Aalsmeer -Een 18-jarige vrouw is
woensdag 3 november in de vroege
ochtend onderuit gegaan met haar
snorfiets op de Aalsmeerderweg.
De jonge vrouw, die op weg naar
huis was, had last van haar hoofd
en was erg overstuur.
Ze is ter plaatse onderzocht door
ambulancemedewerkers en is ter
controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto-wedstrijd: tot december
Misschien dat deze groene jas weer
nieuwe foto’s oplevert voor de wedstrijd. Stichting Initiatiefgroep heeft
al vele foto inzendingen mogen ontvangen van de toren in de steigers.
Er zijn mooie foto’s bij!
Nog zeker de gehele maand november duurt de wedstrijd dus inzenden
kan nog steeds naar d.n.v.l@hetnet.
nl of jokevanderzee@tiscali.nl Een
drietal vakfotografen uit Aalsmeer
zal de drie mooiste inzendingen kiezen.

worden. “Want de muziek van Toon
Hermans is van een tijdloze kwaliteit en zeggingskracht”, aldus Paar.
In zijn eigen woonplaats vinden de
eerste voorstellingen plaats. Daarna gaat Philip Paar touren door heel
Nederland.
De voorstellingen van ‘Tour de Toon’
op zaterdagavond 20 november begint om 20.00 uur en die zondagmiddag 21 november om 13.30 uur
in De Oude Veiling in de Marktstraat
19. De toegang bedraagt 15 euro
per persoon. Kaartjes voor de beide voorstellingen zijn te verkrijgen
in De Oude Veiling, bij Annemieke’s
Kramerie aan de Machineweg 3 en
Tabaksspeciaalzaak Ridder & Co in
de Ophelialaan 106. Het bestellen
van kaarten kan tevens via de website www.tourdetoon.nl of door een
mail te sturen aan reserveren@tourdetoon.nl

Zondagmiddag KCA Klassiek

Pentachord Ensemble in
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Het bekendste lied van
de romantische componist Franz
Schubert is ongetwijfeld ‘Die Forelle’, geschreven in 1817. Twee jaar later maakte hij een serie prachtige
variaties op dit lied voor kwintet, het
zogenoemde ‘Forellenkwintet’. De
uitvoering van dit indrukwekkende
werk vormt de hoofdmoot van het
concert dat het Pentachord Ensemble aanstaande zondagmiddag 14
november geeft in de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394.
Het Pentachord Ensemble (‘Pentachord’ betekent ‘vijf snaren’) heeft
een internationale samenstelling
van gerenommeerde musici. Een
Roemeense violist (Lucian-Leonard
Raiciof, nu concertmeester bij het
Residentie Orkest), een Russische
altviolist (Mikhail Zemtsov, eerste
altist bij het Residentie Orkest), een
Canadese celliste (Pamela Smits),
en de Nederlanders Maarten den
Hengst (piano) en Quirijn van Regteren Altena (solobassist van het
Residentie Orkest) vormen samen
een kwintet van een bijzonder hoog
gehalte. Behalve van Schubert valt
ook van andere grote componisten veel te genieten. Voor de pau-

ze speelt het Pentachord Ensemble korte duo’s in verschillende samenstellingen. Zoals van Beethoven
(altviool en cello), Brahms (viool en
piano), Schumann (cello en piano)
en Rossini (cello en contrabas). Het
KCA-concert in de Oud-Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg begint
zondagmiddag 14 november om
half vier. Kaarten à 11,50 euro zijn
te reserveren bij Nico de Groot via
0297-324160.

Werk aan Leimuiderbrug

Atletiekvereninging Aalsmeer

Fotowedstrijd renovatie al een succes!

Aalsmeer - Op zaterdag 20 en zondag 21 november vinden in De Oude Veiling in de Marktstraat de állereerste voorstellingen plaats van
‘Tour de Toon’: een vrolijke Tour de
Chant met de liedjes van Toon Hermans. Een primeur voor Aalsmeer!
In ‘Tour de Toon’ brengt zanger Philip Paar een muzikale show voor
het voetlicht met de onvergetelijke
muziek van Toon Hermans. Ondersteund door een zesmans orkest,
met daarin een keur van de beste
Nederlandse musici, neemt Philip
Paar het publiek mee op een heerlijke muzikale reis langs de mooiste
én grappigste liedjes van de grootste Nederlandse artiest van de vorige eeuw: Toon! Aalsmeerder Philip Paar brengt in ‘Tour de Toon’ een
programma waarin de blije, warme
sfeer én de humor van Toon weer
eens ‘ouderwets’ gevoeld kunnen

Aalsmeer - Topprestaties van jeugdige Aalsmeerse atleten bij de eerste wedstrijd van de regionale crosscompetitie afgelopen zaterdag in
Monnickendam. De jongste jeugd
deed het erg goed bij deze leuke
crosswedstrijd op de grasbaan van
de AV Monnickendam.
Evert Bunschoten liet bij de jongens
junioren C zien dat zijn serieuze trainingen van de afgelopen maanden
vruchten beginnen af te werpen.
Vorig jaar nog een achtentwintigste
plaats in ruim tien minuten, dit jaar
een toptienklassering (zevende) in
een kleine negen minuten. Een flinke vooruitgang en een hele mooie
prestatie. Bij de jongens pupillen C
werd een zelfde mooie prestatie geleverd door Graeme ’t Hoen. Na een
spannende strijd, die op de meet
beslist werd, behaalde hij een fraaie
tweede plaats. Ook waren er twee
overwinningen te noteren. Naomi Verhoef (meisjes pupillen B) en
Wessel Heil (jongens pupillen A1)
liepen allebei zeer sterk en onbedreigd naar de overwinning toe in
hun leeftijdsklasse! In dezelfde klasse als Wessel was er ook een mooie
prestatie van Gregory ’t Hoen. Voorzichtig gestart schoof hij telkens
ietsje op in het veld met als resultaat een keurige veertiende plaats.
Nick Ramdjanamsingh liet ook dit
keer weer zien ook erg goed uit de

voeten te kunnen op de cross. Bij
de jongens junioren D1 liep hij naar
een strakke twaalfde plaats. Bij de
meisjes A2 tot slot bouwde Marit
Vollmuller haar race keurig op met
als resultaat een mooie plek halverwege het veld, een zesendertigste plaats.
Marit en Jordi in België
Afgelopen zondag waren bij de internationale Lotto Cross Cup in het
Belgische Mol twee junior atleten
van AV Aalsmeer te ontdekken. Marit Plat liep helaas een enigszins ongelukkige race bij de meisjes junioren B. Marit, die erg naar deze
sterk bezette wedstrijd had uitgekeken, kwam direct na de start ten val
en kwam daarna slecht in haar ritme. Knokkend door het mulle zand
van het strandje in Mol kwam zij uiteindelijk als dertigste over de finish
een resultaat waar Marit duidelijk
niet tevreden mee was. Met datzelfde zandstrandje had ook Jordi duidelijk moeite. Terwijl hij in het bos
flink snelheid kon maken en inliep
op zijn concurrenten moest hij ze op
het strand weer laten gaan. Matig
tevreden was hij uiteindelijk met zijn
drieëntwintigste plaats. Gezien het
feit dat de verschillen bij de finish
met de concurrentie erg klein waren, denkt hij over twee weken bij de
Warandeloop betere zaken te doen.

Doe mee met Ringvaartloop
Aalsmeer - Op zondag 28 november organiseert Atletiekvereniging
Aalsmeer weer de jaarlijkse Ringvaartloop. De hoofdafstand is 10
Engelse Mijl: exact 16,1 kilometer.
De start is om 11.00 uur op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Voor wie
de voorkeur geeft aan een kortere
afstand is er een 5 kilometer loop
(start om 11.05 uur) en voor de kinderen is er, net als voorgaande jaren, een 1 kilometer Kidsrun. Zij
worden om 11.10 uur weggeschoten. Het parcours van de 10 Engelse mijl gaat voor een groot gedeelte
langs de Ringvaart richting Schiphol

en na de passeren van de Witte brug
bij het Amsterdamse Bos gaan de
lopers via de Aalsmeerderweg weer
terug naar de baan. De 5 kilometer
loop is een attractieve ronde in de
directe omgeving van de atletiekbaan. De Kidsrun wordt op de baan
zelf gelopen. . Inschrijven kunt u tot
20 minuten voor aanvang, maar ook
al vooraf via de website www.ringvaartloop.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Pierre
Muurling via 06-24887404 of Mike
Hoep via 06-13051848, waar eventueel ook vrijwilligers zich kunnen
aanmelden.

Leimuiden - Half november start
de provincie Noord-Holland met
werkzaamheden aan de Leimuiderbrug (N207) bij Leimuiden. Tijdens
de werkzaamheden blijven er twee
rijstroken per richting over de brug
beschikbaar voor het doorgaande verkeer. Voor afslaand en kruisend verkeer gelden omleidingsroutes, die ter plaatse met borden worden aangegeven. De Leimuiderbrug
bestaat uit twee delen. Het oudste
deel, waarover het verkeer richting
Zuid-Holland rijdt, moet worden gerenoveerd. Daarvoor moet de brug
verwijderd worden. Van maandag
15 november tot en met vrijdag 17
december is het bruggedeelte richting Zuid-Holland niet toegankelijk. Het verkeer in beide richtingen

gaat in die periode over het andere
brugdeel (waarover nu het verkeer
richting Noord-Holland rijdt). Omleidingsroutes worden met borden
aangegeven.
Pont voor fietsers
Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden geen
gebruik maken van de Leimuiderbrug. Met behulp van een pont kan
men de overkant bereiken. De pont
vaart van de Leimuiderdijk (naast de
brug) naar het Noordeinde en terug
vanaf 06.00 tot en met 23.00 uur gedurende de werkzaamheden. Weggebruikers kunnen met vragen terecht bij het (gratis) provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen
0800-0200600.

Schaatsers Blauwe Beugel
rijden volop wedstrijden

Rijsenhout - De wedstrijdschaatsers van IJsclub de Blauwe Beugel
zijn weer volop actief in de langebaan en marathon wedstrijden. De
langebaan schaatsers Menno Kramer en Nicky van Leeuwen zijn
met hun ploeg en/of selecties in de
herfstvakantie afgereisd naar respectievelijk Berlijn en Erfurt om daar
hard te trainen en een paar wedstrijden af te werken. Menno Kramer reed in Berlijn naar mooie tijden op de 500 meter in 39,43 en de
1000 meter in 1.18,70, dicht bij zijn
persoonlijke records, die al scherp
staan na wedstrijden in Thialf. Afgelopen donderdag 4 november kwamen wederom snelle tijden op de
klokken van het Haarlems ijs: 100
meter in 10.70 en 300 meter in 26,25.
Nicky van Leeuwen reed vier afstanden in Erfurt; de 500 meter in 44,68,
de 1000 meter in 1.28,38, de 1500
meter in 2.13,46 en de 3000 meter
in een mooi persoonlijk record van
4.38,20.
Bij de IJskonijnencup op vrijdag 5
november werden weer drie persoonlijke records gereden door
Owen Geleijn, Tristan Geleijn en Yana Bol en ook op zondagavond 7
november persoonlijke records voor
Daan Keijzer op de 300 meter en
Deborah van der Stelt op de 1500

Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 18 november organiseert buurtvereniging
De Oude Spoorbaan weer een gezellige en sportieve klaverjasavond
voor liefhebbers. Het kaarten is in
gebouw ‘t Anker aan de Oosteinder-

meter. In de marathoncompetities
veel wedstrijden met een flink aantal Blauwe Beugel rijders uitkomend
voor diverse ploegen en marathonselecties. De landelijke rijders Mats
Stoltenborg en Bart van der Vlugt
draaien hun rondjes mee in de Eerste Divisie en komen daarin uit voor
het Schaatsteamhaarlem.nl. Na drie
KPN Marathon Cup wedstrijden zijn
de eerste wedstrijdpunten binnen
door goede klasseringen en actief
mee voorin rijden. In de gewestelijke competities, het 6-banen toernooi voor zowel de C-rijders, Dames
als Masters, zijn de eerste resultaten
zichtbaar met wedstrijdpunten voor
Crissie de Jeu, die ook al een keer
een mooie tweede plaats wist te halen in de baancompetitie in Haarlem. Ook bij de Masters 6-banen
heeft Marcel Kooy de eerste punten binnen behaald. Daarnaast rijden bij de Masters Jacques ’t Hoen,
Peter van der Stelt, Nico Coenen en
Thom de Klerk sterk mee in zowel
de 6-banen als de marathoncompetitie op de baan in Haarlem. Voor
meer informatie omtrent (schaats)
nieuws, uitslagen, verslagen en evenementen heeft IJsclub De Blauwe Beugel een actieve website die
te raadplegen is via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.
weg 273a en begint om 19.30 uur.
Tijdens het klaverjassen op 4 november wist Irene Nuyts liefst 7334
punten bijeen te kaarten, wie komt
haar overtreffen? Op twee is Martin
van Wieringen geëindigd met 7067
punten en op drie Joop van Oostwaard met 6873 punten.
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OSA verdubbelt bedrag verkoop beeldjes

Kunstproject voor Indiase
straatkinderen: 5.000 euro!
Aalsmeer - Kunstenares Marnell
van Zoelen verkocht beeldjes voor
straatkinderen in India tijdens de
Aalsmeerse Kunstroute. Dankzij extra subsidie van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
kan nu ruim 5.000 euro worden
overgemaakt. Tijdens de dertiende Kunstroute op 18 en 19 september jongstleden exposeerde beeldend kunstenares Marnell van Zoelen een installatie van 101 gestileerde mensfiguurtjes in de Historische
Tuin te Aalsmeer. Doel: Zoveel mogelijk verkopen om geld in te zamelen voor een project voor straatkinderen in Zuidoost-India. Resultaat:
Een grandioos succes. Maar liefst
72 van de 101 mensfiguurtjes zijn
verkocht voor 35 euro per stuk. Nu,
anderhalve maand later, staat de
teller op 76 verkochte figuurtjes en
kan de balans worden opgemaakt.
Een totale opbrengst van 2.660 euro. Van Zoelen is er maar wat trots
op. Nog enthousiaster wordt ze
wanneer de OSA aangeeft het bedrag met een subsidie van 2.500

euro wil verdubbelen. “Dit maakt
mijn werk nog mooier dan het al is”,
spreekt Van Zoelen, enigszins geemotioneerd. “Hier doe ik het voor.”
Het totale bedrag van 5.160 euro zal
in zijn geheel, dus zonder aftrek van
kosten, worden overgemaakt naar
het straatkinderenproject van SKCV te Vijayawada in India. Het geld
zal daar worden besteed aan broodnodige reparaties van een generator
en een boot, aan het opzetten van
een batikafdeling als beroepsopleiding voor de meisjes en aan het opzetten van een moestuin met bijbehorend, milieuvriendelijk grondverbeteringssysteem. In de aankondiging van het kunstproject schreef
Van Zoelen indertijd: ‘Reaching out
to make the world a better place’.
“Dankzij de kopers van de kunstwerkjes en de OSA wordt de wereld voor de straatkinderen van Vijayawada, India inderdaad weer een
stukje beter”, besluit Marnell trots.
Wie meer wil weten over het SKCV
Straatkinderenproject, kan kijken
op: www.skcv.nl.

Deel opbrengst verkoop van Rode
Kruisgebouw naar ‘Henri Dunant’
Aalsmeer - Met cheques met een
totale waarde van 100.000 euro in
de tas bezochten bestuursleden van
het Rode Kruis Aalsmeer vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep, het vakantieschip de Henri Dunant en
een tweetal Mappa Mondo huizen in Wezep en Rijswijk om daar
de cheques te overhandigen. Bij
de opening van het nieuwe Rode
Kruis onderkomen in de Roerdomplaan deelde voorzitter Jan Kwak
al mee dat er 100.000 euro besteed
zou gaan worden aan de eigen Rode Kruis instellingen en in de afgelopen weken zijn de cheques met

de geschonken bedragen aan de
betreffende instanties overhandigd.
Het bestuur had het Rode Kruis Den
Haag laten weten dat zij graag persoonlijk de cheques wilde komen
overhandigen om daarmee een kijkje te kunnen nemen in de hotels, het
schip en de Mappa Mondo huizen.
Per Rode Kruis bus werden de bestuursleden afgelopen week naar
het vakantieschip de Henri Dunant
gebracht. Het schip was afgemeerd
in Schoonhoven en het bestuur zou
die dag meevaren naar Gouda Het is
een fantastisch schip met 34 tweepersoonshutten zodat er per week

zo’n 68 gasten mee kunnen varen. Daarnaast is er een badkamer
met bubbelbad, een salon, restaurant, zonnedek, overdekte serre en
zelfs een kapsalon aan boord. De
tweepersoonshutten, met een wastafel en televisie, zijn zodanig gesitueerd dat de tussenliggende badkamer door de gasten in twee aangrenzende kamers wordt gebruikt.
Het restaurant en de serre zijn voorzien van extra grote ramen zodat alles vanaf het schip heel goed te zien
is. “Het lijkt wel een luxe cruise”,
was een van de opmerkingen van
de gasten die gezellig aan een tafeltje een spelletje zaten te doen.
Naast de gasten, ouderen, mensen
met een beperking in een rolstoel
of zelfs in bed en chronisch zieken, zijn er uiteraard ook verzorgers
aan boord. In totaal varen er iedere week zo’n 54 vrijwilligers mee om
het de gasten naar het zin te maken
en om de nodige zorg te verlenen.
Veel van de vrijwilligers – waarvan
sommigen een week vakantie opnemen om mee te kunnen gaan –
komen uit de verpleging of een zorginstelling. De overigen zijn vrijwilligers die helpen in de bediening,
de bar, het schoonhouden van de
hutten, bij het aan tafel gaan en zo
meer. Ook gaat er iedere week een
arts mee om de nodige medische
zorg te kunnen geven. Deze artsen
zijn oud huisartsen of praktiserende artsen die het leuk vinden om
een keer zo’n week mee te maken.
Om het schip te laten varen en om
voor de gasten hele goede diners op
tafel te zetten zijn er ook nog een
twintigtal bemanningsleden aan het
schip verbonden die bij toerbeurt op

het schip werken. Bij het overhandigen van de cheque van 26.000 euro
werd er luid gejuicht door de vrijwilligers, die te horen kregen dat van
een deel van dat bedrag 54 nieuwe
matrassen voor de vrijwilligersbedden gekocht gaan worden. De ouden bleken ‘door te liggen’ en zijn
hard aan vernieuwing toe. Naast de
aankoop van de matrassen wordt
een bedrag uitgetrokken om de
badkamer te betegelen en worden
twee po-spoelers gekocht. De ouden lekken en dat is niet hygiënisch
en niet reukloos. Iedere afdeling van
het Nederlandse Rode Kruis krijgt
een aantal plaatsen op de Henri Dunant toegewezen. Mensen met een
lichamelijke of sociale beperking uit
die plaats kunnen zich opgeven bij
de vakantiecoördinator van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer, Dicky
Eveleens. Zij komt graag alles thuis
bij u thuis bespreken. Ook bestaat
er de mogelijkheid dat de partner
meegaat. Heeft u interesse om een
keer een week, al dan niet samen
met uw partner, als gast mee te varen tegen een betaalbare prijs voor
zo’n luxe, all in vakantie met totale verzorging? Dan kunt u contact
opnemen met Dicky Eveleens via
0297-326534 of Suus Hartmann via
0297-880828. En wie interesse heeft
om als vrijwilliger een week mee te
varen en te helpen, kan bellen of
mailen naar Ineke Hoogeveen, tel.
328613, e-mail: gein@planet.nl of
jankwak.rodekruis@jeka52.nl. Volgende week een verhaal de overhandiging van de cheque aan Hotel IJsselvliedt in Wezep. Zij ontvingen een bedrag van 13.000 euro van
het Rode Kruis Aalsmeer.

Kampioenschappen aangepast
zwemmen bij Oceanus

Uitbreiding en professionalisering
van Beach Team Aalsmeer
Aalsmeer - Beach Team Aalsmeer
gaat komende seizoenen het
beachvolleybalprogramma uitbreiden en professioneler aanpakken.
Naast herenteams zijn nu ook damesteams onderdeel van Beach
Team Aalsmeer. Doel van de professionaliseringsslag is onder andere spelers, speelsters en staf het
beste uit zichzelf laten halen. “We
willen een professioneel georganiseerd platform voor topsport,
breedtesport en talenten creëren”,
aldus Irene van Uden, manager van
Beach Team Aalsmeer. Naast Sven
Vismans, Stan van Laanen, Kees Spil
en Marco Daalmeijer zijn dit seizoen
ook dames onderdeel van BeachTeamAalsmeer. Zo hebben Rebekka de Kogel-Kadijk, Merel Mooren, Jantine van der Vlist, Roos
van der Hoeven, Laura Bloem, Mered de Vries, Ilke Meertens en Mariëlle Kloek zich aan Beach Team
Aalsmeer verbonden. De dameslijn is hiermee voldoende op sterk-

te, maar bij de heren wordt nog
naar enthousiaste talenten gezocht.
Naast deze teams zal Beach Team
Aalsmeer ook voedingsbodem zijn
voor talenten en de breedtesport.
Om de uitbreiding en professionalisering goed vorm te kunnen geven
is de staf van Beach Team Aalsmeer
aanzienlijk uitgebreid. Door het aantrekken van mensen, die hart voor
de sport hebben en beschikken
over expertise op verschillende gebieden, worden spelers, speelsters
en ook de staf zelf in de gelegenheid gesteld het beste uit zichzelf
te halen, zowel sportief, maar ook
persoonlijk. Met The Beach als trainingslocatie wordt er voor spelers,
speelster en staf al een goede basis gelegd voor succes. Goede sportieve resultaten, kwalitatief goede
sportbegeleiding en veel enthousiasme en teamgeest zullen centraal
staan voor Beach Team Aalsmeer.
Voor meer informatie: www.beachteamaalsmeer.nl.

ANBO voor
50 plussers

Kienavond bij
Supportersclub

Aalsmeer - Het nieuwe bestuur
van ANBO Aalsmeer is voortvarend
aan de slag gegaan en is zich aan
het bezinnen wat zij in Aalsmeer
nog meer voor de leden kunnen beteken. De landelijke ANBO heeft in
ruim 100 jaar een sterk netwerk opgebouwd en daarvan kunnen de leden profiteren.
Ouderen kunnen bijvoorbeeld bellen voor advies en ondersteuning
met de ANBO service lijn.
Ook krijgen leden van 70 jaar en ouder korting bij de rijbewijskeuring.

Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 18 november organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kienavond met vele
mooie prijzen. Veertig fantastische
prijzen liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn. Na vier ronden komt er
een pauze om even te genieten van
een kopje koffie of een drankje. Als
de acht ronden gespeeld zijn komt
de knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. De kienavond is in
het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg en begint om 20.30 uur.

Voor meer informatie kan gebeld
worden naar het secretariaat via
0297-340635 of stuur een email
naar: afd.aalsmeer@anbo.nl.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en
zaterdag zijn in zwembad De Waterlelie de clubkampioenschappen van
het aangepast zwemmen verzwommen. Omdat het aangepast zwemmen sinds dit jaar officieel onder de
vlag van de KNZB hoort, moeten
sporters met een beperking nu aansluiting proberen te vinden bij het
valide zwemmen. Hiervan is al jaar
en dag sprake bij de club Oceanus
en het was dan ook geen probleem
om de eerste competitiewedstrijd
tijdens de clubkampioenschappen
te zwemmen. Vrijdag kwamen de
dames aan de bak. Deborah zwom
net als de andere twee dames de
100 meter vrije slag. Haar persoonlijk record werd met maar liefst twee
seconden verbeterd. Puck zwom
haar eerste 100 meter vrij ooit in
wedstrijdverband en klokte een tijd
van 2.02,56. Anya had een minimale verbetering ten opzichte van de
wedstrijd van 17 oktober, maar elke
verbetering telt. Zondag zwommen
meer leden mee. Mike Engel slaagde er net niet in de limiet voor de
NJK te halen, de limiet was 1.41,95,
Mike zwom 1.41,95. Hoe dicht hij bij
deze limiet zat, wist hij toen nog niet

omdat het gezien zijn verbetering
van 17 oktober niet echt realistisch
was om aan nóg eens zo’n verbetering te denken. Uiteraard gaat hij er
alles aan doen om deze limiet nog
voor half januari te halen. Lorenzo
Kliffen verbeterde ook zijn tijd op de
100 meter vrij en wel met twee seconden precies. Naresh Murli verbeterde zijn tijd zelfs met een dikke vier seconden! Anya zwom ook
nog de 50 meter vlinder. Haar tijd
van 17 oktober 58.07 ging nog beter,
ondanks dat ze deze afstand alleen
moest zwemmen. Haar tijd 57.65.
De 50 meter school werd door alle wedstrijdzwemmers gezwommen.
Prima tijden, maar helaas niet allemaal persoonlijke records. De 100
meter wissel was de hekkensluiter
voor deze dag. Anya zwom een prima 2.03.92, Mike verbeterde zijn tijd
met maar liefst zes seconden, Lorenzo had een verbetering van vijf
seconden en Naresh zette hier zijn
eerste 100 meter wisseltijd neer in
een tijd van 2.14.18. Kortom, een
prima wedstrijd met veel persoonlijke records. Nu maar hopen dat de
zwemmers eind januari met Mike
naar het NJK kunnen!

Wendy Guldemeester
wint biertapwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdagavond 6 november organiseerde café Sportzicht haar jaarlijkse biertapwedstrijd. De gasten konden zelf plaats
nemen achter de tap.
Na drie rondes bleek Wendy Guldemeester de beste tapster en zij
mag zich een jaar lang kampioen
Biertapwedstrijd 2010 noemen. Het
bier vloeide zaterdagavond rijkelijk
uit de tap. In de eerste ronde tapten
de deelnemers twee fluitjes. De tien
beste deelnemers gingen door naar
de tweede ronde. In deze ronde
moesten de deelnemers één fluitje en één vaasje tappen. Na de eerste ronde wisten zij een beetje hoe
zij hun glas moesten houden om
een mooie schuimkraag te krijgen.
Om het ze wat moeilijker te maken,
werd de druk van de tap wat lager
gezet, nu moesten zij het glas lager
onder de tap houden. Tot slot gingen de vijf beste deelnemers door
naar de finale. In de finale moesten zij één fluitje, één kleintje, één
vaasje tappen en één speciaal biertje uitschenken bij de jurytafel. De
jury lette behalve op de dikte van de
schuimkraag ook op de klantvriendelijkheid van de deelnemers en het

tapritueel. Dit jaar bestond de jury
opnieuw uit Herman Koenen (vertegenwoordigers van Amstel brouwerijen), Jan Zekveld (oud eigenaar
van het café) en Ben de Koff (huidige eigenaar van het café). Nieuw
jurylid was Aster v/d Bosch (medewerkster van het café). De juryleden
waren onder de indruk van de prestaties van de tappers. Zij gaven de
opmerking: het niveau ligt erg hoog
dit jaar. De deelnemers deden hun
best, er werden mooie biertjes getapt, de verschillen waren niet groot.
Het was dan ook een lastige taak
voor de jury om een winnaar aan te
wijzen. Uiteindelijk ging de eerste
prijs naar Wendy Guldemeester. Zij
onderscheidde zich van de andere
deelnemers door helemaal perfect
te tappen en klantvriendelijk te serveren. Michiel Iterson werd tweede. Alderd Leegwater behaalde een
derde plaats. Het lukte Gerdie van
Tilburg niet om haar titel te verdedigen, maar zij heeft haar best gedaan
en behaalde een vierde plaats. Tuimel werd vijfde. De kampioenen van
voorgaande jaren vielen nog steeds
in de prijzen, maar ze worden ingehaald door nieuwe talenten.

Da Capo’s Popkoor op Sixties
Night in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 13 november treedt Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn op tijdens de Sixties Night in het dorpshuis aan de
Kerklaan in De Kwakel. Samen met
de bands Get Back en One Trick Pony zingt het koor drie kwartier lang
nummers uit de roerige jaren zestig uit de concerten van de afgelopen vijf jaar. Het belooft een geweldige avond te worden vol met optredens van de verschillende bands en
jamsessies tussen de verschillende
muzikanten. Het koor wordt begeleid door dirigent Floor van Erp. De
vaste muzikanten van het koor, pianist Carwin Gijsing (tevens arrangeur en bandleider), gitarist Johan
Slager en drummer Marcel Sapthu
werken graag mee aan dit jaarlijk-

se super gezellige evenement. De
Sixties Night begint om 20.00 uur
en Da Capo’s Popkoor treedt op
rond 21.30 uur. Kaarten à 6 euro per
stuk zijn verkrijgbaar via www.popkoor.nl. Kaarten aan de zaal kosten
7,50 euro. Mensen die er over denken zelf te gaan zingen moeten zeker komen kijken. Da Capo’s Popkoor heeft plaats voor nieuwe leden.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Esther Visser van het verenigingsbestuur via e-mail: dacapo.
popkoor@gmail.com
Na aanmelding is het mogelijk op
vier keer op een donderdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur mee te repeteren in het buurthuis in Amstelhoek aan de Engellaan. Daarna
volgt een auditie.

Tuinen kijken
in België

Bloei Aalsmeer. Er is veel moois te
zien bij onze Zuiderburen! Ook privé-tuinen en -landgoeden heeft
het echtpaar op foto en film vastgelegd. De Groei en Bloei-avond is
in het Wellantcollege MBO aan de
Linnaeuslaan 2 en begint om 20.00
uur. De toegang is ook voor niet-leden gratis.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
11 november, verzorgt het echtpaar
van Liempt een dia-lezing over tuinen en parken in België bij Groei en

Streekmarkt en open dag
zaterdag in De Rijshoeve
Rijsenhout - Bij anthurium- en
zorgkwekerij De Rijshoeve wordt
zaterdag 13 november een streekmarkt en open dag gehouden, in
samenwerking met de Meerboeren.
De markt vindt plaats in de warme
kassen van de familie Van Rijssel.
Een mooie gelegenheid om dit bedrijf te bezoeken en kennis te maken met nog veertien andere streekproducenten. Voor de kinderen is er
een dierenknuffelhoek, kookworkshop en kan een ritje op een pony
gemaakt worden. Voor de volwassenen is er koffie en thee, wandeling
langs de kramen van de streekmarkt
en een rondleiding door het bedrijf
kan gemaakt worden.

Info-avond over
vrijmetselarij
Amstelveen - Vrijmetselarij is niet
geheimzinnig. In Amstelveen komen regelmatig vrijmetselaars uit
de regio bijeen in het logegebouw
aan de Amsterdamseweg. Vrijmetselaarsloge Mozaïek organiseert
vanavond, donderdag 11 november,
een avond voor belangstellenden.

De streekproducten uit de Haarlemmermeer die op de markt verkocht
worden zijn onder andere koeienen geitenkaas, biologische groente, fruit, sappen, jam, honing, zelfgemaakte wijn, bloemen, walnoten
en hazelnoten.
De producten kunnen natuurlijk
ook geproefd worden. Op de markt
wordt tevens patat gebakken van
eigen aardappelen en er wordt bier
gemaakt. De streekmarkt is van
10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in
een gemoedelijke, gezellige en intieme sfeer.
Adres is Rijshornstraat 120. Voor
meer informatie www.rijshoeve.nl of
www.meerboeren.nl

Die avond vertellen de vrijmetselaars in alle openheid en vanuit verschillende invalshoeken waarom zij
lid zijn en wat het lidmaatschap inhoudt. Iedereen die geïnteresseerd
is in de vrijmetselarij, of die meer
verdieping in het leven zoekt, is van
harte welkom. De avond begint op
11 november om 20.00 uur en het
adres is Amsterdamseweg 168-170
in Amstelveen. Info: www.logemozaiek.nl of bel Maarten Strootman,
tel. 06-20432076.
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Rode loper uit voor cast
en crew van Working

F&VA organiseert doeavond
Aalsmeer - Maandagavond 15 november staat er bij de F&VA weer
een doeavond op het programma.
Drie groepen clubleden krijgen dan
de gelegenheid om aan de hand van
een spreekwoord een filmscenario
te bedenken. Het is de bedoeling
dat de scenario’s, die uitgekozen
worden, in de loop van dit clubseizoen verfilmd gaan worden. Tijdens
de clubavond 18 oktober jl. werd ’t
Anker aan de Oosteinderweg door
leden van de videoclub Aalsmeer
gedeeltelijk omgebouwd tot filmstudio. Meters kabels, filmlampen, microfoons en videocamera’s werden
in stelling gebracht om voor het opdrachtfestival van de Federatie van
Audiovisuele filmamateurs in Noord
Holland opnamen te maken voor
twee zestig secondenfilms. Voor de
eerste film op het thema ‘Anno nu’
werd een scenario geschreven naar
een column van tv- journaliste Sandra Schuurhof. De uit Aalsmeer afkomstige actrices Thea van Zwieten
en Diede Daalman vertolkten de rol
van moeder en dochter in een verhalende dialoog waarvan de strekking een vette knipoog geeft naar

het gebruik van internet. Voor de
tweede film met het thema ‘Jaloezie’
werden alle registers opengetrokken. Lia van Zwieten en John van
der Weerdt speelden alsof ze het ruziemaken hadden uitgevonden! De
scènes werden professioneel in opvolgende takes genoteerd. Het werd
een drukke werkavond voor de leden van de videoclub. De taken waren verdeeld. Van man met de klap
tot geluidhengelaar en cameraman.
Iedereen had z’n taak gekregen van
regisseur Gerard van Schie. Op de
komende clubavond hopen de leden de resultaten te kunnen vertonen van de twee opgenomen 60 seconden speelfilms.
Met nog drie andere 1 minuut speelfilms zullen deze twee videofilms op
zondag 28 november deelnemen
aan het Noord Hollands opdrachtfestival dat onder auspiciën van
NH’63 gehouden wordt in de grote
zaal van partycentrum La Brëche in
Wormerveer. De clubavond van de
F&VA aanstaande maandag wordt
gehouden in gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 273a en begint
om 20.00 uur.

Binding Haloween groot succes
Aalsmeer - Stichting de Binding
organiseerde vrijdagavond 29 oktober een Halloween Party in Bon Ami
voor alle 1e, 2e en 3e-jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Het was herfstvakantie, maar desondanks wisten maar liefst 212 jongeren de weg naar de Halloween
Party te vinden. De avond begon gelijk goed, iedereen had er zin in en
ging al snel uit zijn dak op de mu-

ziek van de dj. Lekker dansen op de
muziek en elkaar beter leren kennen, daar gaat het om bij een Bindingfeest. De Party was om 00.00
uur afgelopen, daarna ging iedereen naar huis of werd door ouders
opgehaald. Het was een fantastische avond, dus op naar de volgende keer! Nog even nagenieten kan
met de foto’s op www.bonbini-disco.hyves.nl.

Feestje met Bad Habit
Vorige week zaterdag trad de band Bad Habit op in café Sportzicht. De zes
muzikanten met onder andere de Aalsmeerse zangeres Jacqueline Zekveld,
zorgden voor een feestje. Zij lieten bij het publiek de voetjes van de vloer gaan
tijdens de funk, pop en rocknummers. Het was een gezellige avond.

DJ Maarten draait en zingt
op carnavalsjubileumavond
Kudelstaart - Dit jaar heeft carnavalsvereniging de Pretpeurders een
speciale opening van het carnavalsseizoen. De vereniging bestaat dit
jaar namelijk 44 jaar, en dat is een
mijlpaal voor de vereniging. 4 Keer
11 jaar is in carnavalsland namelijk
een speciaal feestje waard. En dat
zal het hele jaar door gevierd worden. Aanstaande zaterdag 13 november wordt dit jubileumjaar geopend in Dorpshuis ’t Podium met
een feestelijke avond. Het Jubileumfeest begint om 20.11 uur en iedereen vanaf 16 jaar is welkom op
dit feest dat dit jaar begeleid wordt
door DJ Maarten.
Deze doldwaze DJ zet door heel Nederland kroegen en dorpshuizen op
zijn kop, door zijn enthousiaste manier van draaien. Niet alleen zullen
de meest bekende feesthits voorbij
komen, DJ Maarten zal ook zijn eigen hits zingen en het publiek hierbij betrekken. Naast deze bekende DJ blijven de traditionele onderdelen van het elfde van de elfde feest uiteraard gewoon bestaan.
Hier draait het openingsfeest immers om: Wat is het thema van komend carnavalsseizoen? En wie
wordt de prins dit jaar, die de carnavalsvereniging het jubileumjaar in
mag leiden. Tevens worden de nieuwe jeugdprins en –prinses, en nieu-

we leden van de Raad van Elf benoemd. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Cafetaria Family in winkelcentrum Kudelstaart.
Collecte voor sintintocht
Naast deze spetterende opening
van het carnavalsseizoen organiseert carnavalsvereniging De Pretpeurders ook de intocht van sinterklaas in Kudelstaart. Op 20 november wordt de goedheiligman
om 14.15 uur op de Loswal aan de
Herenweg onthaald en iedereen is
daarbij welkom! Als de sint aan wal
is mogen de kinderen tussen de 4
en 8 jaar mee naar Dorpshuis ’t Podium voor een gezellig sinterklaasfeest. Om de kinderen voldoende
ruimte te geven, kunnen ouders deze middag niet worden toegelaten.
Zoals gebruikelijk zullen de leden
en vrijwilligers van de vereniging
voorafgaand aan de intocht collecteren in de Kudelstaartse wijken.
Van 15 tot en met 18 november komen de Pretpeurders met de collectebus aan de deur. Zij hopen dat iedereen een bijdrage wil leveren om
het kinderfeest ook dit jaar weer
mogelijk te maken. Meer informatie
is te vinden op de website van De
Pretpeurders: www.pretpeurders.nl,
of stuur een mailtje naar info@pretpeurders.nl.

Karmelkoor en 50 jaar revue
tijdens jaarlijkse ouderendag
Aalsmeer - Op vrijdag 26 november staat de jaarlijkse ouderendag
weer op het programma en de organisatie biedt alle 50-plussers een
gezellige middag en avond met een
diversiteit aan activiteiten. De ouderendag wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis en de
toegang bedraagt 10 euro per persoon. Om 14.15 uur gaat de zaal
open en worden de bezoekers verwelkomt met koffie of thee met
cake. Om 15.00 uur begint het officiële programma met achter de microfoon voorzitter Dirk van Leeuwen,
gevolgd door directeur Nic Kors van
de Rabobank Aalsmeer. Om half vier
is het eerste optreden en is het podium voor het Karmelkoor onder leiding van Lous Zandvliet. Om 16.15
uur volgt een bingo. Een kaart-

je kost 75 cent en bezoekers wordt
gevraagd zelf een pen en kleingeld
mee te nemen. Om 17.00 uur is het
tijd voor een borreltje en om 18.00
uur wordt een broodmaaltijd geserveerd. Het avondprogramma begint
om 19.00 uur met een optreden van
het Residentie Revue Gezelschap uit
Den Haag . ’Vijftig jaar revue voor u’
wordt ten tonele gebracht met natuurlijk heel veel bekende (meezing)liedjes. Na drie kwartier volgt
een korte pauze, waarna het Revue
Gezelschap de avond verder vult. De
achtergrondmuziek de hele middag
en avond wordt verzorgd door het
combo Rhythm Stars. De sluiting is
gepland om 21.00 uur. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar
voorzitter Dirk van Leeuwen, tel. 0651094994.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en
zaterdag speelde toneelvereniging
Kudelstaart in De Oude Veiling de
musical Working. Het leek even slikken voor de toneelvereniging. Om
beter te kunnen repeteren en om
in meerdere ruimten te kunnen optreden werd de hun zo vertrouwde
plek in het dorpshuis ingeruild voor
De Oude Veiling. “Aalsmeer en omgeving mist al decennia een goede
multifunctionele zaal voor toneelvoorstellingen, repetities en andere
culturele uitvoeringen”, vindt regisseur Ton Offerman. Kudelstaarters
in het hartje van Aalsmeer, zo ver
van huis. Hoe durfde hij. Want Kudelstaarters komen in principe niet
naar Aalsmeer. “Dan overschrijden
wij toch een grens”, is hun mening.
Doch iedere schroom verdween als
sneeuw voor de zon. Acteurs, musici, licht, grimeurs, decorbouwers,
en verder degenen die meewerkten aan de musical waren het met
elkaar snel eens. De Oude Veiling
is een goed geoutilleerde locatie
waar het uitstekend toeven is. Perfect licht, goed geluid, een ruimte
die zich leent voor allerlei vrolijke en
originele vondsten. Ook het publiek
van de eerste twee voorstellingen
was gewoon thuis in Aalsmeer. “Het
lijkt net alsof de rode loper hier voor
ons is uitgelegd. Wij hebben het hier
best naar onze zin. Dit is een nieuwe impuls en bovendien komt er op
deze manier ook nieuw publiek kijken.” Toneelvereniging Kudelstaart
is erg tevreden met dit uitstapje.
Working is een musical van Amerikaanse makelij in 1978 geschreven door Stephen Schwartz en Nina
Faso en onder andere James Taylor.
De tekst is gebaseerd op bestaande
uitspraken van de werkende mens.
Veel beroepen, zoals dat van metselaar, onderwijzer(es) vrachtwagenchauffeur, fabrieksarbeidster, telefoniste en schoonmaakster passeren de revue. Op Highschools in
Amerika is deze musical al jaren
verplichte kost. Men gaat ervan uit
dat wanneer leerlingen een kijkje
achter de schermen wordt geboden,
zij een beter inzicht krijgen welk beroep het beste bij hen past. In Nederland blijkt men nauwelijks van
het bestaan van deze musical op de
hoogte te zijn. De Aalsmeerse Erik
van Itterzon heeft voor deze uitvoering een paar aanvullende scènes
geschreven.
Uitzendbureau
De baas van uitzendbureau ‘Werken is ons doel’ heeft het druk, of
beter gezegd, hij doet alsof hij het
druk heeft. Hij rijdt in een Mercedes, rookt dikke sigaren, rent van
hot naar haar en bralt er lustig op
los. Zijn personeel toont zich een
stuk sympathieker en proberen hun
vak met trots uit te voeren. “Je moet

het voor jezelf een beetje lollig maken”, zingt een van de acteurs. “Gebrek aan herkenning maakt je kapot”, weer een ander. “Wij doen iets
wat anderen niet kunnen.” De President-directeur van een onderneming, met een totaal verkeerd maatpak aan, krijgt het uiteindelijk benauwd van zijn eigen schreeuwerige
stropdas. Op het podium staat een
groep mensen die niet alleen zelf
veel plezier beleeft aan hun optreden, maar ook het publiek een plezierig avondje uit bezorgt. Er wordt
gezongen, gedanst, er is muziek
en beeld op de achtergrond. Het
publiek verwisselt regelmatig van
ruimte. Wie denkt: ‘Ik blijf lekker zitten’, heeft pech en mist veel.
Talent
Joop van de Ende had heel dicht bij
huis kunnen blijven. Het talent dat
hij zocht woonde bij wijze van spreken om de hoek. Met Linda van de
Aardeweg heeft hij zijn kans gemist. Wat een uitstraling en wat een
prachtige stem! Hij had dan ook nog
eens goed moeten kijken naar het
optreden van Peter van der Schilden, die in Working een overtuigende rol neerzet. Hetgeen ook telde voor Huub van Schaik. Als metselaar stal hij de harten van het publiek. “In al mijn dromen komen stenen voor. Ik probeer mijn steentje bij
te dragen op uren wordt er niet gelet”’ Helaas blijkt zijn werkgever hier
geen oog voor te hebben. Zijn antwoord berust op argwaan en wantrouwen. “Steen is voor altijd”, berust
de metselaar schouderophalend. En
dan Cees Vreeken, hij hoeft alleen
maar ergens in een hoekje van het
podium te zitten om toch opvallend
aanwezig te zijn. Dit maal vertolkt hij
een kleine rol, maar ook met weinig
woorden weet hij menigeen tot tranen toe te roeren. “Ik zou zo graag
iets tegen mijn kleinzoon willen zeggen die ik nooit meer zie.” Prachtig is
ook het moment waarin hij contact
probeert te zoeken met zijn zoon:
“Als ik nou kom solliciteren, kan ik
hem dan te spreken krijgen?” De
band, bestaande uit Joop Gijsbers,
Adrie C. Groenveld, Rob Poppen en
Rein Tichelaar, had een hele kluif
aan de moeilijk te bespelen noten.
De interessante loopjes vergen veel
vaardigheid, maar de heren stonden hun mannetje. Het kostuumontwerp was duidelijk van de hand
van Cor Schrama. Origineel zonder
overdreven opsmuk. Na de voorstelling bleef nog een heel gezelschap
tot in de late uurtjes napraten in het
grand café. “Hè”, verzuchtte een van
hen: “Ik ben hier echt een avondje
uit.” Er volgen nog een aantal speelavonden, allen zijn echter al uitverkocht!
Janna van Zon

Foto: Riny Cornelissen

Wintermarkt in dagcentrum
Aalsmeer - Op donderdag 18 november wordt de jaarlijkse wintermarkt gehouden in het dagcentrum
van OTT in de Hortensialaan 55. De
verstandelijk gehandicapte en oudere bewoners laten zien waar zij
het hele jaar aan gewerkt hebben
en bezoekers zullen zien dat deze
groep heel creatief is. Er wordt beschilderd glaswerk te koop aangeboden, evenals met mooie steentjes

beplakte fruitschalen en dienbladen
en leuke gebreide poppetjes. Ook
kaarten en slingers van de hand van
de bewoners kunnen bewonderd en
aangeschaft worden, net als tasjes,
schilderijen, spiegels, beeldjes, potten en vazen.
De wintermarkt is van 18.30 tot
20.30 uur en iedereen is welkom.
Koffie en thee met wat lekkers staan
klaar voor alle bezoekers.

Regio warm voor Solex
Kudelstaart - Op 6 november hielden de Solexvrienden uit De Kwakel en Kudelstaart hun laatste rit
van 2010. Het was weer een gezellige en mooie rit die goed bezocht
werd door de vele toerrijders. Zo nu
en dan teisterden fikse regenbuien
de solexen en hun berijders, maar
daar bleken ze tegen bestand. De
solexen waren tevoren goed onderhouden en de berijders onderhielden zich tijdens de tocht goed tegen
de kou. Steeds meer Kudelstaarters
en Kwakelaars kunnen de verleidingen van een solexrit niet weerstaan.
Ook nu waren er weer verschillende debutanten, waarvan er niemand
uitviel. De rit voerde dit keer door
het Groene Hart naar Hazerswoude.
Daar was een snert- en borrelstop
in een fraai automuseum. Warm van
binnen en goed beschermd van buiten werd de reis vervolgd. Eind van
de dag werd veilig de finish gehaald.
In het Dorpshuis in Kudelstaart
wachtte tot slot een culinair stamppottenbuffet op de sportievelingen.
De rit was zo’n 70 kilometer en elke solex gebruikte daarvoor 1,5 liter
mengsmering.
Andere gebruikte vloeistoffen zijn
niet geregistreerd. Volgend jaar
staan er weer enkele ritten op sta-

2e Kleinkunstprogramma
van Niels van der Gulik

Aalsmeer - Op zondagmiddag 21
november brengt KCA het tweede
kleinkunstprogramma van Niels van
der Gulik op de planken in De Oude
Veiling. Niels toert enkele jaren door
Noord-Holland met zijn kleinkunstprogramma waarin hij liederen ten
gehore brengt van Ramses Shaffy,
Boudewijn de Groot en vele andere
grootheden. Uit de recensie van vorig optreden in Aalsmeer kwam naar
voren dat Niels de harten van de
aanwezigen heeft veroverd. Samen
met zijn vijfkoppige band weet hij
een sfeer te scheppen, die de toeschouwers kippenvel bezorgen. Elke
maand is er een gastoptreden. Was

pel. Eén daarvan is de Solex Pre Ride
For The Roses. Deze rit wordt te zijner tijd met de gemeente Aalsmeer
georganiseerd.
Reden genoeg om de komende
maanden goed te zorgen voor de
nostalgische solexen.

het in oktober de prachtige zangeres Janneke Brakels, die haar eigen
geschreven liedjes in de Friese taal
ten gehore bracht, dit maal is het
Rutger Smoorenburg met zijn oudejaarsconference ‘Wie niet weg is’. In
deze conference onderzoekt Rutger
wat er na al die rampspoed van het
afgelopen jaar nog van de beschaving is overgebleven. Met verbeterde chaos en steile afdwalingen naar
de spelonken van de samenleving
brengt Rutger een scherpe analyse van het afgelopen jaar. Het kleinkunstprogramma op 21 november is
in de benedenzaal van De Oude Veiling en begint om 15.30 uur.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Oliebollenactie Sursum Corda
Aalsmeer - Volgende week vrijdag bakt Sursum Corda weer oliebollen. De vereniging bakt de oliebollen zelf, de verkoop start direct
daarna. Vrijdag 19 en zaterdag 20
november gaan de oliebollen langs
de deur verkocht worden door de

leden. Verser kan het niet. Laat de
oliebollen niet langs uw deur gaan
en koop een zak (of twee).
Vooraf bestellen in Aalsmeer en Kudelstaart en de oliebollen thuis laten
bezorgen kan door te bellen naar:
06-16128449.

Rijsenhout - Op zondag 14 november organiseert vogelvereniging
De Rijsenvogel weer een gezellige
beurs. “Het is wel niet de grootste
beurs, maar wel de gezelligste van
de hele omtrek”, aldus het bestuur
en de leden.
Op deze beurs kunnen bezoekers
terecht voor de meest uiteenlopende vogels, zoals kanarie’s, parkieten
en tropische vogels, evenals grote parkieten en papagaaien. Voor
de verkoop heeft de vereniging enkele handelaren uitgenodigd, maar

ook door de leden zelf gekweekte vogels worden te koop aangeboden. Tevens is een handelaar aanwezig die voer en vogelaccessoires
te koop aanbiedt. En wie met deze prachtige hobby wil beginnen,
kan terecht bij iemand van de vereniging die geïnteresseerden zeker
met raad en daad bij zullen staan.
De beurs wordt gehouden van 9.30
tot 13.30 uur in het gebouw van
voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. De entree is 50 eurocent.
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Workshop huidverzorging
voor mensen met kanker
Mijdrecht - Kanker is een vreselijke ziekte. Maar steeds beter kan
de medische wereld de ziekte een
halt toe roepen. De overlevingskans wordt steeds groter. Maar de
impact op je leven blijft heel groot.
Zeker voor vrouwen speelt mee dat
de ziekte en de medische kuren negatieve invloed hebben op de gezichtshuid. Als het dan toch lukt om
er goed verzorgd uit te zien, geeft
dat aan iedere vrouw een goed gevoel. Karin van Hartevelt en Dorethé
Zwemer, schoonheidsspecialisten
in de Ronde Venen geven voor de
tweede keer in ‘t Anker een workshop aan kankerpatiënten over de
verzorging van hun huid en hun make-up. Zij hebben naast hun eigen
professionele ervaring ook meegewerkt aan workshops die de laatste jaren in ziekenhuizen worden

gegeven rond dit thema. Jolanda
Bras, kleuradviseuse, laat zien welke kleur kleding het mooist past bij
de natuurlijke pigmenten van huid,
haar en ogen. De workshop wordt
op maandagochtend 22 november
van 9.30 tot 12.00 uur gegeven in
Regionaal Inloophuis ´t Anker aan
de Hoofdweg 85a in Mijdrecht.
Minimaal 10 en maximaal 14 vrouwen gaan onder leiding van Karin,
Dorethé en Jolanda oefenen hoe
ze hun gezicht kunnen verzorgen
en de negatieve effecten van hun
ziekte kunnen inperken. Door veel
sponsoring zijn de kosten minimaal,
5 euro. Voorrang krijgen mensen die
niet aan de eerste workshop hebben deelgenomen. Aanmelden kan
via postbus 7, 3640 AA Mijdrecht of
info@inloophuishetanker.nl of bel
naar Bert Schaap: 0297-565172.

Geheugenspreekuur voor ouderen
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen. Veel ouderen denken, als
hen zoiets overkomt, gelijk aan dementie. Dit is helemaal niet noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie,
vermoeidheid, depressies of stress
kunnen ook de schuldige zijn. Om de
oorzaak te achterhalen is het mogelijk om bij het geheugenspreekuur
langs te gaan. Op het geheugenspreekuur in Aalsmeer kunnen ouderen terecht met al hun vragen en

klachten over hun geheugen. Een
speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips geven
om met de problemen om te gaan.
En mocht er wel iets ernstigs aan de
hand zijn, dan weet hij/zij ook waar
verdere hulp te vinden is. Het eerstvolgende geheugenspreekuur is op
maandag 22 november en is van
14.30 tot 16.00 uur in gebouw Seringenhorst aan de Parklaan 26. Van
te voren een afspraak maken is wel
een vereiste en dit kan door te bellen naar 0297-344094.

Con Amore in zorgcentrum
Aalsmeer - Aalsmeers mannenkoor Con Amore heeft op maandag
1 november een optreden verzorgd
in zorgcentrum Aelsmeer.
De wekelijkse repetitieavond werd
voor een groot gedeelte besteed
aan zingen voor de bewoners in
de grote zaal van het tehuis. De
heren van Con Amore, netjes gekleed in smoking met fleurige giletjes, brachten liedjes voor elk wat

wils ten gehore. Na de Tune volgden enkele geestelijke liederen, negro spirituals,en klassieke mannenkoorstukken. Na een kopje koffie
vervolgden de mannen het optreden met Nederlandstalige liederen,
met onder andere Het Dorp, de Oude school en 24 Rozen. Het optreden werd door de bewoners op prijs
gesteld. Na afloop werd een luid applaus gegeven.

Zwembad van het jaar?
Aalsmeer - De zwembaden in
Aalsmeer zijn genomineerd voor de
titel “Zwembad van het Jaar 2010”.
Om deze prestigieuze titel te winnen
moeten zoveel mogelijk mensen hun
stem uitbrengen via www.zwembadvanhetjaar.nl. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct
kans op een reis voor twee personen naar het grootste zwembad ter
wereld en vele andere leuke prijzen.
Het leuke van de verkiezing is dat
kleine of verouderde zwembaden
net zoveel kans maken als grote of
nieuwe zwembaden. De verkiezing
gaat namelijk om de waardering van

de bezoekers van het zwembad! Bij
het uitbrengen van een stem wordt
een waarderingscijfer gevraagd
voor prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid en hygiëne. Per provincie
dingt vervolgens het zwembad met
de hoogste gemiddelde score mee
naar de titel ‘Zwembad van het Jaar’.
Het winnende zwembad wint onder meer ‘Het Gouden Startblok’ en
een zwemclinic van oud-topzwemmer Johan Kenkhuis. Er kan op de
zwembaden in Aalsmeer worden
gestemd tot woensdag 8 december.
Vrijdag 17 december wordt het winnende zwembad bekend gemaakt.

Informatie OVAK over verkeer
Op donderdag 4 november hebben vijftig OVAK leden zich door Dolf Wilting
laten voorlichten over verkeersproblematiek. De heer Wilting heeft eerst met
voorbeelden de verkeerssituaties in Aalsmeer laten zien. Dit was voor velen
een openbaring, want menigeen wist niet dat er met in- en uitritten zoveel mogelijkheden waren. Daarna heeft hij in een test iedereen nog eens laten zien
dat eigenlijk niemand precies weet hoe het allemaal zit en dat het nuttig is bij
te scholen. Al met al een hele goede en leerzame bijeenkomst.

Sponsors gezocht voor vervoer

Broertjes uit Aalsmeer leveren
computer op school in Nepal
Aalsmeer - De twee broertjes Bodi
en Tristan Biesheuvel uit Aalsmeer
hebben in hun herfstvakantie samen met hun moeder en grote zus
een computer afgeleverd op een
school in Nepal in een afgelegen
gebied in de Bergen bij Gorkha. De
computer is geschonken door een
inwoner uit Uithoorn, de 82-jarige
Ed de Nieuwe, die bevlogen is ge-

raakt door het verhaal van de moeder van de jongens, die in februari ook een computer had afgeleverd
bij dezelfde school en hiermee 800
leerlingen blij wist te maken.
De bedrevenheid van de heer de
Nieuwe voor schoolkinderen uit Nepal komt vanuit zijn verleden.
Ooit is hij in voorheen NederlandsIndië bevrijd uit een Jappenkamp

door de zogenaamde Gurkhasoldaten, soldaten die tot op heden worden ingehuurd door het Britse leger
voor gevaarlijke missies.
Ed de Nieuwe vraagt nu aan zijn hele familie en relaties om computers
beschikbaar te stellen.
Vervolgens maakt hij de computers
gebruiksklaar voor de school. Zo

Aalsmeerder op weg naar kampioenschap

Kunstschaatser Florian Gostelie
Nederlands toptalent
Aalsmeer - De 17-jarige Florian
Gostelie is afgelopen zondag eerste geworden tijdens de tweede selectiewedstrijd van de Open Nederlandse Kampioenschappen kunstschaatsen in Amsterdam. Hij wordt
zo goed als zeker Nederlands kampioen, want hij staat met een ruime voorsprong in punten boven de
nummer twee.
Dit wordt op 18 en 19 december bepaald nadat alle officiële küren gereden zijn. Er woont dus binnenkort
een nieuwe Nederlandse kampioen
in Aalsmeer! Hoog tijd om eens nader kennis met hem te gaan maken en meer te horen over kunstschaatsen, oftewel kunstrijden op
de schaats.
De in Amsterdam geboren en getogen Florian heeft leren schaatsen op het ijsbaantje op het Museumplein. Eerst nog op gehuurde
en tweedehands schaatsen, omdat
zijn moeder eerst wilde aankijken of
hij schaatsen echt wel zo leuk vond.
Florian deed als kind allerlei sporten, van karate tot ballet, en was
overal enthousiast over. Vanaf zijn
tweede jaar danste hij echter al en
op zijn vijfde werd hij ontdekt door
Lucia Marthas. Ook heeft hij bij Circus Elleboog gezeten, dus naast het
dansen had hij ook een voorliefde
voor acrobatiek.
Stroomversnelling
Met het kunstrijden kwamen al die
dingen samen en al snel bleek dat
Florian talent had nadat hij begon te
trainen op de Jaap Eden baan. Hij
kwam in de Nederlandse selectie
en toen kwam alles in een stroomversnelling voor hem en zijn moeder. Hun leven staat vooral in het
teken van de schaatssport en zijn
Havo-opleiding is goed te combineren met deze topsport. Want Florian
zit in Den Haag op een zogenaamde LOOT-school, die sporttalenten
ondersteunt de opleiding met hun

sport te combineren. Dit houdt voor
Florian onder andere in dat hij zijn
examenjaar kan splitsen in twee
jaar en per dag slechts een paar uur
in de schoolbanken hoeft te zitten.
De rest van de dag traint hij intensief op de schaatsbaan in Zoetermeer onder het strenge oog van zijn
coach Susan Mason.
Deze Spaanse schaatstrainer, die
zelf de nodige prijzen in de wacht
heeft gesleept, logeert vaak bij Florian en zijn moeder, omdat ze nog
op zoek is naar een woning. Dit
heeft als voordeel dat ze Florian intensief kan begeleiden en erop kan
toezien dat hij ook thuis zijn oefeningen doet. Het is tenslotte topsport waar heel wat bij komt kijken.
Vroeg opstaan voor de warming up
en trainingen zes dagen per week
en het raadplegen van een voedingsspecialist, een masseur en een
chiropractor.

Sponsors gezocht
Om alles te kunnen bekostigen
heeft Florian één of meerdere serieuze sponsors nodig, die in ruil voor
sponsorgelden veel naamsbekendheid kunnen krijgen. Zeker omdat
hij al met één voet in de internatio-

Voor meer informatie en/of sponsoring: tineke122@hotmail.com.
nale schaatswereld staat.
Dus bedrijven, die willen investeren
in dit toptalent, laat deze kans niet
liggen!
Helaas heeft deze mooie sport in
Nederland niet meer zoveel aandacht als in de gloriejaren van
kunstschaatsiconen Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Maar shows
zoals Sterren Dansen op het IJs en
Dancing on Ice hebben hier gelukkig wel weer verandering in gebracht. December vorig jaar schitterde Florian als danspartner van
Nona Groothuizen, de dochter van
Angela Groothuizen, bij Kinderen
Dansen op het IJs. Zeker is dat we
nog veel gaan horen van deze zeer
getalenteerde Aalsmeerder! En als
de Westeinder weer dicht zou vriezen deze winter, dan vinden we hem
zeker op ‘ons’ ijs!
Door Ilse Zethof

Vooral winnen!
Florian heeft het erg naar zijn zin op
het ijs. Het is volgens hem een gezellige, kleine wereld met veel sfeer
bij de wedstrijden. Zijn toekomst is
erop gericht om vooral veel wedstrijden te winnen en met de komst
van coach Susan heeft hij hier veel
vertrouwen in. Hij is flink vooruit gegaan en heeft meer en betere sprongen en passen geleerd.
Hij heeft zelfs zijn grootste concurrent in jaren, Boyito Mulder, verslagen en dat wil hij heel graag blijven
doen.
Op de langere termijn hoopt hij zijn
sportcarrière te kunnen combineren
met het meedoen aan ijsshows, zoals Holiday on Ice of zelfs Champions on Ice in Amerika. Maar les geven aan kinderen ziet hij ook als een
leuke uitdaging.
Florian hoopt veel wedstrijden in
het buitenland te kunnen rijden en
mogelijk zelfs trainingen te kunnen
volgen in Amerika. Maar nu kost de

Wanneer en welke ondersteuning?

Bijeenkomst ‘Betrokken bij
dementie’ in Irene
Aalsmeer - Vrijdag 19 november organiseert Ontmoetingsgroep
Aalsmeer samen met Steunpunt
Mantelzorg een informatiebijeenkomst waarbij ondersteuning centraal staat. Steunpunt Mantelzorg
maakt zich, net als de Ontmoetingsgroep, sterk voor de mantelzorger
van een naaste met dementie. Waar
het steunpunt zich vooral richt op
de mantelzorger en een breed scala
aan producten aanbiedt voor deze
groep, geeft de ontmoetingsgroep
ondersteuning aan de mensen met
dementie, door het aanbieden van

sport al veel geld, wat momenteel
een probleem is. Denk alleen maar
aan de trainingen en benzinekosten. Laat staan als Florian internationaal doorbreekt.

zet hij er een Engels besturingsprogramma op en zorgt ervoor dat de
Nepalese schoolkinderen gelijk met
de computers kunnen werken.
Internet is er overigens in dit gebied
niet. De school, de shree siddha kali secondary school Tarakhase in
Gorkha ligt in een afgelegen gebied
in de bergen van Nepal en kinderen
uit zeer arme gezinnen gaan hier
naar school.
Het schoolgebouw is vervallen en
de boeken die ze gebruiken, zijn
zeer oud en vallen bijna uit elkaar.
Sinds twee jaar is er pas elektriciteit in dit gebied en computers waren voorheen niet voor handen. De
school en de families hier hebben
de middelen niet om computers aan
te schaffen.
Bij het ontvangen van de eerste
computer was hun ‘hand-over’ ceremonie allerhartelijkst.
Nu bij het ontvangen van de tweede computer werden de Nederlanders met hun Nepalese vriend (die
als kind naar dezelfde school is gegaan en contact heeft gelegd met
de school en de Nederlanders)met
een grootste ceremonie geëerd.
De jongens ontvingen een ‘tika’ (rode stip op het voorhoofd)en een Nepalees toppie (hoedje), hun moeder
en zus een prachtige sjaal en allemaal een ‘malla’ (een slinger van
Afrikaantjes en andere bloemen).
Er werd voor hen gezongen en gedanst.
“Het was overweldigend”, aldus de
broertjes.Voor 800 leerlingen hebben Bodi en Tristan een speech gehouden in het Engels waarbij ze uitlegden dat in Nederland bijna ieder
kind zelf een computer in huis heeft,
maar ook dat de heer de Nieuwe nog acht computers klaar heeft
staan voor vervoer.
Er zijn echter tot op heden nog geen
financiële middelen gevonden om
deze naar de school te vervoeren.
De school zou zelf maximaal 100
euro kunnen besteden voor het vervoer van deze computers en dat is
niet genoeg.

een dagprogramma naast praktische en emotionele ondersteuning
van de naasten. Als het gaat over
mantelzorgers gaat het met name
over de partners en familieleden die
een belangrijke rol spelen bij de zorg
voor mensen met dementie. De verzorging en begeleiding, die zij voor
hun rekening nemen, is omvangrijk.
In driekwart van de gevallen hebben mensen met dementie iedere
dag zorg nodig en dit kan tot grote
problemen leiden: Eén derde van de
mantelzorgers kampt met lichamelijke en/of psychische klachten. De

mantelzorger wordt vaak vergeten
door de omgeving en ook vergeten
zij vaak zichzelf. Zij beschouwen de
zorg als vanzelfsprekend en stellen
hun eigen behoeften op de tweede plaats. Ook professionele hulpverleners zien de mantelzorger vaak
als een ‘medehulpverlener’ en niet
als iemand die ondersteuning nodig heeft. Zowel voor mensen met
dementie, als voor de mantelzorger, is het van groot belang dat de
mantelzorger draagkracht behoudt.
Juist om die reden bundelen Steunpunt Mantelzorg en de Ontmoetingsgroep hun krachten. Hanneke
ten Brink van het steunpunt en Ellen Millenaar van de ontmoetingsgroep, organiseren de informatiebijeenkomsten in gebouw Irene en
komen daardoor dichterbij de doelgroep. Iedereen in Aalsmeer, die betrokken is bij dementie, is van har-

te welkom.
Ook vrijwilligers die meer kennis
willen krijgen op het gebied van dementie en ondersteuning behoeven, kunnen de bijeenkomst bijwonen. Naast het thema, dat besproken wordt, kan een beroep gedaan
worden op de kennis van de betrokken medewerkers. Het thema ‘ondersteuning’ wordt toegelicht door
Hanneke ten Brink, die op de stoel
van gastspreker zal plaatsnemen.
Ellen Millenaar zal de gespreksleiding op zich nemen.
De bijeenkomst op vrijdag 19 november in gebouw Irene in de Kanaalstraat begint om 10.15 uur en
eindigt rond half 12. De zaal is open
vanaf 10.00 uur. Vooraf aanmelding
is wenselijk. Stuur een bericht naar
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of neem telefonisch contact op
via 06-22468574.
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KZN Assurantiën, een
wereld van verschil?

Vierde plaats speculaasbrokken van Hulleman!

Aalsmeer - Ruim één jaar zijn Liesbeth Stavast en Reinier Geurts van
KZN Assurantiën nu bezig aan de
Zwarteweg 121. Het is hard werken,
maar het tweetal heeft er plezier in
en houdt het ondanks de drukte zo
persoonlijk mogelijk. Reinier: “Onze
wijze van werken heeft belangrijke
voordelen. Onze administratie wordt
voor ons gedaan en dat scheelt veel
tijd. En die tijd kunnen wij in alle rust
aan onze relaties besteden.” Volgens
het tweetal zijn hun relaties tevreden over de service van KZN. Liesbeth: “Wij doen goed ons best. Als
relaties binnen komen lopen, met
een concrete vraag of zomaar voor
een kop koffie, is het goed. In het
eerste jaar is het aantal relaties geweldig gegroeid en dat gebeurt
niet voor niets. Mensen en bedrijven hebben dan vertrouwen in je
en laten dit ook aan anderen weten.
Dat merken wij steeds meer.” Reinier: “Als een nieuwe relatie bij ons
komt, beginnen wij met een uitgebreide inventarisatie, gevolgd door
onze aanbevelingen. En reken maar
dat daar nogal eens besparings- en
verbetermogelijkheden in zitten. De
markt verandert voortdurend. Het is
veel werk maar iedereen heeft het
recht om te weten hoe het er voor
staat en vooral ook wat mogelijk zou
kunnen zijn. Al onze relaties stellen
deze werkwijze geweldig op prijs.”
Wat zouden jullie tegen iedereen die
nog geen relatie is, willen zeggen?
Liesbeth lachend: “Om te beginnen:
van harte welkom. Aalsmeerders
zijn blijvers, ze zijn trouw en veranderen niet gauw. Dat is prijzenswaardig. Maar dat betekent niet dat
ze nooit op zoek zijn naar iets be-

Aalsmeer - Heerlijk & heerlijk, het
gilde van de betere banketbakkers,
heeft enige weken geleden een vakwedstrijd georganiseerd. Het thema
was: Wie is de beste (speculaas)
brokkenmaker? 85 Banketbakkers hadden zich voor de wedstrijd
aangemeld. Alle bakkers hebben
hun speculaasbrokken laten keuren door een vakjury en een consumentenpanel. Hulleman is net als
in 2009 vierde geworden! “Wederom een mooie uitslag en een com-

ters. En ze stellen persoonlijk contact zéér op prijs. Met de verkoop
van kantoren aan grotere partijen
worden zij een nummer. Medewerkers van die kantoren kennen hen
niet meer. Dat gebeurt ons niet. In
ons beroep praat je mensen over
zeer persoonlijke informatie en bedrijfsgegevens. Natuurlijk worden
die gedeeld, als dat nodig is. Maar
alleen met mensen die je vertrouwt.
Kwaliteit, zorgplicht en neutraliteit
kun je ook vertalen in professioneel,
persoonlijk en vertrouwd. Dat maakt
bij KZN onder andere het verschil.”
Een ander interessante vraag: provisie of beloning naar prestatie? Reinier: “Dat is inderdaad een interessante vraag nu de discussie daarover binnen onze tak van sport
wordt gevoerd. Maar interesseert
het onze relaties? Wij denken dat
het redelijk is dat je voor werk wordt
betaald en dat vinden zij ook. De
Nederlandse markt is uiterst concurrerend en heeft tot nu toe altijd
goed gewerkt. Excessen daargelaten natuurlijk. Onze beloning staat
op onze website. Iedereen kan ze
lezen en wij praten daar ook over.
Voor impactvolle producten zoals
levensverzekeringen en arbeidsonge-schiktheidsverzekeringen meld
je de beloning ook nog eens in je
offerte. En als relaties dat wensen,
adviseren wij op basis van een normaal uurtarief. Dat komt ook voor
en daar is niks mis mee.” Liesbeth
en Reinier tot slot: “Wij willen iedereen zeggen dat er een alternatief is. Een alternatief dat de moeite
om te onderzoeken meer dan waard
is. Onze boodschap: Jij beslist, KZN
helpt je daarbij.”

Eind dit jaar start bouw
centrum Kudelstaart
Kudelstaart - Ontwikkelaar Mijnsheerlyckheid C.V. zet in op de start
van de bouw van het nieuwe centrum van Kudelstaart nog voor het
einde van het jaar. Het nieuwe hart
dat Kudelstaart krijgt omvat 117
nieuwe appartementen en een wijksteunpunt. Het project bestaat uit
drie blokken, genaamd Mijnsheerenhof, Heerlyckheid en Dominium

I, II, III. Deze drie blokken en een
prachtig plein vormen tezamen het
nieuwe dorpshart. Onder twee gebouwen worden ondergrondse garages gerealiseerd. Bijzondere kenmerken van de gebouwen zijn de
elementen uit de Amsterdamse
School, de gedetailleerde architectuur en de verbinding met de omgeving.

Mini notebook voor winnaars
van Ed Kriek Optiek

Aalsmeer - In het voorjaar startte Ed Kriek Optiek een actie onder
alle Ray Ban zonnebrilkopers in de
winkels in Aalsmeer en Kudelstaart.
Wie een zonnebril kocht van dit bekende merk, mocht een formulier
invullen en deed vanzelf mee aan de
prijsvraag waarmee een Sony mini notebook met een bijzonder Ray
Ban rare print gewonnen kon worden. Natuurlijk werd enthousiast
gereageerd op deze actie en de te
winnen prijzen. Ruim 250 formulieren heeft de prijsvraag totaal opgeleverd en vorige week zijn uit de

twee, grote potten met inzendingen
twee winnaars getrokken.
Bij Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg kwam Britt Visser als de gelukkige uit de pot en bij de brillenen contactlenzenspecialist in winkelcentrum Kudelstaart kwam het
kaartje van Victor Keyzer als winnaar boven. Beide winnaars zijn natuurlijk in het zonnetje gezet. Uit
handen van eigenaar Ed Kriek hebben Britt en Victor hun speciale mini notebook uitgereikt gekregen en
natuurlijk kregen beiden ook een
mooi boeket bloemen.

Ed Kriek met rechts van hem de winnaars Britt Visser en Victor Keyzer.

Betaalbare kinderwinkel

Nieuw in Zijdstraat: Poco Yo
Aalsmeer - Zaterdag 13 november opent Ilja den Hartog haar nieuwe winkeltje in de Zijdstraat achter de molen. Het is een gezellige
kinderkledingwinkel, waar ook cadeautjes, speelgoed, tassen en kindersieraden te vinden zijn. Eigenlijk een complete winkel waar alles
voor kinderen te vinden is. Poco Yo
is de naam van de winkel en dit betekent ‘een beetje ik’ in het Spaans.
Ilja gaat regelmatig met haar man,
dochter van zeven en zoon van bijna drie jaar op vakantie naar Spanje. “Ik ben gek op dat land en vond
het ook gewoon een leuke naam”,
zegt ze. Het toeval wil dat tijdens het
interview op maandagochtend twee
Spaanse mensen nieuwsgierig voor
het raam staan. Het stel wil graag
een cadeautje kopen voor mee terug, ze zijn op weg naar Schiphol,
en het dorp is verder verlaten. Ilja doet de deur voor ze open en na
een tijdje rekenen ze wat spulletjes
af. “Nou, de Spaanse zegen hebben
we nu wel gekregen!”, roept Ilja verbaasd en blij tegelijk.

Goede prijs-kwaliteit verhouding
De gezellige ruimte heeft een vrolijke rode vloer en een turkoois geschilderde muur en toont fris. Op de
blokken liggen en staan al volop accessoires en de opvallende glazen
toonbank is goed gevuld met allerlei waar. Er staat verder een decoreerboom in de etalage en de etalagepoppen met gekleurde haren, zijn
bijna aangekleed. Wireille Mesland,
een zeer goede vriendin van Ilja, legt
daar de laatste hand aan en helpt
verder mee waar ze kan. Ilja vertelt: “Eigenlijk is dit altijd een droom
van mij geweest, ik wilde dit al zo
lang. We wonen nog niet zo lang in
Aalsmeer en we hebben het hier erg
naar ons zin. Mijn man heeft een eigen praktijk in gebitprotheses en ik
deed onder andere de administratie voor dat bedrijf. Ik heb verschillende banen gehad, maar eigenlijk
is een winkeltje voor mezelf een gekoesterde wens die nu uitkomt. Ik
liep op een dag langs de te huur
staande ruimte en zag mezelf er al
helemaal zitten. Het idee hebben
we redelijk snel uitgewerkt, sterker nog, drie weken geleden kreeg

ik de sleutel en ik wil graag zaterdag open, tijdens de sinterklaasintocht. De luifel, waar ik meteen weg
van was, moet nog opgeknapt worden, maar er is toegezegd dat dat
deze week allemaal af komt. Het
wordt rood met stippeltjes en bloemen, echt heel gaaf. Ik ga kleding
verkopen van bekende merken, zoals Katvig, Vinrose, Rockefella en
Novastar. Van maat baby tot ongeveer maat honderdveertig is de bedoeling. Ik zal in de loop van de tijd
kijken waar verder behoefte aan is.
We verkopen ook een merk wat gemaakt is van ecologisch katoen, dit
is speciaal voor kinderen met allergie. We onderscheiden ons in kwalitatief hoogwaardige en exclusieve kleding, maar wel tegen heel betaalbare prijzen.”
Themafeestkisten en openingsactie
Naast kinderkleding is bij Poco Yo
ook van alles te vinden voor kinderfeestjes. “Ik ga complete themafeestkisten verhuren, waarbij de
klanten dan beschikt over een kanten-klaar verjaardagspartijtje, de
kisten bevatten onder andere verkleedkleren, een compleet draaiboek waarin alle informatie staat
over de spelletjes en materialen, uitnodigingen, versiering om het huis
in de sfeer van het thema te brengen, spelletjes. Kortom, u hoeft zelf
alleen maar voor het eten en wat
lekkers te zorgen, de rest zit in de
kist. Mijn kinderen zijn nog klein,
dus inspiratie genoeg!”
Ilja vervolgt: “Aanstaande zaterdag
als sinterklaas aankomt in Aalsmeer
zullen we kleurplaten uitdelen aan
kinderen, waar dan een leuke prijs
aan verbonden is. Ook krijgen de
eerste vijftig betalende klanten een
leuke attentie. Het is dus zeker de
moeite waard om even een kijkje
te komen nemen. We zitten achter
de molen, die zaterdag omgedoopt
wordt tot pepernotenmolen. Eigenlijk ook toevallig dat we weer bezoek krijgen uit Spanje. Het moet
gewoon zo zijn!” Poco Yo in de Zijdstraat 26d is geopend van dinsdag
tot en met zaterdag van half tien tot
vijf uur.
Door Miranda Gommans

Eerste Beaujolais Nouveau
Kroegentour in Centrum

Start bouw van De Tuinen
van Aalsmeer nadert
Aalsmeer - Met de aanleg van de
nieuwe N201 en de verlegging van
de N201 ontstaat er ruimte voor
woningbouwproject ‘de Tuinen
van Aalsmeer’, waarvan de locatie
‘Spoorlaan’ het eerste woongebied
is dat in verkoop zal gaan. Aan de
Spoorlaan zijn de eerste bouwvoorbereidingen gestart voor 12 twee
onder één kap-woningen en 6 vrijstaande woningen. Later worden
nog twee appartementengebouwen
met beide 22 appartementen gerealiseerd. De grote, statige esdoorns
langs de Spoorlaan bepalen, samen met het water, de sfeer van de
Spoorlaan.
De twee onder één kap-woningen
liggen rondom een groen hof en
de vrijstaande villa’s staan op een
schiereiland, wat privacy garandeert. De woningen zijn ontworpen
in een Hollandse landschapsstijl en
de geglazuurde pannen, handvormstenen, zinken hemelwaterafvoer
en stompe deuren met houten binnendeurkozijnen zijn slechts enke-

le voorbeelden van de kwaliteit die
hier gerealiseerd gaat worden. Ook
op het gebied van duurzaamheid
zijn de woningen aantrekkelijk. De
klimaatvloer biedt optimaal comfort
en geeft naast verwarmen ook de
mogelijkheid om te koelen. De woningen aan de Spoorlaan hebben
veel woonoppervlakte op een grote
kavel en alle woningen hebben een
tuin aan het water en een eigen garage. Bij aankoop van een woning
kan direct worden gestart met de
bouw van de woning. Er wordt bij
locatie ‘Spoorlaan’ niet gewacht met
de bouw van de woningen tot een
groot deel is verkocht. Naast deze
garantie op de start van de bouw,
kunnen de woningen qua indeling
en opties aan specifieke woonwensen worden aangepast. Omstreeks
de zomer van 2011 wordt de bouwvergunning afgegeven, start vervolgens gelijk de verkoop en is de verwachting dat de woningen binnen
zes maanden kunnen worden opgeleverd.

pliment voor de banketbakkers”, aldus Marco Hulleman. “De basis van
het recept is gelegd door mijn opa.
Door de jaren heen hebben we zelf
nog enkele kleine aanpassingen gedaan en zie hier het resultaat. Met
name de deegbereiding en het bakproces verdienen bij dit product extra veel aandacht.”
Marco tot slot: “We zijn trots op het
resultaat, maar we gaan natuurlijk
ons best doen om volgend jaar bij
de top 3 te komen!”

Aalsmeer - Op donderdag 18 november mag de Beaujolais Nouveau weer uit de fles. Dit jaar wordt
in Aalsmeer Centrum voor de eerste
keer de Beaujolais Nouveau Kroegentour georganiseerd. De Beaujolais Noveau 2010 arriveert om 17.30
uur per praam op het Praamplein.
Deze frisse en fruitige wijn, ook wel
Beaujolais Primeur genaamd, staat
elke derde donderdag van november overal ter wereld in de schijnwerpers.
Ook in Aalsmeer kan de nieuwste Beaujolais nu geproefd worden.
Na aankomst op het Praamplein
wordt de Beaujolais direct naar de

Manifest ‘Grensoverschrijdend Ondernemen’

Bereikbaarheid top-prioriteit
voor versterking sierteeltcluster
Aalsmeer - “Verbetering van de infrastructuur en de bereikbaarheid
is de meest cruciale factor van de
economische ontwikkeling van de
sierteeltregio”, aldus Marcel Claessen, voorzitter van Flower Mainport
Aalsmeer bij de aanbieding van het
manifest ‘Grensoverschrijdend Ondernemen, Verbinden en Versterken’ aan Age Fluitman, de nieuwe
voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Fluitman bezocht de sierteeltregio om nader
kennis te maken met een sector, die
in en rond Aalsmeer werk biedt aan
circa 45.000 personen en nationaal
en internationaal veel groeikansen
ziet. In het manifest zijn 24 concrete
aanbevelingen en actiepunten opgenomen om het groeiperspectief
te realiseren. Een groot deel van de
sierteeltcluster in en rond Aalsmeer
hoort bij de regio, waarvoor de Kamer van Koophandel Amsterdam actief is. “De sierteeltcluster is een van
de economische motoren van de regio. Het manifest dat de sector heeft
opgesteld, geeft aan wat het bedrijfsleven, overheden en organisaties moeten oppakken om de groeien ontwikkelingskansen te verzilveren’’, constateerde Fluitman bij het
in ontvangst nemen van het manifest. De aanbevelingen uit het manifest zijn volgens Claessen ook prima input voor de provinciale verkiezingen, die op 2 maart volgend jaar
worden gehouden. “Als sierteeltbedrijfsleven werken we al samen met
de lokale en provinciale overheden
binnen greenport Aalsmeer. Maar
voor veel partijen werkt het verhelderend, dat we onze standpunten
en visie in het manifest hebben onderbouwd’’, aldus Claessen. Naast
verbetering van de infrastructuur

en bereikbaarheid benoemt Flower
Mainport Aalsmeer als top-prioriteiten planologische duidelijkheid,
duurzaamheid en leefbaarheid, kennis en innovatie en het terugdringen
van overbodige regelgeving. Nieuwe regelgeving moet gepaard gaan
met het afschaffen van bestaande,
is één voorbeeld van de 24 aanbevelingen die in het manifest worden
gedaan. Het uitbreiden van groene
opleidingsmogelijkheden voor jongeren is een andere. Flower Mainport Aalsmeer verwacht, dat de Nederlandse bloemen- en plantenexport in 2025 kan zijn verdubbeld tot
9 miljard euro.
Sterke punten goed benoemd
Fluitman complimenteerde het sierteeltbedrijfsleven in de regio voor
de heldere opsomming van de aanbevelingen en voor de onderbouwing. “Het is niet zozeer een éénzijdig wensenlijstje. Zo werkt het bedrijfsleven hard mee om de doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld
door het ontvangen en rondleiden van een duizendtal middelbare scholieren tijdens de Horti Fair.
Ook de realisatie van Bloomin’Holland, het themapark en belevingscentrum over bloemen en planten,
wordt door het bedrijfsleven financieel ondersteund. Als lid van Flower Mainport Aalsmeer en deelnemer aan Greenport Aalsmeer draagt
de Kamer van Koophandel ook in
financiële en personele zin bij aan
het functioneren en versterking”, aldus Fluitman. Hij zegde tijdens het
bezoek aan FloraHolland Aalsmeer
toe, dat de Kamer zich ook de komende jaren stevig zal inzetten voor
de verdere ontwikkeling van de sierteeltcluster.

Voorzitter Age Fluitman van de Kamer van Koophandel Amsterdam (links)
neemt het manifest ‘Grensoverschrijdend Ondernemen, Verbinden en Versterken’ in ontvangst van Marcel Claessen, voorzitter van Flower Mainport
Aalsmeer en vestigingsmanager van FloraHolland Aalsmeer.

verschillende
horecagelegenheden in het Centrum vervoert. Vanaf
18.00 uur kan bij café de Praam in
de Zijdstraat 60, eetcafé ’t Holland
Huys, Zijdstraat 14, café bar Joppe
in de Weteringstraat 8 en bij De Oude Veiling in de Marktstraat 19 geproefd worden voor de speciale prijs
van 2 euro per glas. Een leuke gelegenheid om met een groep vrienden, collega’s of familie een glaasje Beaujolais te proeven. De Beaujolais Nouveau Kroegentour is een
gezamenlijk initiatief van de horeca
in Aalsmeer Centrum en de winkeliersvereniging. Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl.

Netwerkborrel voor leden OVA
Aalsmeer - De ondernemersborrels van Ondernemers Vereniging
Aalsmeer (OVA) zijn sinds de start
enkele jaren geleden uitgegroeid
tot zeer goed bezochte evenementen met interessante sprekers. Dit
jaar is er een spreker uit een sector die niet binnen OVA vertegenwoordigd is, namelijk Marcel Claessen, General Manager van bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer.
Het enorme belang van de veiling
voor de Aalsmeerse economie en
werkgelegenheid hoeft niet onderstreept te worden. Marcel Claessen
zal een indruk geven van de ontwikkelingen binnen deze uiterst dynamische branche en de effecten hiervan op de regionale economie. Zoals gebruikelijk wordt de gastspreker voorafgegaan door de algemene

ledenvergadering van OVA, waarin
verslag wordt gedaan van het afgelopen jaar en vooruit wordt gekeken
naar 2011. Uiteraard is er op deze
avond ook weer volop gelegenheid
om met elkaar te ‘borrelen’. Kortom,
om contacten te onderhouden en
uw netwerk te verstevigen! De zesde Aalsmeerse Ondernemersborrel
vindt aanstaande maandag 15 november vanaf 20.00 uur plaats in
de Crown Business Studio’s aan de
Van Cleeffkade. Alleen al deze locatie is een bezoek meer dan waard.
Leden van OVA hebben een uitnodiging per post ontvangen. De toegangsprijs is 10 euro per persoon,
contant te voldoen bij binnenkomst.
Aanmelden kan bij het OVA secretariaat door een mail te sturen naar
karin@ctchoffscholte.nl.

Storing Kopen
op Afstand!
Aalsmeer - Donderdagochtend 4
november is FloraHolland Aalsmeer
geconfronteerd met een ingrijpende storing in het Kopen op Afstand
(KOA)-systeem. Vervolgens is besloten om het veilproces bij FloraHolland Aalsmeer stil te leggen om
de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Als gevolg hiervan heeft

ook het veilproces van FloraHolland
Naaldwijk bijna twee uur stil gelegen Om 8.20 uur is er in Aalsmeer
weer gestart met veilen. De storing
bleek helaas nog niet verholpen.
Met man en macht is gewerkt om
de storing op te lossen en het veilproces zo snel mogelijk op te starten.
Uiteindelijk is om 8.45 uur besloten
om het veilen om 9.30 uur te hervatten. FloraHolland beseft dat dit een
hele vervelende dag is geweest voor
haar klanten en aanvoerders.
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Bibliotheken 2 dagen dicht
Aalsmeer - Amstelland Bibliotheken sluit voor twee dagen haar deuren van al haar bibliotheken. Dit betekent dat op maandag 15 en dinsdag 16 november de bibliotheken in
Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart
en Uithoorn niet open zijn voor het
publiek. De sluiting heeft te maken
met de overgang bij de bibliotheken
naar een nieuw computer softwaresysteem. Dit systeem, Bicat Wise, is
veel meer web2.0 gericht en sluit
aan op de huidige (digitale) wensen van de gebruikers. Het systeem
is ontwikkeld door de firma HKA en
is een platform waarop onder andere bibliotheken de actuele en toekomstige automatiseringsmogelijkheden volop kunnen benutten. Wise is een open, flexibel maar stabiel
platform voor continue verandering
en groei. Hoewel het systeem gro-

tendeels op de achtergrond draait
en buiten het gezichtsveld van de
bezoekers opereert zullen zij er
wel profijt van hebben en efficiënter geholpen kunnen worden. Amstelland Bibliotheken heeft onlangs
al een voorschot genomen op deze ontwikkeling met het in gebruik
stellen van de nieuwe catalogus op
haar website. Ook hier meer interactieve mogelijkheden. Zo kan men
nu zelf recensies schrijven, boeken
waarderen en lijsten samenstellen
en delen. Gedurende de sluiting zullen ook de functies van de website
beperkt zijn. Zo zullen ‘Mijn bibliotheek’ en het reserveren via de website niet mogelijk zijn. Vanaf 17 november zijn alle bibliotheken weer
open voor het publiek en zijn ook
alle faciliteiten op de website weer
toegankelijk.

Kwalitatief goed bezoek
voor Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - Standhouders en bezoekers van de FloraHolland Trade
Fair Aalsmeer sloten de beursweek met een tevreden gevoel af.
De internationale handelsbeurs in
Aalsmeer is erg goed bezocht. Zelfs
op vrijdag, normaliter een iets rustiger beursdag, liepen de gangpaden
vol. Het vakpubliek was kwalitatief
goed en afkomstig uit alle werelddelen. Er heerste een positieve handelsstemming, waarbij het leggen
van contacten en het voorbereiden
van lange termijn-orders centraal
stonden.
Internationale belangstelling
De beurs had met zijn standhouders/kwekers uit tientallen landen
en bezoekers uit de hele wereld
een internationaal karakter. Bezoekers van de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer lieten zich door de vele
noviteiten, trends, innovaties en het
brede aanbod van planten en bloemen zichtbaar inspireren. Het FloraHolland Trends- en Conceptenplein
werd druk bezocht door kopers die
met hun eigen klanten op pad waren. Er was vooral veel belangstelling uit het groothandelssegment.
In de nabijgelegen segmentpresentaties werden de concepten vertaald naar praktische toepassingen.
In de Blue en Red Box, twee exclusieve inspirerende ruimtes op het
Trends- en Conceptenplein, kregen
bezoekers uitleg over de rationele
en emotionele aspecten van verkopen via het retailkanaal. Ook de social media kregen tijdens deze beurseditie de aandacht. Op het WINo-

vation-plein was het Twitter-scherm
één van de blikvangers, te midden
van innovaties en inspirerende presentatievormen. Door een groot
aantal standhouders en bezoekers
werd dan ook actief getwitterd. Zo’n
zestig vakjournalisten uit binnenen buitenland bezochten de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer.
Beurs voor planten en bloemen
In totaal bood de beurs ruimte aan
zo’n zevenhonderd kwekersstands.
Er werd dit jaar opvallend veel zorg
besteed aan de uitstraling van de
stands. Het aandeel planten bleef
ten opzichte van vorig jaar gelijk,
maar het aantal snijbloemenstands
nam opnieuw toe. “Het aanbod snijbloemen op de FloraHolland Trade
Fair is enorm gegroeid. De eerste
keer stonden er vooral plantenkwekers. Het is ook echt een professionele beurs voor bloemenkwekers
geworden”, aldus Else van den Beukel van JB Matricaria. “Kopers komen hier naar toe met hun eigen
klanten. Dat zijn de mensen die je
graag wilt ontmoeten. En dat kan
hier!”

Financiële steun bedrijfsleven gevraagd

Geslaagde bijeenkomst van
Jeugdsportfonds Aalsmeer

100% Service bij DEBO Scooters
Aalsmeer - Twee jonge ondernemers zijn dit jaar een eigen scooterzaak begonnen aan het Schinkeldijkje. Jeffrey Dekker en Patrick
Bontjema sleutelden al jaren samen onder de naam DEBO, maar
hadden daarnaast nog een fulltime
baan. Jeffrey in de scooters, Patrick
in de autobranche. Toen er een geschikte locatie was gevonden, heeft
Jeffrey zijn baan opgezegd en is in
april voor zichzelf begonnen. Patrick
kwam daar in augustus bij. De twee
loodsen zijn gemakkelijk te bereiken
als je bij nummer tien naar beneden
rijdt. Je moet het even weten, maar
als herkenningspunt zetten de mannen ’s morgens twee scooters neer
aan de kant van de weg, hier kun je
tussendoor rijden. “We hebben twee
loodsen”, vertelt Jeffrey. “De ene
loods is puur voor onderhoud en
reparaties van scooters, de tweede
loods hebben we omgebouwd tot
showroom. Momenteel hebben we
daar ongeveer vijfendertig showroommodellen staan. We verkopen
alleen A-merken, zoals Aprilia, Vespa, Piaggio, Honda, Yamaha en Derbi maar ook alle noodzakelijke accessoires zijn aanwezig. Denk aan
helmen, handschoenen, kettingsloten en beenkleden. We werken
met vaste leveranciers, dus als er
iets niet op voorraad is, kunnen wij
het wel snel leveren. DEBO Scooters heeft alle moderne apparatuur
in huis om de werkzaamheden die
voor tweewielers benodigd zijn professioneel uit te voeren. Dit gekoppeld met de jaren lange ervaring, die
wij hebben opgedaan, staat dit garant voor een kwalitatief perfect resultaat!”
Het totale pakket
Naast verkoop, reparatie en onderhoud biedt DEBO verzekerings-

pakketten aan en verzorgt complete schadeafhandelingen. Jeffrey:
“In geval van een dergelijke schade
schakelen wij een expert in en vullen samen met de gedupeerde het
schadeformulier in. Dit is vaak een
hele rompslomp, wij helpen daar
graag bij. Ook hebben we een ophaalservice: Wij halen je scooter bij
je thuis of vanaf het werk op. Als je
echter zelf mobiel wilt blijven dan
kun je bij ons ook een ‘leenscooter’ mee naar huis krijgen tegen een
luttel bedrag. Sowieso is het mogelijk om bij ons een scooter te huren.
Voor slechts veertig euro per dag en
daar zit dan netjes een WA-verzekering op.”
December actie
Jeffrey en Patrick hebben momenteel een aantal stagiaires in dienst
die ze het vak graag leren. Het jonge team heeft er duidelijk veel plezier in, er worden grappen gemaakt, maar er wordt ook keihard
gewerkt. Dat is ook wel te merken
aan de openingstijden. DEBO Scooters is namelijk doordeweeks dagelijks geopend van acht tot acht uur.
Jeffrey benadrukt nog even dat ze
dat expres zo doen om de klant vóór
of na zijn werk ook te kunnen helpen. Op zaterdag kun je van tien tot
vijf uur bij ze terecht. Jeffrey tot besluit: “In de maand december hebben we trouwens een mega actie,
te weten een complete wintercheck
voor banden, remmen, verlichting,
olie (alleen bij 4T), balhoofdspeling,
accucontrole en spanning voor een
voordelig prijsje.” Adres: Schinkeldijkje 10, loods 11, telefoonnummer
020-3375489. Voor meer informatie en recente occasions, check de
website: www.deboscooters.nl

Aalsmeer - Vele aanwezigen hebben met grote interesse naar de
presentatie van de heer Harrie Postma, commercieel directeur van
Jeugdsportfonds Nederland, geluisterd. Het bestuur van de voetbalvereniging RKAV had haar accommodatie ter beschikking gesteld voor
deze avond van het Jeugdsportfonds Aalsmeer. Onder de vele belangstellenden was bijna het voltallige Comité van Aanbeveling van
het jeugdsportfonds Aalsmeer aanwezig en tevens waren enkele intermediairs (bemiddelaars), sponsors
en verenigingsbestuurders naar de
prachtige locatie van RKAV gekomen. Ook de politiek was met de
wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg goed vertegenwoordigd. Vanuit de politieke partijen was de heer Fransen namens
PACT Aalsmeer aanwezig en voor
het CDA zaten de heren Overbeek
en van Duijn in de zaal. De heer
Harrie Postma vertelde hoe het
Jeugdsportfonds Nederland is gestart. Vanuit zijn werk in Amsterdam
kwam Harrie Postma veel in contact
met jeugd die door omstandigheden thuis niet de mogelijkheid had
om te sporten. Maar het idee voor
een Jeugdsportfonds ontwikkelde
zich pas écht na de vliegramp die
de Bijlmermeer trof. Ondertussen is
het Jeugdsportfonds een geweldige landelijke organisatie geworden.
Een organisatie die voornamelijk op
vrijwilligers draait. Landelijk heeft
het Jeugdsportfonds ondertussen
29 lokale en provinciale fondsen.
Zo ook in Aalsmeer-Kudelstaart,
het Jeugdsportfonds Aalsmeer. Het
Jeugdsportfonds Nederland heeft
de bondscoach van het Nederlands elftal, Bert van Marwijk, bereid gevonden om als ambassadeur
van het Jeugdsportfonds op te treden. In 2009 zijn 13.510 kinderen in
Nederland dankzij het Jeugdsportfonds gaan sporten. Ondertussen staat de teller voor 2010 al op
ruim 14500 kinderen. Het motto van
het Jeugdsportfonds is ‘alle kinderen moeten kunnen sporten!’ Het
Jeugdsportfonds creëert sportkan-

sen voor kansarme kinderen. Kinderen van 6 tot 18 jaar, die in gezinnen
leven met weinig geld, kunnen in
aanmerking komen voor ondersteuning. Meer informatie is te lezen op
de website van het Jeugdsportfonds
Nederland en die van Aalsmeer. Het
Jeugdsportfonds betaalt contributies en benodigde attributen tot een
maximaal bedrag van 225 euro per
jaar. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen via
de eigen site van het Jeugdsportfonds gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg; zij zijn
de zogenaamde intermediairs van
het Jeugdsportfonds.
Educatie en cultuur
Het succes van het Jeugdsportfonds
is zo groot dat het bestuur van het
Jeugdsportfonds onder leiding van
Harrie Postma nu bezig is om ook
een Jeugdcultuurfonds en zelfs een
Jeugdeducatiefonds in het leven te
roepen. Het Jeugdcultuurfonds begint al behoorlijk ´handen en voeten´ te krijgen. Ook in Aalsmeer zijn
de eerste informele gesprekken gevoerd. Uiteraard is het werk voor
het Jeugdsportfonds alleen mogelijk met giften van particulieren
en sponsors. Momenteel heeft het
Jeugdsportfonds Aalsmeer al enkele geweldige sponsors. Het bestuur
van het Jeugdsportfonds Aalsmeer
wil namelijk zo min mogelijk een
beroep doen op overheidssubsidies.
Het bestuur van het Jeugdsportfonds Aalsmeer wil dan ook bij deze een vriendelijk verzoek doen aan
het bedrijfsleven van Aalsmeer om
het werk van het Jeugdsportfonds
met een financiële bijdrage te ondersteunen. Een kind dat kan sporten is een gezond kind en kan later
van grote waarde zijn voor de maatschappij.
Bedrijven die deze organisatie financieel willen ondersteunen, kunnen contact opnemen met secretaris Arie de Vos via arie.de.vos@
jeugdsportfonds.nl of via telefoonnummer 0297-325359.

Door Miranda Gommans

International HortiWeek 2011
De volgende internationale handelsbeurs is de FloraHolland Trade
Fair Naaldwijk, die van 9 tot en
met 11 maart 2011 georganiseerd
wordt. Onder de noemer ‘International HortiWeek’ vindt de najaarseditie van de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer, samen met de Horti Fair,
volgend jaar weer plaats in de eerste week van november.

Bedrijfswagens voor klusbedrijf
Na een dienstverband van ongeveer vijftien jaar bij bouwbedrijven hebben Ed
van der Werf en Frans van der Meer de stap genomen om een eigen klusbedrijf te beginnen. Voor een goede bedrijfswagen belandde het tweetal bij Timo Peters van Renault Nieuwendijk. Ed en Frans hebben beiden een Renault
Trafic aangeschaft. Een prima wagen om naar klanten te gaan en zowel kleine
als grote klussen te lijf te gaan.
De Awardwinnaars tussen de leden van de raad van bestuur van DFG in, v.l.n.r.
Marco van Zijverden (DFG), John Meewisse, Siegfried Bunnik, Wim Koolhaas
(allen De Bromelia Specialist), Sjaak van Berkel (J.M. van Berkel), Kris Moerman (Protealinhas) en Harry Brockhoff (DFG).

Uitreiking Dutch Flower Awards

Stefan eerste prijswinnaar
Horti Business Game 2.0
Aalsmeer - De Horti Business
Game 2.0 heeft een iPad verloot
onder de inschrijvers die zich voor
10/10/10 hadden aangemeld. De
winnaar Stefan Hendriks, tweedejaars student Greenport, Business
& Retail Inholland Delft doet met de
game mee voor een reden: “Ik interesseer me voor de tuinbouw en het
is een mooie manier om ervaring op
te doen. De game is duidelijk verbeterd; doordat er nu veertig teams in
een poule zitten in plaats van zeven,
is de marktverdeling beter en heb je
meer concurrenten.
Daarnaast is het leuk om binnen
de game te kunnen samenwerken.”
Stefan ontving de iPad uit handen

van Martien Penning van Hillenraad,
de initiator van de game. De Horti
Business Game 2.0 is deze week van
start gegaan met 275 teams. In de
game staat het marktgericht ondernemen centraal. De spelers kunnen
aan den lijve ervaren hoe het is om
de strategie van een virtueel tuinbouwbedrijf uit te zetten en wat de
succesfactoren en valkuilen hierbij
zijn. Complexe financiële berekeningen zijn achterwege gelaten. Spelgemak en spelplezier staan voorop. De winnaar van de game ontvangt de hoofdprijs van 2.500 euro.
De verrichtingen van de teams zijn
te volgen via www.hortibusinessgame.nl.

Aalsmeer - J.M. van Berkel, De
Bromelia Specialist en Protealinhas
hebben de Dutch Flower Awards
2010 gewonnen. Bolbloemenbedrijf
J.M. van Berkel uit Hillegom is uitgeroepen tot de waardevolste bloemenleverancier van Dutch Flower
Group (DFG). De plantenleverancier
met de meeste meerwaarde was De
Bromelia Specialist uit Moerkapelle. DFG koos het Portugese proteabedrijf Protealinhas als de beste
buitenlandse leverancier. DFG reikt
jaarlijks de Dutch Flower Awards in
drie categorieën uit aan leveranciers
met een bijzondere meerwaarde. Op
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer
2010 maakte voorzitter Marco van
Zijverden van de raad van bestuur
van DFG donderdagmiddag 4 november de winnaars bekend. Er waren negen topleveranciers genomineerd voor de onderscheidingen, in
elke categorie drie. De blijdschap bij
de winnaars onmiddellijk na afloop
van de Awarduitreiking kon niet op.
Bolbloemenkweker Sjaak van Berkel bekende ruiterlijk niet verwacht
te hebben dat de Award zo’n indruk
op hem zou maken. “Ik ben echt
heel erg blij.” Siegfried Bunnik van
De Bromelia Specialist vond de nominatie al fantastisch. “Als je dan
uiteindelijk wint, is het helemaal een
eer.” Kris Moerman van Protealinhas
was eveneens verguld met de onderscheiding. “We zijn een slag kleiner dan de bedrijven hier, maar de
contacten lopen vlot en goed. Het

is een relatie van wederzijds vertrouwen.” Marco van Zijverden had
in zijn speech ook de andere genomineerden lof toegezwaaid. Bij
de bloemen waren dat VDL Fleurs
Chrysantenkwekerij uit Naaldwijk
en Rosa Plaza/AQ Roses uit Rijsenhout. In de categorie planten ging
het om Heboplant (tropische planten) uit Maasdijk en Ter Laak Orchids (phalaenopsis) uit Wateringen.
Bij de buitenlandse bedrijven waren, naast de winnaar, ook Australian Flora Corporation (snijgroen) en
Agrexco (bloemen, snijgroen, lelies,
zonnebloemen) uit Israël genomineerd. Als genomineerden ontvingen de zes bedrijven elk een certificaat.

Speelavond
BV Oostend
Aalsmeer - Eenieder die van klaverjassen houdt, is welkom op de
speelavond van buurtvereniging
Oostend, die vanavond donderdag 11 november gehouden wordt
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Ook jokeraars en rummicuppers zijn welkom. De aanvang
is 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het kaarten op 28 oktober is gewonnen door J. Tameris, gevolgd door T. Buwalda en P.
Schuit.

Glimmende trots van café de Praam

Pentatap in ere hersteld
Aalsmeer - De Pentatap in café de
Praam is afgelopen dinsdag geheel
in ere hersteld. De Penta is geheel
uit elkaar gehaald en schoon gemaakt door de aanstormende Pentahelden Stefan Tromp en Mick
Maas. De beide heren hebben het

Koppelkaarten
bij Oostend
Aalsmeer - Op maandag 15 november houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers een koppelspeelavond.
Deze vindt plaats in Het Middelpunt

na een avondje poetsen en cleanen voor elkaar gekregen de Pentatap, ooit gebouwd door Pentakoning Kees Alderden, er weer uit te
laten zoals hij bedoeld was. De Pentatap staat weer trots te glimmen in
café de Praam in de Zijdstraat.
aan de Wilhelminastraat en begint
om 20.00 uur. Koffie en thee staan
klaar vanaf 19.30 uur. Het koppelkaarten op 1 november is gewonnen door Ans van der Stroom en T.
Buwalda met 5399 punten. Op twee
zijn Wijntje en T. Van de Made geeindigd met 5057 punten en op drie
J. Alderden en N. Doeve met 4875
punten.
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Info-bijeenkomsten politie
over voorkomen inbraken
Aalsmeer - Voldoen uw deursloten aan de eisen? Maakt uw huis
bij afwezigheid een bewoonde indruk? Daar komt u achter als u in
de maand november de informatiedagen in uw buurt bezoekt. Nu
het ’s avonds weer vroeg donker is,
hebben criminelen eerder door dat
mensen niet thuis zijn, met een mogelijke woninginbraak tot gevolg.
Met een goed slot op de deur en
treffen van voldoende maatregelen
is de kans om slachtoffer te worden
aanmerkelijk kleiner. In verschillen-

Inloop huurders
in Kudelstaart

Kudelstaart - Woensdag 17 november aanstaande houdt de bewonerscommissie Kudelstaart wederom een inloopspreek half uurtje.
De bewonerscommissie behartigt
de belangen van Eigen Haard huurders in Kudelstaart. Heeft u zaken
die u wilt bespreken aangaande de
huurwoning, het wooncomplex en/
of de directe leefomgeving die van
belang zijn voor Eigen Haard? Kom
dan woensdag 17 november naar
de inloop die van 19.30 tot 20.00 uur
gehoudden wordt in het dorpshuis
van Kudelstaart. Wie meer wil weten
over de bewonerscommissie kan de
website
www.bewonerscommissiekudelstaart.nl bezoeken.

de buurten houdt de politie dan ook
weer informatiebijeenkomsten. Niet
in de buurt of niet in de gelegenheid? Bezoek dan de website van
de politie, www.politie-amsterdamamstelland.nl en klik op de banner.
Dinsdag 16 november wordt van
19.30 tot 21.30 uur in wijkcentrum
Westend in de Westwijk Amstelveen
een bijeenkomst gehouden en naar
Aalsmeer komen politie-medewerkers op maandag 29 november van
19.15 tot 21.30 uur in het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1.

Onderzoek klanttevredenheid zorgaanbieders

Cliënten meest tevreden over
Flexicura en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Er is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van
de zorgaanbieders. In het onderzoek komt naar voren welke zorgaanbieders het beste gewaardeerd
worden. Op 1 september 2009 zijn
contracten aangegaan met zeven
zorgaanbieders voor de levering van
huishoudelijke verzorging in Uithoorn en Aalsmeer. Tegelijkertijd is
gestart met een Zorgcatalogus. In
de Zorgcatalogus stellen de zeven
zorgaanbieders zich voor en is een
Ranking Zorgaanbieders te zien. De
Ranking wordt gevuld door scores
op basis van het uurtarief, wachttijd
en cliënttevredenheid. Voor het bepalen van de score voor de cliënttevredenheid over de Zorgaanbieders,
is een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden onder alle cliënten die op
de peildatum (1 juni 2010) huishoudelijke verzorging (hebben) ontvangen van één van de door het Samenwerkingsverband
AalsmeerUithoorn gecontracteerde Zorgaanbieders. Er is naar 1016 cliënten

een vragenlijst verstuurd. 525 Cliënten hebben de vragenlijst teruggestuurd, een response van 52 procent van de cliënten. Van de ondervraagden is 92 procent ouder dan
65 jaar. De cliënten jonger dan 65
jaar zijn kritischer in hun antwoorden. De cijfers die beide groepen
geven over de tevredenheid over de
medewerker zijn vergelijkbaar. De
cijfers die de ondervraagden jonger
dan 65 jaar geven aan de Zorgaanbieder (als organisatie) liggen een
stuk lager in vergelijking met de ondervraagden ouder dan 65 jaar. De
gemiddelde tevredenheid van clienten jonger dan 65 jaar is hierdoor
een stuk lager. Veel cliënten geven
in de vrije opmerking aan dat de
vervanging bij ziekte of vakantie van
de hulp nog veel te verbeteren valt.
Naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek ziet de Ranking
op basis van tevredenheid er als
volgt uit: 1. Flexicura en Thuiszorg
Aalsmeer (gedeelde eerste plek), 2.
Amstelring en 3. T-zorg.

Dankzij oplettende bewoner

Inbreker in kraag gevat!
Amstelveen - Een oplettende bewoner van een appartementencomplex aan In de wolken in Amstelveen zette de politie in de nacht van
dinsdag 9 op woensdag 10 november op het spoor van een inbreker.
De politie hield een 50-jarige man
aan voor inbraak in kelderboxen.
De melder hoorde omstreeks halfvier breekgeluiden en belde snel de
politie. Agenten zagen nog net twee
mannen de boxgang verlaten waarvan één direct wegrende. Hij liet een
zojuist gestolen bromfiets staan. De

tweede man, de 50-jarige verdachte, werd aangehouden. Hij had een
fiets bij zich die hij vermoedelijk uit
één van de zes opengebroken kelderboxen had ontvreemd. De politie nam de twee vervoermiddelen
en een breekijzer in beslag. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Tips om inbraak te voorkomen zijn te vinden op www.politieamsterdam-amstelland.nl De politie adviseert te letten op het gebruik
van goede sloten. Zet binnen ook altijd fietsen of brommers op slot.

ingezonden

Dramatische bezuinigingen op
kunst en cultuur in Aalsmeer!
AB, de partij die speciaal is opgericht uit onvrede over het kunst en
cultuurbeleid van de gemeente; AB
de partij die in haar recente verkiezingsprogramma heeft opgenomen
dat er meer geld moest komen voor
de kunst en cultuur in Aalsmeer; AB
wiens wethouder dat beleid radicaal de nek om heeft gedraaid door
absurde subsidiekortingen voor te
stellen de komende jaren; AB wiens
fraktievoorzitter tijdens de begrotingsvergadering onomwonden stelde dat de subsidie van KCA zo snel
mogelijk moest worden afgebouwd,
sneller dan het voorstel van het college aangaf; AB, wiens fraktievoorzitter zich de mond liet snoeren door
de burgemeester toen over een andere (verkoop?) invulling van het
Oude Raadhuis werd gesproken en
niet protesteerde; Waar is het misgegaan met AB? Wat is hun agenda? Van kiezersbedrog spreken is
een cliché, maar in dit geval gaat
het wel heel erg op!
Overigens liet de gehele gemeenteraad zich wel heel gemakkelijk inpakken door de bezuinigingsvoorstellen van het college op het gebied van de kunst en cultuur. Geen
enkel daadwerkelijk krachtig pro-

testgeluid heb ik gehoord. Bibliotheek meer dan halveren? De muziekschool alleen nog voor de rijken? Tja, moeilijke tijden, zucht!
Richtingaangevend zegt het college, er is nog over te praten. Dat
mag zo zijn, maar het had toch op
de weg van het college en de raad
gelegen om vooraf in gesprek te
gaan met de betrokkenen. De verschillende culturele instanties uit
Aalsmeer en ook het jongerenwerk
hadden de koppen al lang bij elkaar gestoken en eigen voorstellen ontwikkeld. Dat wist het college
ook. Er was constructieve samenwerking op dat gebied mogelijk geweest in plaats van een dictaat van
bovenaf en pas achteraf discussie
met het ‘maatschappelijk middenveld’ met alle onrust van dien. Hopelijk is het nog niet te laat om het
tij te keren. Aalsmeer heeft honderden vrijwilligers die het rijke kunst
en cultuurleven in Aalsmeer draaiende houden. Zonder hun gemotiveerde bijdragen wordt Aalsmeer
een stuk armer.
Marian Kaaijk
Voorzitter van de Stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer.

Weekblog

Wethouder Verburg bezoekt
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - Wethouder Economische Zaken Ad Verburg van de gemeente Aalsmeer heeft op donderdag 4 november een bezoek gebracht aan de FloraHolland Trade
Fair in Aalsmeer. Wethouder Verburg: “Dit is een branche die zeer
belangrijk is voor de werkgelegenheid in Aalsmeer, Nederland en
zelfs internationaal. Deze sierteeltbranche is heel belangrijk voor de
economie.
Van veel ondernemers heb ik vernomen dat de verkoop en dus de
economie weer aantrekt. Het is ook
goed om te horen dat de eerste dag
van deze beurs zeer goed bezocht is
en dat er opvallend veel bezoekers
uit het buitenland zijn.” Wethouder Verburg kreeg, op uitnodiging
van Bloemenbureau Holland, uitleg
over de resultaten van onderzoek
naar consumentengedrag door de
heer Hassefras. Om de shoppende
consument op het juiste moment te
kunnen verleiden tot het vaker kopen van meer bloemen en planten

is een diepgaand inzicht nodig in
wat de consument beweegt. Daarom werd al in de zomer van 2009
gestart met uitgebreid onderzoek
in vijf Europese landen. Uiteindelijk
zijn er gedetailleerde profielen ontstaan van zeven verschillende consumentengroepen. Van deze groepen zijn niet alleen gegevens over
opleiding, werk en inkomen bijeengebracht, maar is bijvoorbeeld ook
bekend wat zij belangrijk vinden in
het leven, waar zij bloemen en planten kopen en welke houding zij hebben tegenover bloemen en planten. Binnenkort zal ook het mediagebruik van de verschillende consumentengroepen worden toegevoegd.
Het is hierdoor bijna mogelijk om in
de huid van de consument te kruipen en hem van daaruit op de juiste plaats, op het juiste moment en
met de juiste boodschap te bereiken. Hiermee kunnen communicatiemiddelen effectiever worden ingezet en efficiënter worden georga-

niseerd. Dit is belangrijk voor kwekers en handelaren die zich willen
verdiepen in de consument. Wethouder Verburg: “Het is belangrijk
om te horen wat er leeft in de markt,
bij bedrijven en bij de consument.”
Ook kreeg Wethouder Verburg uitleg over de nieuwe marketingwebsite voor bloemisten. De website is
in het najaar van 2010 geïntroduceerd in acht talen.
Op de site worden veel tips en ideeen van bloemisten zelf aangedragen. De website is tevens opgezet
om de bloemist te kennis te laten
maken met de veranderende rol van
de consument. Kon de consument
vroegen kiezen uit wat hem aangeboden werd, tegenwoordig kan hij
zijn wensen kenbaar maken en daar
speelt de aanbieder op in. De wensen en eisen van een consument
worden dus steeds meer bepalend
en daarom is informatie over consumentengedrag onontbeerlijk.
De klant is gevoelig voor trends en
alles wat nieuw en verrassend is en
daarom fungeert de site als belangrijke schakel tussen consument en
bloemist. Dit uit zich bijvoorbeeld
in tips voor winkelpresentaties en
kleurgebruik.

Beraad en Raad om veel geld
Aalsmeer - Na een lange zit op
dinsdag 2 november, waarin de programmabegroting 2011 en de eerste wijziging programmabegroting
2011 de revue passeerden, stelde
de bijeenkomst van het Beraad en
de Raad op donderdag 4 november in eerste oogopslag niet veel
voor. Slechts twee behandelstukken stonden er op de agenda, maar
het ging wel over heel veel geld. Het
Beraad stond onder voorzitterschap
van Dirk van Willegen en het behandelstuk Vaststellen Najaarsrapportage 2010 liet zien dat er een nadelig saldo resultaat van ruim 366 duizend euro is ontstaan. Op hoofdlijnen is te zien dat met name de posten bouwleges (765 duizend euro),
dividend Eneco (510 duizend euro), hogere kosten bedrijfsvoering
(264 duizend euro), inkooptaakstelling (225 duizend euro) en overige
mutaties (89 duizend euro) negatief uitpakken. Daar staat tegenover
dat de rente bouwgrond exploitaties
(483 duizend euro), algemene uitkering (274 duizend euro), uitvoeringskosten G2 (238 duizend euro),
diverse kapitaallasten (207 duizend
euro), uitvoeringsbudgetten G2 (145
duizend euro) en rendabele uren
(140 duizend euro) voordelig uitpakken. “Een goede ontwikkeling is
waar te nemen bij het gegeven dat
de uitvoeringskosten G2 (samenwerking Aalsmeer en Uithoorn) zo
positief uitpakken”, aldus de CDAfractie. Bij de AB-fractie valt de
bouwleges Eneco het meest op. De
PACT-fractie is niet verast over het

negatieve resultaat, maar wel over
het inkoopresultaat. Vanaf de Lentenota 2011 wordt deze nota als één
integraal afwegingsmoment gekozen tussen enerzijds de nieuwe ontwikkelingen en anderzijds de (beperkte) financiële ruimte. Het is voor
geen van de fracties aanleiding om
de besluitvorming pas op 18 november te laten plaatsvinden en later op
de avond wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
Mijnsheerlijckheid
Het behandelstuk gericht op het
ophogen van het verleende krediet voor fase 3 en 4 van het project Zorgwoningen Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart met een bedrag
van ruim 449 duizend euro leverde
nogal wat opmerkingen op en het
was niet de eerste keer dat zoiets
gebeurde. Voorbeelden als Praamplein en scholen (CDA), wat wordt
hier van geleerd (PACT), grotere
projecten niet goed in de hand kunnen houden, te optimistisch ramen
(VVD), mooi project daar is eenieder het over eens (AB) maar we
staan wel met de rug tegen de muur
(gevoel van alle fracties), spreken
voor zich. Er is overigens al een betere productcalculatie gemaakt en
verder zijn er ook al diverse andere verbeteringen aangebracht. “Er
is dus al lering uit getrokken”, aldus wethouder Ad Verburg (CDA).
“En de zaak zal heel goed geëvalueerd gaan worden.” De rentekosten zijn aanzienlijk hoger geraamd
en ook was er meer ambtelijke in-

Succesvol debat politiek
‘duurzaam ondernemen’

Schiphol – In een goed gevulde
zaal in restaurant Wings op Schiphol-Oost luisterden en debateerden ruim 40 geïnteresseerden over
duurzaamheid in de polder. Vanwege de Dag van de Duurzaamheid
op donderdag 11 november organiseerde D66 een debat met wethouders en ondernemers over de obstakels en kansen voor duurzaam ondernemen in Haarlemmermeer en
Aalsmeer. Door de grote interesse
en betrokkenheid van alle aanwezigen had gespreksleider Rick Rolleman de grootste moeite om de
sprekers binnen hun gestelde tijd te
houden.
Namens de pollitiek gaven wethouders Nederstigt (Haarlemmermeer) en Eurich (Aalsmeer) hun visie op hoe zij de ‘verduurzaming’
in hun gemeente willen bevorderen. Eurich wil projectontwikkelaars graag wakker schudden om
nu toch eens duurzaamheid als
standaard uitgangspunt te nemen
voor hun plannen. Nederstigt betoogde dat ook voor duurzaamheid

geldt, dat de wetten van de markteconomie ook hier gewoon opgeld
doen. Met duurzaamheid kan economisch voordeel worden behaald,
lokaal, nationaal en internationaal.
Het panel van politici en ondernemers vond elkaar aan het eind van
de avond in een boodschap aan de
landelijke politiek. Vooral de continuïteit in beleid is van belang voor
het slagen van grote duurzaamheidsprojecten, immers de techniek
is er al.
Culturele verandering
De politieke horizon van vier jaar
blijkt te kort. En pleiten de ondernemers bij lokale én nationale politici voor een culturele verandering
in hoe met innovaties wordt omgegaan. Dwing duurzaamheid af in de
opstelling van projectspecificaties
en bij vergunningverstrekking moet
het uitgangspunt zijn ‘Ja, mits’ in
plaats van ‘Nee, tenzij’ . Deze boodschap wordt overgebracht zal door
D66 worden overgebracht aan de
landelijke politiek.

zet nodig dan was voorzien. Ook het
huren en in standhouden van het
hekwerk vanwege vandalisme was
niet meegenomen en het plaatsen
van tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de bouw (een afspraak met de
winkeliers) betekende ook dat onder andere lichtmasten, kabels en
leidingen moesten worden weggehaald. Het maken van een groenplan bracht eveneens extra kosten
met zich mee en er ligt een gemeentelijke rioolleiding in het plangebied
en deze moet ook verlegd worden.
De post onvoorzien wordt, gezien
de ervaringen van de afgelopen drie
maanden, ook flink verhoogd en
verder zijn er enkele technische wijzigingen in de administratie doorgevoerd. Er zijn ook opbrengsten: Het
niet doorgaan van de bibliotheek levert een meeropbrengst op van 36
duizend euro. In totaal wordt een
extra krediet aangevraagd van ruim
449 duizend euro.
De gemeente en de ontwikkelaar
zijn in de afrondende fase van de
realisatieovereenkomst. Het is overigens aan de ontwikkelaar om te
starten met de bouw. Dit is afhankelijk van het verkochte aantal woningen. Als het aantal verkochte
woningen te laag is, kan de ontwikkelaar besluiten om niet voor 1 januari 2011 te starten en dit betekent dat de subsidie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van
600 duizend euro komt te vervallen.
Het voorstel werd raadsbreed aangenomen.

Carrière-move
Litjens is nog
niet in zicht
Aalsmeer - Geen dag- maar een
weekboek (blog) houdt burgemeester Pieter Litjens bij op de website
van de gemeente. Vorige week had
de eerste burger het waarschijnlijk
te druk met de algemene beschouwingen en alle (raads-)vergaderingen die daar bij horen, want een
nieuw blog bleef uit. Deze week wel
een ‘verse’ op www.aalsmeer.nl. En
die gaat inderdaad over de algemene beschouwingen. Dat is niet meteen duidelijk, want Litjens begint
over poseren voor een kunstenares.
‘Politiek ontvlucht’
Daarna gaat het over mode en een
stap van de politiek naar fotomodellenwerk! Net als je je afvraagt
of Litjens het nog wel naar zijn zin
heeft in Aalsmeer, wordt duidelijk
dat hij juist wil benadrukken hier
nog niet weg te willen. Het is AB
die in zijn beschouwingen een toekomst schetst voor Aalsmeer (het is
dan 2040) waarin geen rol meer is
weggelegd voor de huidige burgemeester. Die is de Aalsmeerse politiek over 30 jaar al lang ontvlucht,
zo voorspelt AB. “Hij kiest in 2010
voor modellenwerk en is in 2040 op
de cover van menig modeblad verschenen”, aldus de partij schertsend. “Een beetje jammer”, schrijft
Pieter Litjens vervolgens als reactie, “het ligt kennelijk in de lijn der
verwachting dat ik op niet al te lange termijn mijn heil ergens anders
zoek.” Hij geeft wel toe niet van de
generatie ‘life time employment’ te
zijn, dus zal hij geen járen op dezelfde post blijven zitten. Maar volgend
jaar stoppen met het burgemeesterschap in Aalsmeer, zit er niet in, reageert hij in alle ernst op de grappig bedoelde toekomstvoorspelling
van AB.
Volgende week heeft de zittend
burgemeester een evaluatiegesprek met de fractievoorzitters. “Ik
loop daar nog niet op vooruit, maar
2011 is niet het jaar voor een carrière-move. Daarvoor is Aalsmeer nog
veel te leuk en is er nog veel te veel
te doen!”

Jonge verdachten
in gestolen auto
Oude Meer - Een auto op de Fokkerweg trok zaterdag 6 november
rond 20.30 uur de aandacht van politieagenten. Er werd langzaam en
alleen met stadslicht gereden. In
Amstelveen hield de politie de bestuurder staande. Uit onderzoek
bleek het om een gestolen auto te
gaan. De vier inzittenden zijn aangehouden en voor nader onderzoek
ingesloten. Het ging om twee jonge
mannen en jonge vrouwen uit Amsterdam van 17, 20, en 21 jaar.

ingezonden
Auto geschampt, afzender onbekend:
Stomverbaasd en wat onbeschoft!
Afgelopen zaterdag 6 november
nog even een paar boodschappen gedaan in het dorp. Auto geparkeerd op het Praamplein, keurig
binnen het vak, dat is tegenwoordig
toch een kunst.
Bij terugkomst de kinderen en
boodschappen ingeladen en toen ik
zelf in wilde stappen werd ik aangesproken. Deze man wist mij te vertellen dat de auto die eerder naast
mij geparkeerd stond, mijn auto had
geschampt. De bestuurder was wel
uitgestapt om de eventuele schade
te bekijken, maar toch zonder enig
bericht vertrokken. En schade was
er wel degelijk!
Wat was ik blij dat er toch iemand de
moeite had genomen om het kenteken te noteren. En zelfs te wachten
totdat ik bij de auto terug kwam, om
het gebeuren te melden. Ik was zo
stomverbaasd dat ik helemaal ben
vergeten om de naam en eventuele contact gegevens van deze me-

neer te vragen, zodat ik op zijn minst
een bloemetje kan brengen. Stomverbaasd was ik ook over de onbeschoftheid van de bestuurder!
Als je schade rijdt, hoe klein of
groot, dan zorg je dat je het netjes
afhandelt! Bang voor de no-claim?
Of gewoon minder gemanierd. Echt
sneu, nu moet ik naar het politiebureau om aangifte te doen en via
mijn verzekering de schade laten
herstellen. Het had ook anders gekund: Een excuus briefje met telefoonnummer, zodat we samen het
schadeformulier hadden kunnen invullen met een kop koffie.
Hopelijk lezen jullie beiden deze
brief, daar is hij namelijk ook voor
bedoeld. De een die wordt gesterkt
in zijn eerlijkheid en de ander die
wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid!
Mellanie Arkesteijn
0297-385500
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal zaterdag

Aalsmeer en Voorland
delen de punten: 2-2
Aalsmeer - In een aantrekkelijke wedstrijd met een 2–2 eindstand
kreeg Aalsmeer iets meer dan het
verdiende. Tegenstander Voorland
kreeg de meeste kansen en miste een penalty en toch voor hetzelfde geld had Aalsmeer de 3 punten kunnen meenemen. Voorland
heerste in de eerste 30 minuten van
de eerste helft en van de tweede
helft. Aalsmeer kwam goed terug in
de laatste 15 minuten van de eerste en de tweede helft. Met Kelvin
Chan-A-Hung voor de licht geblesseerde Ilker Yildiz, die op de bank
begon, was het Voorland dat met
vooral Sam Vrede als plaaggeest
voor Sergio Pregers keer op keer
verwarring stichtte in de Aalsmeer
defensie. Bij slecht wegwerken in
de 14e minuut van de Aalsmeer verdediging tikte Diego Esajas de bal
in de hoek, 1–0. Aalsmeer kon hier
weinig tegenover stellen en wist
voorin met alleen Salih Yildiz als
eenzame spits geen druk te zetten.
Voorland kon vaak het spel overnemen. Behoudens Sergio Pregers die
geen vat had op zijn tegenstander,
maar ook weinig rugdekking kreeg,
speelde de gehele Aalsmeer achterhoede een prima wedstrijd. Bij een
doorbraak van Sam Vrede in de 16e
minuut voorkwam Sander Bakker
een verdere achterstand. Het eerste
gevaarlijke moment voor Aalsmeer
kwam in de 19e minuut toen Kelvin
Chan-A-Hung uit een vrije trap rakelings voorlangs schoot. Aalsmeer
ontsnapte in de 30e minuut aan een
grotere achterstand toen Sam Vrede weer eens aan de aandacht van
Sergio Pregers ontsnapte. Op het
punt van schieten gleed hij uit op
het gladde kunstgras en huppelde
de bal naast. Vanaf de 30e minuut
ging Aalsmeer beter spelen en onder de druk die Aalsmeer creëerde
wankelde de niet zo sterke Voorland

defensie toch enkele malen. Uit een
corner van Kelvin Chan-A-Hung in
de 35e minuut tikte Harmen Colijn
de bal net naast. Het was toch weer
uit een dood moment dat Aalsmeer
scoorde. Uit een corner van Salih
Yildiz in de 39e minuut tikte Sergio
Pregers tussen een woud van benen
de gelijkmaker in, 1–1. Het werd de
laatste minuten voor de pauze weer
een echte wedstrijd. Over en weer
kwamen er kansen, maar beide keepers hielden met kunst en vliegwerk
hun doel schoon. Voorland begon
meteen na de rust weer met een offensief. Aalsmeer had er wel goed
grip op. Een aanval ingezet door
Kelvin Chan-A-Hung in de 59e minuut. Zijn pass bereikte Peter Neuvel. Het harde schot werd ternauwernood door keeper Ando Ebenezer tot corner verwerkt. Een onoplettendheid in de Aalsmeerse defensie werd door Sam Vrede afgestraft.
Al vallend scoorde hij 2-1. Uit een
corner in de 73e minuut van Kelvin
Chan-A-Hung scoorde Burak Sitil
uit een scrimmage de 2–2 en was de
wedstrijd weer open. Aalsmeer had
mazzel toen in de 77e minuut Diego
Esajas uit een vrije trap de lat teisterde. Het doek leek voor Aalsmeer
te vallen toen Dave Louiszoon in de
hoek van het strafschopgebied een
penalty veroorzaakte. De penalty genomen door van Duivenvoorde werd hoog over geknald. Het
werden nog 10 turbulente minuten
waarin beide ploegen voor de zege
gingen, maar de stand bleef gelijk,
verdiend 2-2. Komende zaterdag 13
november speelt Aalsmeer thuis tegen AFC. Het team van trainer Jeroen Brussee – oud-speler van
Aalsmeer het zal wel voor spektakel
zorgen aan de Dreef. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Zaterdag 13 november

Trampolinespringen

Drie teams Omnia zeker van
plaats in halve finale NK
Kudelstaart - De Proosdijhal was
afgelopen weekend weer het toneel van een trampoline wedstrijd.
Al vroeg was het druk in de zaal met
springers, jury, vrijwilligers en supporters. Om 9 uur werd al begonnen met inspringen. In de klasse E
heeft SV Omnia vijf teams. Team 7
met Serena Arendzen, Eliane Kok,
Naomi v/d Coolwijk en invaller Bonita Goede had een goede dag. De
meiden maakten wat kleine foutjes, maar wisten op de juiste momenten de punten te scoren en veroverden de zilveren medaille. Team
8 met Donatella Antoniadis, Tanja
Kater, Sanne v/d Schraaff en Joyce
de Weille heeft ook goed gesprongen en eindigde op de vierde plaats.
Beide teams zijn al bijna zeker van
een plaats in de halve finale! Het
jongens team van Omnia is achtste geworden. Dit team moet er nog
even aan trekken, wil ze in de halve finale komen, want de beste zes
teams gaan door. Team 8 bestaat uit
Matthias de Jong, Lars Appelboom,
Teun v/d Schilden en Cody van As.
Team 11 met Sam Groeneveld, Marcella Adjape, Dian van Wieringen en
Martijn Rive volgt het viertal op de
voet met een verschil van nog geen
punt. Team 10 van SV Omnia had
veel pech. Het team had maar drie
springers waardoor er geen fouten gemaakt mochten worden. De
druk hiervoor was te hoog en helaas
eindigde het team dan ook op de
twaalfde plaats. Voor hen is het NK

helaas niet meer mogelijk. In klasse
D wordt SV Omnia 2000 vertegenwoordigd door twee teams waar ook
wat uitval in was. Team D5 met Nikita Holst, Ebbie Tam, Mila van Bruggen en invalster Sanne Appelboom
zijn wederom eerste geworden en
dus vrijwel zeker van een plaats op
de halve finale. Team D6 moest zaterdag helaas maar met drie springers aan de bak en dit resulteerde
in een negende plaats. In klasse C,
het hoogst haalbare op regionaal
niveau, heeft SV Omnia het moeilijk omdat ze twee teams heeft met
maar drie springers. Toch weten deze teams zich steeds goed te plaatsen. Team C4 met Marvin Arendzen,
Max de Vries en Danischa Goede
staan voorlopig op de derde plaats
met op de voet gevolgd door team
C3 met Maaike Kaslander, Daphne
Hulsker en Sophie van Geest. Voor
deze klasse is het nog niet bekend
hoeveel teams er door zullen gaan
naar of de halve finale. Het kan ook
dat beslist wordt dat slechts twee
teams direct naar het NK mogen.
Dan vallen beide teams af. De springers van Omnia hopen natuurlijk
dat er een halve finale gesprongen
kan gaan worden zodat ze nog kans
maken op een finaleplek. Voorlopig gaan Omnia D5, Omnia E7 en
Omnia E8 naar de finale. De laatste
plaatsingswedstrijd is aanstaande
zaterdag 13 november vanaf 10.00
uur in de Proosdijhal. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Clubkampioenschappen zwemmen

Maxime en Dennis winnen
Geuzenbokaal bij Oceanus
Poel’s Eye in Dorpshuis

Eerste grote finale voor
darter John Kater
Kudelstaart - De dagen worden
kouder, de wintertijd is weer ingegaan en het is sneller donker. Een
goed moment om weer eens een
avond van sportiviteit en gezelligheid op te zoeken en dus trotseerde menig darter de kou voor alweer
de vierde speelavond bij Poel’s eye
in dorpshuis Het podium. Ook John
Kater en Danny de Hartog waren
aanwezig, onwetend dat deze avond
hun avond zou worden. Aan het begin van de avond had John Kater het
nog lastig, maar wist toch nog tweede in zijn poule te worden waardoor
hij verder mocht gaan in de winnaarsronde. Vervolgens won hij respectievelijk van Rinus Jurka en Co
van Dam waardoor hij zich voor de
halve finale plaatste. Hierin stond hij
tegenover René Kruit en ook deze
spannende wedstrijd wist hij te winnen.
Ondanks het feit dat John Kater altijd al een leuk pijltje heeft kunnen
gooien, stond hij nu voor het eerst
in de grote finale en was hiermee de
verrassing van de avond. In de andere halve finale stonden Danny de
Hartog en Danny Zorn tegenover
elkaar. Danny de Hartog die deze
avond al meerdere malen ter sprake
kwam door zeer goed spel, wist on-

der andere van koploper Tim Maas
te winnen, maar moest helaas zijn
meerdere erkennen in Danny Zorn.
De finale ging dus tussen John Kater en Danny Zorn waarbij de laatstgenoemde er na een zeer leuke
wedstrijd met de volle winst vandoor ging. In de andere finales wist
het nog jonge talent Tim van de Poel
de winst in de Scone-ronde te boeken door te winnen van oud kampioen Jeroen van der Helder. Hans
Lok was in de finale van de E-ronde net te sterk voor Quinta Broekhof
die tevens de ‘punt op de i’ prijs won
voor de beste dame van de avond.
Verder zijn er ook nog veel andere
mooie wedstrijden gespeeld en grote individuele overwinningen geboekt deze avond.
Hou je van een pijltje gooien en
zoek je graag de gezelligheid op?
Kom dan gerust eens een avondje
langs bij Poel’s Eye. Iedereen krijgt
veel kans om te gooien en het wordt
nooit laat dankzij het gebruik van
maar liefst 20 dartborden en een
vernieuwd speelschema.
Morgen, vrijdag 12 november, is alweer de volgende speelavond. Inschrijven kan tot 19.45 en deelname
kost 3,50 euro, mits je ouder dan 15
jaar bent.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Tine wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
17 november vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Liefhebbers van klaverjassen en
pandoeren zijn van harte welkom.
Het klaverjassen op 3 november is
gewonnen door Wil ter Horst met
4947 punten, gevolgd door de heer
Fokker met 4829 en Jan Alderden
met 4820 punten. Bij het pandoeren
wist Jan van de Meer met 655 punten de hoogste eer te behalen. Op
twee en drie zijn Kees van de Meer
met 620 en Tom Verlaan met 600
punten geëindigd.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 4 november is het
klaverjassen gewonnen door Tinie
Lindeman met 5684 punten, gevolgd door Henk van Wichen met
5636 en Piet van As met 5628 punten. Bij het jokeren wist Bets Teunen
met 62 punten de hoogste eer te
behalen. Op de tweede plaats eindigde Jan Bon met 153 punten.

Aalsmeer - Na een weekeindje clubkampioenschappen werd bij
zwemvereniging Oceanus duidelijk
wie er dit jaar met de bekers naar
huis mochten. Dat die strijd niet
zomaar gestreden werd en iedereen er duidelijk zijn best voor deed
bleek wel uit de ruim 300 persoonlijke records die sneuvelden. Dit zijn
de nieuwe clubkampioenen: Luca
Bacchis (7-jarigen), Jane Sommeling en Finn Vos (8-jarigen), Giullia
Corsi en Rick Moens (9-jarigen), Lianne Bouwmeester en Dennis Weening (10-jarigen), Anouk van Noord
en Daan Sommeling (11-jarigen),
Luca Ebbinge en Bart Sommeling
(12-jarigen), Maxime van den Heuvel en Rick de Mercado (13-jarigen), Tamara Grove en Wessel de
Jong (14-jarigen), Robin Pagano
Mirani en Jeffrey Reijnders (15-jarigen), Chantal Grove en Vincent
Moolhuijsen (16-jarigen) en Wyke

Edwin kampioen
Bonaken!
Leimuiden – Edwin Horree uit Leimuiden is de nieuwe Nederlands
kampioen Bonaken.
In een spannende finale zegevierde
Horree over Ries Moorselaar en René de Kruijf uit Baarn die tweede en
derde werden. De beste vrouwelijke deelnemer aan het elfde Nederlands Kampioenschap Bonaken dat
zaterdag 6 november in Leimuiden

Nieuwenhuizen en Robert Rohaan
(senioren). Om ook een algemeen
clubkampioen te kunnen erkennen
worden de gezwommen tijden afgezet tegen een KNZB tabel, die voor
iedere leeftijd een norm geeft. Zo
kunnen ouderen met jongeren vergeleken worden. Dick de Geus, oud
voorzitter van Oceanus, heeft hiervoor een grote beker beschikbaar
gesteld die hij ook dit jaar weer zelf
heeft uitgereikt aan de winnaars.
Bij de dames wist Maxime van den
Heuvel de eerste plaats te veroveren, op twee is Tamara Grove geëindigd en op drie Chantal Grove. Bij
de heren ging de hoogste eer naar
Dennis Weening, op twee Vincent
Moolhuijsen en op drie Robert Rohaan. Voor alle winnaars was een
fraaie medaille beschikbaar en voor
de bekerwinnaars naast de wisselbeker ook een mooie herinneringsduim.

werd gehouden, was Jolanda van
der Geer uit Voorhout. Het NK telde zaterdag 122 deelnemers. Edwin
Horree pakte niet alleen de nationale titel.
Hij mag zich namelijk ook één jaar
lang erevoorzitter noemen van de
Stichting Bonaken Nederland. Horree is de opvolger van de kampioen van 2009 Clem Nieuwenhuizen
uit Alphen aan den Rijn. Toevallige bijkomstigheid is dat Horree met
zijn bedrijf Palingrokerij G. Eveleens
sinds 2010 de nieuwe hoofdsponsor
is van het NK.

AALSMEER
Aalsmeer 1 - AFC 1
Aalsmeer 2 – CSW 2
Aalsmeer 3 – Swift 4
Terrasvogels 1 - Aalsmeer 4
Aalsmeer 5 – EVC 4
Fortius 4 - Aalsmeer 6
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – TABA Vet.1

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

Dames
Aalsmeer DA.1 – Lopik DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
RKAV/Aalsmeer Vet.1 – TABA Vet.1 14.30 u
Jong Aalsmeer United
Junioren
MSV ’19 A1 - J.A.United A1
J.A.United B1 – Concordia B1
Zaanlandia B2 - J.A.United.B2
J.A.United B3 – VEW B2
Zwanenburg C2 - J.A.United C1
J.A.United C2 – Kadoelen C1
Kadoelen C2 - J.A.United C3

15.00 u
14.30 u
13.00 u
12.30 u
14.30 u
12.30 u
13.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Sp.Martinus D1
J.A.United D2 – DSOV D2
J.A.United D3 – Overbos D6
Vogelenzang D1 - J.A.United D4
Buitenveldert D6 - J.A.United D5
J.A.United D6 – Hoofddorp MD.2
Chabab E1 - J.A.United E1
J.A.United E2 – Bloemendaal E1
Hoofddorp E4 - J.A.United E3
RKAVIC E1 - J.A.United E4
Onze Gazellen E3 - J.A.United E5
DIO E1 - J.A.United E6
J.A.United E7 – DIOS E6
Kennemers E5 - J.A.United E8
DIOS E 10 -J.A.United E9
J.A.United F1 – Hoofddorp F2
J.A.United F2 – Kon.HFC F3
J.A.United F3 – Kon.HFC F6
Pancratius F4 - J.A.United F4
DSOV F3 - J.A.United F5
Buitenveldert F6 - J.A.United F6
J.A.United F7 – Hillegom F5
J.A.United F8 – HBC F9
J.A.United F9 – DSS F 19M
Hillegom F6 - J.A.United F10
J.A.United F 11 – SDZ F 11

13.00 u
11.15 u
9.30 u
10.30 u
10.00 u
9.30 u
11.15 u
11.00 u
9.00 u
11.45 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
Spakenburg MC.1 - J.A.United MC.112.30 u
Concordia MC.2 - J.A.United MC.2 13.15 u
IVV MD.1 - J.A.United MD.1
10.15 u
Kon.HFC MD.1 - J.A.United MD.2 11.30 u
SCW ME.1 – J.A.United ME.1
9.00 u
RKDES
Legm.vogels D3 - RKDES D1
Overbos D3 - RKDES D2
RKDES D3 – RKAVIC D1
RKDES D4 – Zwanenburg D6
DCG E2 - RKDES E1
RKDES E2 – SP.Martinus E2
RKDES E3 – Swift E8
Hellas sport E5 - RKDES E4
De Meer E6 - RKDES E5
Buitenveldert F2 - RKDES F1
Swift F2 - RKDES F2

9.00 u
12.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
8.45 u
8.45 u

CTO’70 F2 - RKDES F3
Sp.Martinus F2 - RKDES F4
RKDES F5 – ZRC/Herenmarkt F2
RKDES F7 – DCG F7
RKDES F8 – Buitenveldert F11
RKDES F9 – Amstelveen F5
DWV F7 - RKDES F10

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

Dames en meisjes
Waterwijk DA.1 - RKDES DA.1
RKDES MA.1 – HSV Sport MA.1
Concordia MB.1 - RKDES MB.1
HBC MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – ZSGO/WMS MD.1
RKDES ME.1 – Overbos ME.2

14.30 u
11.00 u
14.45 u
11.30 u
9.30 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – De Dijk 1
SCW 2 – CSW 3
SCW 3 – Pancratius 2
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1
Bloemendaal Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Castricum Vet.1

14.30 u
12.00 u
11.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
BVV’31 A1 - SCW A1
SCW B2 – Hoofddorp B4
SCW C1 – Concordia C2
Overamstel C1 - SCWC2

14.30 u
10.15 u
10.00 u
10.30 u

Pupillen
Zwanenburg D1 - SCW D1
SCW D2 – DWV D7
SCW E1 – VVC E3
Overbos E8 - SCW E2
SCW F1 – UNO F1
SCW F2 – Hoofddorp F11
Zwanenburg F4 - SCW F3
SCW F4 – Eendracht’82 F2

12.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Seastum DA.2
Hoofddorp MC.2 - SCW MC.1
SCW MD.1 – Nieuw Sloten MD.1
SCW ME.1 – J.A.United ME.1

12.15 u
13.00 u
10.15 u
9.00 u

Zondag 14 november
R.K.A.V.
SVIJ 1 - RKAV 1
DCG 3 - RKAV 2
RKAV 3 – RKDES 5
Diemen 4 - RKAV 4
RKAV 6 – Abcoude 7

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u

Dames
KVVA DA.1 - RKAV DA.1

10.30 u

R.K.D.E.S.
DWS 1 - RKDES 1
Haarlem 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Bloemendaal 2
Nieuw West 2 - RKDES 4
RKAV 3 - RKDES 5
RKDES 6 – DIOS 4
KDO 6 - RKDES 7

14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
DSS A1 - RKDES A1
Legm.vogels A3 - RKDES A2
RKDES B1 - DWS B1
RKDES B2 – Ouderkerk B2
Weesp C2 - RKDES C1
AS’80 C 12 - RKDES C2

11.00 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u
9.30 u
9.00 u

Handbal Eerste Divisie

Krappe zege dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben zaterdag met minimaal verschil van V&L gewonnen:
25-24.
Na een zeer sterk gespeelde eerste
helft volgde namelijk een wat mindere tweede en zo werd de slotfase
nog erg spannend. De Aalsmeerse
dames gingen bijzonder goed van
start en stonden binnen twee minuten al met 3-0 voor, en na een minuut of tien met 8-2. De ene aanval was nog mooier dan de andere
en de dekking stond uitstekend. Sarah Bartling vervulde een belangrijke rol in de opbouw en ook Tessa de
Graaf speelde sterk, zowel verdedigend als aanvallend.
Pas vlak voor rust kon V&L af en
toe door de dekking heen komen
en kwam terug tot 12-9. Maar door
onder meer twee fraaie doelpunten
van Sonja van Wechem en een belangrijke stop van Bianca Schijf (ze
keerde een strafworp) kon er toch
gerust worden met
een comfortabele voorsprong: 159. In de tweede helft leek er in eerste instantie nog geen vuiltje aan de
lucht. FIQAS Aalsmeer kwam zelfs
op 18-11 en nu stopte Michelle Attema een penalty en Bianca Schijf
even later ook nog een break out.
Hoewel het spel aan Aalsmeer kant
inmiddels iets minder verzorgd was,
bleef de marge toch ruim: 21-16 na
een kwartier. Pas daarna kwam de
Limburgse ploeg langzaam steeds

dichterbij. V&L profiteerde van fouten aan Aalsmeer kant en via een
aantal snelle spelhervattingen kwamen de bezoekers van 22-16 terug
tot 22-21, mede omdat de Aalsmeerse dames in deze fase ook moeite hadden om zelf kansen te creeren. En het was dat Bianca Schijf
opnieuw een strafworp wist te stoppen, anders was V&L zelfs op gelijke hoogte gekomen.
Nu bleef de voorsprong, al was die
minimaal. Robin Kenter vergrootte het verschil: 23-21, maar binnen
een minuut was het alweer 23-22.
Vijf minuten voor tijd scoorde Sonja
van Wechem uit een vrije worp 2422, maar ook nu kwam V&L terug:
24-23 en zo bleef het erg spannend.
Met minder dan een minuut op de
klok maakte Sarah Bartling gelukkig aan alle onzekerheid een eind
door uit een sterke actie de 25-23
te scoren.
Want dat het daarna toch nog 2524 werd, maakte niet meer uit: de
winst was binnen. En doordat V.O.C.
2 verloor bij Internos staat FIQAS
Aalsmeer nu op plaats twee in de
Eerste Divisie, slechts één punt achter koploper Bentelo.

Sjoelavond bij
BV Oostend

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op donderdag 18 november organiseert buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers een sjoelavond in buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat.
Het sjoelen begint om 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur staan koffie en thee
klaar.
De groepswinnaars van 4 november zijn de heren D. Boer met 124,7,
J. De Nooij met 108,3 en de dames
E. Schuit met 116,2 R. van Zelderen
met 109,8 en Y. Tulp met 106,7 gemiddeld.

Aalsmeer - Vrijdag 12 november is
er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het wijkcentrum aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden kaarten verdeeld. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Het kaarten op 5 november is
gewonnen door Wim Vergeer met
liefst 6160 punten. Op twee is Tiny
van de Polder geëindigd met 5796
punten en op drie Frits de Jong met
5280 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Miep Bloemen met 3519
punten.

Komende zondag 14 november
wacht een uitwedstrijd bij Quintus 2. Zaterdag 20 november weer
een thuiswedstrijd in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg tegen
H.C.V.’90. Aanvang: 19.00 uur.
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Schaakcompetitie

RKAV van winst naar gelijk
spel tegen Geel-Wit

AAS 4 begint met gelijk
spel tegen Sassenheim
Aalsmeer - Vrijdagavond 5 november stond voor AAS 4 een schaakwedstrijd tegen Sassenheim op het
programma. Op bord één speelde
Cheryl Looijer met zwart een degelijke partij. In een Scandinavische
opening had wit echter een klein
ruimte voordeel en wist dit langzaam maar zeker uit te buiten. De
zwarte koningsstelling werd steeds
zwaarder belaagd, wat resulteerde
in stukverlies en mat in weinig. Op
bord twee speelde Henk van Leeuwen met wit een goede partij. Zwart
plaatste zijn stukken ietwat ongelukkig waardoor een zwarte loper
in het gedrang kwam en gewonnen
werd. Tel hierbij een dreigend kwaliteitsverlies bij op en zwart zag al
snel de hopeloosheid van zijn stelling in en gaf zich gewonnen. Paul
Karis speelde op bord drie met
zwart weer een typische Karis partij, dat wil zeggen, een zeer scherpe opening en gemiste winstkansen

van beide spelers. Toch was Paul net
wat gehaaider dan zijn opponent en
wist in het eindspel de winst knap
veilig te stellen. Op het vierde en
laatste bord speelde John van der
Hoeven met wit een goede opening
maar verslikte zich in zijn eigen verdediging door een loper in de lijn
van de toren te plaatsen. Zijn tegenstander wist hierdoor de h pion te
winnen en de witte stelling zeer gewelddadig binnen te dringen, wat
resulteerde in een nederlaag voor
John. Einduitslag: 2-2. De volgende wedstrijd van AAS 4 is vrijdag 3
december thuis tegen Bodegraven
2.Schaakclub AAS schaakt van begin September tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Voor informatie: 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Zaalvoetbalcompetitie

Programma ZABO 5e ronde
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 13 november voortgezet met de vijfde
speelronde. Er wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is welkom en de toegang is gratis. Het programma begint iets later dan normaal en ziet
er als volgt uit: Om 19.05 uur Ac-

con tegen Piller Sport. Om 19.50 uur
Amsec Beveiliging tegen LEMOgaat-los. Om 20.35 uur LEMO tegen
Schijf Grondboringen. Om 21.20 uur
begint de topper tussen de nummers 1 en 2 van de stand: Sportcafé de Midi’s tegen DGL en om 22.05
uur tenslotte Café Johnny’s tegen
Sporting Uithoorn.

Strijd en Vriendschap 65 jaar!
Aalsmeer - Op 13 december is het
65 jaar geleden dat bridgeclub Strijd
& Vriendschap is opgericht. Het jubileum is op 6 november gevierd
in het dorpshuis van Kudelstaart
met een feestelijke bridgedrive, gevolgd door een geweldig optreden
van Shantykoor De Brulboeien. De
heren brachten zo’n tien zeemansliederen ten gehore die goed in de
smaak vielen. Alle aanwezigen deinden mee met de muziek. Tot slot
hebben de bridgers met hun partners genoten van een verrukkelijk
warm en koud buffet. Op naar het
70-jarig lustrum! De uitslag van de

feestelijke bridgedrive:
1. Trees de Jong en Jan van Ginkel 60.71
2. Jan en Jaap Geleijn
59.52
3. Huub Zandvliet en Jasper Blom
59.23
4. Ger Lubbers en Willy Stokman
56.85
5. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 55.21
6. Gerda en Ed Kilian
54.46
7. Gré Aartse en Coby Blom
54.32
8. Gl. Maarse en Mien Korenwinder 53.57
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
53.42
10. Jan en Krijnie Joore
52.83
11. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 52.53
12. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 51.04
13. Alie v. Verseveld en Tiy v. Zijverden50.89
14. Jan Oor en Martin v.d. Laarse
50.60
15. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 49.70

Dressuurwedstrijd Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 7 november is op manege The Funny Horse
weer een wedstrijd gehouden. Vijftig kinderen deden deze dag hun uiterste best om voor de jury en het
publiek hun proef zo goed mogelijk
te rijden. Ook werden er weer heel
wat diploma’s behaald. Het was een
heel gezellige dag en iedereen had
zijn of haar pony zo mooi mogelijk
gemaakt. Bij het onderdeel vaardigheid wist Noa Joore op paard Okki
de hoogste eer te behalen met totaal 140 punten. Op twee is Renske Poldervaart op Simone geëindigd
met 138 punten en op drie Rachel
Katjee op Snuitje met 136 punten.
Bij FH-B is goud uitgereikt aan Gijs
Reurekas op Okki met 190+ punten
en zilver was er voor Dia van Wierin-

gen op Duco met 190 punten. In de
klasse B bleek Ilse Beentjes op Lady
de beste met 203 punten, gevolgd
door Ashley van de Brink op Dave
met 196 punten en Veronique Bruining op Winter met 192 punten. De
L1/L2-proef is het beste verreden
door Natasja Dieleman op Floortje
met 182+ punten. Zilver is uigereikt
aan Zoë Kuintjes op Sedan met 182
punten en brons aan Lisa Dieleman
op Lucky met 178+ punten. Op 28
november viert Funny Horse sinterklaasfeest en daarna volgt, wat betreft de wedstrijden, een winterstop.
De lessen gaan natuurlijk gewoon
door. Voor informatie over Funny
Horse kijk op www.funnyhorse.nl of
kom eens kijken op de manege aan
de Oosteinderweg 555b.

Foto Don Ran.

Handbal

FIQAS Aalsmeer laat punten
liggen tegen Hurry Up
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben zaterdag opnieuw
geen punten behaald. In een fysiek harde wedstrijd, waarin bij vlagen wel zeer goed gespeeld werd,
verloren de Aalsmeerders uiteindelijk nipt van het Drentse Hurry Up:
31-33. Bij FIQAS Aalsmeer maakte
de uit Bosnië afkomstige Djordje Stevanovic zijn debuut in de eredivisie en deed dat niet onverdienstelijk. Hij is beslist een aanwinst voor
de jonge ploeg, want hij heeft niet
alleen zelf onnavolgbare bewegingen in huis, hij zet vanaf de middenopbouw positie ook de lijnen uit én
stelt anderen in staat om te scoren.
Zo wist hij onder meer veelvuldig
cirkelspeler Rodrigo Huttinga aan
te spelen. Met Stevanovic in de basis begon FIQAS Aalsmeer in ieder
geval goed aan de wedstrijd tegen
de ploeg van Joop Fiege en kwam
al snel op voorsprong: 4-2 en even
later 6-3.
De afstandsschutters van Hurry
Up werden hierna echter wat minder goed aangepakt en zo konden
de Drenten niet alleen langszij komen: 7-7, maar even later zelfs een
voorsprong nemen: 7-9. Keeper Jeroen van ’t Hart hield zijn ploeg in
de race door een paar fraaie reddingen en via topscorer Robin Boomhouwer en Remco van Dam kwam
FIQAS Aalsmeer terug: 9-9. Hurry Up, dat sowieso al vrij fysiek verdedigt, ging over op een wat offensievere dekking en profiteerde bovendien van wat fouten aan
Aalsmeer-kant: 9-11. In de slotfase waren beide ploegen zeer aan
elkaar gewaagd en na fraaie goals

van Boomhouwer en Huttinga vanaf de cirkel ging de rust in bij een
15-15 stand. Na de pauze ging FIQAS Aalsmeer furieus van start en
kwam binnen vier minuten op een
21-16 voorsprong, na fraaie break
outs waarin Luuk Obbens een grote rol speelde en goals van opnieuw
Boomhouwer, Huttinga en Stevanovic. Deze marge kon de ploeg van
René Romeijn een kleine tien minuten vasthouden, waarna het opnieuw de opbouwers van Hurry Up
waren die vrijuit van afstand konden uithalen. Bovendien miste FIQAS Aalsmeer zelf de nodige kansen. Het gevolg was een 25-25 tussenstand met nog een kwartier
te gaan; de wedstrijd kon nog alle
kanten op, want de ploegen bléven
aan elkaar gewaagd. In de slotfase
was Hurry Up echter net iets doeltreffender. Want waar de Aalsmeerders niet zuiver genoeg of te geforceerd schoten, waren de doelpogingen van de Drenten wél raak: 28-31.
Er bleef wel geknokt worden en nog
één keer wist FIQAS Aalsmeer terug
te komen: 30-31. De zo gewenste gelijkmaker kwam er echter niet,
het was Hurry Up dat nog twee keer
scoorde terwijl de doelpogingen
van de Aalsmeerders strandden op
de lat en keeper Bart van Huisstede: 30-33. In de slotseconde maakte Rodrigo Huttinga nog wel 31-33,
maar dat maakte weinig meer uit.
Komende zaterdag mag FIQAS proberen bij HA R&O wél de broodnodige punten te behalen, want inmiddels is Aalsmeer afgezakt naar
plaats zeven. De uitwedstrijd zaterdag begint om 20.00 uur.

Handbalcompetitie jeugd

Helaas verlies C1 RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag hebben de handbal C1-meiden
van RKDES in Haarlem een wedstrijd gespeeld tegen DSOV. RKDES wist als eerste te scoren, maar
DSOV bleek beter in overspelen en
scoren. De rust ging de C1 in met
een achterstand van 9-2. In de pauze volgde een peptalk van de coach
en vol goede moed gingen de meiden het veld weer in. Wederom wist
DSOV snel te scoren, maar RKDES
gaf aan niet alle punten cadeau te
willen geven. Er werd goed verde-

digd. Ondanks het geklap en gejuich van trouwe fans verloor RKDES met liefst 21-4. Volgende week
zaterdag wacht de C1 een wedstrijd
in Amsterdam. En natuurlijk gaan
de meiden er dan weer voor de volle honderd procent tegen aan. Deze
keer moet de winst mee terug naar
Kudelstaart. Eerst wacht echter aanstaande zaterdag 13 november een
thuiswedstrijd in De Proosdijhal tegen de Legmeervogels. De wedstrijd
begint om 19.30 uur en fans zijn van
harte welkom.

Ruime overwinningen voor
tafeltennissers Bloemenlust
Viva la Fuif met
SV Omnia

Ouderensoos
BV Oostend

Aalsmeer - Het dansseizoen is
weer begonnen bij SV Omnia 2000.
De vereniging bestaat 10 jaar en
daarom mag eenieder meefeesten
tijdens de dansvoorstellingen op 1
en 2 juli volgend jaar in de nieuwe stadsschouwburg De Meerse in
Hoofddorp. De naam van de show
is ‘Viva la Fuif’ en deze titel is niet
zomaar gekozen. Het is namelijk de
vijfde keer dat de dansers van SV
Omnia 2000 hun publiek gaan trakteren op dansplezier. Dubbel feest
dus, want twee keer vijf is tien en
zoveel jaar bestaat SV Omnia 2000.
Wie mee wil dansen in de show kan
kijken op www.svomnia.nl en een
keertje meedoen in een proefles.

Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de ouderensoos van buurtvereniging Oostend is op donderdag 18 november.
Plaats van samenkomst is gebouw
Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat en de aanvang is 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De 55-plus soos op 4 november is
gewonnen door de heer van der
Sluis met 5597 punten, gevolgd
door mevrouw Luyben met 5414
punten en de heer Tromp met 5371
punten.
De poedelprijs mocht de heer Doeve mee naar huis nemen. Bij het
rummicuppen wist mevrouw De
Vries de hoogste eer te behalen.

Aalsmeer - Het eerste team van
Bloemenlust moest het afgelopen
weekend opnemen tegen Tempo
Team 5. De stand kwam direct al op
3-0 voorsprong, omdat de tegenstander maar met twee spelers op
kwam dagen. De overige wedstrijden waren niet echt spannend op
het dubbelspel na. Hervé Pantegnies, Jeroen Hensel en Ed Couwenberg waren gewoonweg te sterk. Alleen Hervé gunde één tegenstander
een game. Het dubbelspel van Jeroen en Ed was nog het boeiendst
met gamestanden van 14-12, 1513, 9-11 en 11-7. Met de 10-0 overwinning komt Bloemenlust 1 op
een stevige tweede plaats in deze derde klasse poule. Bloemenlust
2 nam vast een voorschot op het
kampioenschap met een eclatante
9-1 overwinning in Haarlem tegen
Spaarne. Vladimir Javornik en Johan

Berk bleven ongeslagen en alleen
Bart Spaargaren moest een tegenstander feliciteren. Het dubbelspel
werd een zege in vier games voor
Bart en Johan. Bloemenlust 3 speelde uit tegen het vierde team van
Bloemenkwartier. De speelavond
kon vroeg beëindigd worden, want
er waren maar twee ontvangende tegenstanders. Ton de Hollander
verloor z’n eerste partij nog ruim,
maar zijn tweede wedstrijd wist hij
goed spelend naar zich toe te trekken. Willem Visser had z’n draai duidelijk niet deze avond, want met
ruim verschil moest hij al z’n opponenten feliciteren. Wim v.d. Aardweg was de ‘man of the match’. Hij
schreef de maximale score van twee
winstpunten op z’n naam en samen
met Ton werd ook het dubbelspel in
winst omgezet, zodat de einduitslag
3-7 werd.

Aalsmeer - Afgelopen zondag
stond voor RKAV de wedstrijd tegen Geel-Wit op het programma.
Met 2-2 werd uiteindelijk gelijk gespeeld. Tot ver in de tweede helft zag
het er nog gunstig uit voor de thuisploeg. Met de stand van 2-0 kon er
eigenlijk niets meer mis gaan. GeelWit dacht daar echter anders over.
Gelijk vanaf de aftrap lieten de bezoekers zien dat er echt niet met
hun te spotten viel.
Reeds in de vierde minuut was er de
eerste kans op 0-1, maar de bel toucheerde de buitenkant van de paal.
Alexander Goes op rechts gaf zijn
tegenstanders het nakijken maar
zijn inzet, in de zesde minuut ging
maar rakelings naast.
Duidelijk was te zien dat beide ploegen voor de volle winst gingen. Het
spel wisselde constant van speelhelft. Zo was Geel-Wit in de twaalfde minuut weer dicht bij een doelpunt, maar de inzet van Gianluca
Adama ging net naast.
Bij RKAV liepen de combinaties geheel niet slecht, maar de afwerking
liet te wensen over.
Zo ook in de vijf en dertigste minuut
,een fraaie combinatie tussen Mo el
Ahmadi en Alexander Goes, waar
niets op aan te merken viel, maar

doelman Leeuverman van Geel-Wit
verstoorde het feestje van de 1-0.
Deze doelman hield Geel-Wit in de
race, heel wat kansen voor RKAV
werden door hem om zeep geholpen. De rust gaf een 0-0 stand aan.
De tweede helft moest toch wel het
gene brengen waar RKAV op hoopte, maar Geel-Wit gaf op hun beurt
totaal niets weg.
In de vier en zestigste minuut was
het eindelijk toch raak. Een fraaie
combinatie op het middenveld werd
door Barry Sprinintveld perfect op
het hoofd van Mishon Bucuklar geplaatst en het was 1-0.
Nog geen twee minuten later was
het Barry Springintveld die voor de
2-0 tekende, wat kon er nu nog mis
gaan?
En het ging mis, weer twee minuten later was er daar de aansluiting,
Lars Willemse tekende voor 2-1. Eric
Jansen ranselde nog een keer tegen
de lat en ook Geel-Wit schoot nog
eens tegen het ijzerwerk bij RKAV.
De aanhang van Geel-Wit, kon toch
nog juichen in de vier en tachtigste minuut, het was Lars Willems
die zijn ploeg op 2-2 zette met een
prachtige volley. Komende zondag
14 november speelt RKAV uit tegen SVY.

Afzwemfeesten in Waterlelie
Aalsmeer - In de week van 18 tot
en met 22 oktober is afgezwommen voor diverse snorkeldiploma’s
in zwembad De Waterlelie.
Voor een aantal kinderen van de
Snorkelen-3 groep van vrijdagmiddag kwam er een einde aan ruim
een jaar zwemmen op vrijdagmiddag. Zij waren begonnen in augustus 2009 met hun Survivallessen en
op 22 oktober sloten zij de reeks
af met het Snorkel-3 diploma. Het
snorkeldiploma is behaald door:
Max de Beij, Mark Noorderweer,
Davey Drieman, Claudia Boegman,
Sipke de Boer, Daniella Bloemberg,
Matthew Bloemberg, Marc Pieter
Arie Holleman, Luc Jansen, Joey
Janse, Paul de Groot, Bram Verhoef,
Eva van Iperen, Joey Janse, Ilaj Ruige, Margot Roelofs, Justin Mader,
Matis Ben Avraham, Rik de Koff.
Op zaterdag 30 oktober was het
een feestelijke dag voor ongeveer
200 kinderen van de zwemlessen
van zwembad De Waterlelie. Deze
kinderen zwommen af voor diploma A of B of C. Vele ouders, opa’s
en oma’s, broertjes en zusjes waren
ook naar het zwembad gekomen om
de verrichtingen van de kinderen te
komen bekijken.
Er werd met kleding gezwommen,
door het gaten zeil gedoken, borsten rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Het afzwemmen is prima verlopen en alle kinderen gingen dan
ook met hun welverdiende diploma
naar huis. Alle afzwemmers voor A,
B en C ontvingen naast een gratis
ijsje, ook een leuk pennenbakje of
vriendenboekje. Omdat een aantal
kinderen er niet bij konden zijn, is
op donderdag 4 november nog een
klein afzwemfeestje gehouden voor
achttien kinderen voor A of B of C.
Ook deze achttien konden gefeliciteerd worden.
Het A-diploma is behaald door:
Chiara Sarabjeet, Renzo Siebeling,
Asley Slinger, Nienke Linda Smit,
Sofie van Thienen, Erik Throup, Merel Timmer, Mitchell Jeremy Visser,
Maud Visser, Joris Wijfjes, Thijs van
Zelst, Melina Antoniadis, Nathan
Barendse, Janou van Beek, Mila van den Berg, Fabian Bijenveld,
Samantha Breuring, Alissa Carels,
Melissa Christiaans, Tycho Deen,
Lana Esperanza Diekman, RoseBelle E.E. Dragt, Esmee de Geus,
Job Bastiaan de Geus, Florian Gorissen, Camiel van Gorp, Luka Grdenic,
Max Groeneveld, Puk Groeneveld,
Lavanya Hoekman, Tim Hogenhout, Evan Homma, Sam Hoogland,
Paige ten Hoope, Thomas Jesse,
Robin Jongkind, Sander Rens Klarenbeek, Sabrina Komies, Nick van
Leeuwen, Sia Linnemann, Samantha
van der Lip, Grace Lissenburg, Ri-

ley Meeuwissen, Dio Middelkoop,
Aya El Mobarik, Dani Pouw, Job
Swart, Roxy van der Velden, Sylvie
Willemsen, Anna Witteveen, Christian van Drunen, Quinten Gorter, Rowen Könst, Rick Griffioen, Limor Jiska Muller, Bas van Soest, Kiki Frederiks, Magali Breur, Nikki Bosse,
Arsewin Netan Kongül, Sara Zethof.
Voor het B zijn geslaagd:
Demster Abrahamy, Wessel Dilan
van Ackooy, Chris Ammerlaan, Viggo Ilian van den Bergen, Job Bleekermolen, Isa Blokker, Gijs Merlijn
Blom, Amy Boere, Robin Brassem,
Arnaud Brassem, Danique Degger,
Liz de Freitas, Gabriël van de Glind,
Sean Gonesh, Eva Gorter, Juriaan de
Graaf, Kim de Groot, Ewan Groot, Simon Hagenberg, Sjoera Huel, Esmée
Hulst, Jort Martinus Pieter Kemp,
Areej Khan, Mila Kooijman, Sanne
Kooijman, Femke van Lunsen, Merel van Lunsen, Thijmen Maasdam,
Timo van der Meer, Sebastián Nieto,
Nicolás Nieto, Marith Nijholt, Florian Otto, Maiky Perlee, Leander Potemans, Dajah Femke van der Putten, Mats van der Putten, Peter
Roest, Iris Sassen, Pien Spring in ‘t
Veld, Lindsey van Wieren, Thomas
Zantingh, Rosie Arts, Jimmy Baars,
Damian Balk, Elle Baudert, Rachelle Blom, Anne van der Blom, Jente Dekker, Lotte Doeswijk, Kirolus
Hanna, Kai Hassink, Job Hermans,
Rens Hoedeman, Fiene Hollander,
Isis Jongkind, Stijn Kaslander, Beau
Kayser, Chris Kluft, Lucas Kwakkenbos, Mienke Lek, Sil Oostveen, Aidan van Oostveen, Thijmen Gabriel Lucas Riechelman, Cas Rijkelijkhuizen, Nils de Roos, Ivan Bastiaan
Rutgers, Mohammed Sherif, Esmée
Smit, Noa Spaargaren, Jacob Stewart, Mark Taekema, Tariq den Uyl,
Nikee de Veld, Tessa Verweij, Wouter Voorn, Youri de Vries, Tessa van
de Water, Madelief Wilhelmis, Julian
v.d. Wielen, Sen Haasbroek, Elenah
Creemers, Koen Walet, Kim Korzelius, Pien Doortje Lodder, Lucia Andrea Domingues Rosa, Myrthe van
der Vliet.
Het C-diploma is uitgereikt aan:
Iris van Barneveld, Rafe Blaisse, Rick
Blaisse, Romy Blok, Veerle de Boer,
Shannon van den Bogaard, Anne
Bosman, Max Peter Bouricius, Yordi
Braam, Norah Brilleman, Fher Brilleman, Amir Bryson, Jaïr Bryson, Olaf
Thorben Grosman, Bo Hogenboom,
Tessa de Hon, Sophie Jaspers, Matteo van Kooten, Björn Lemmens,
Brendan McDade, Swen Molleman,
Silke Muller, Lune Muller, Luan Vinh
Nguyen, Mika Olij, Marijne Oosterbeek, Sky Persoon, Anna Schaefers,
Benthe van Schuppen, Lynn van der
Sluijs, Liam Visser, Wioletta Burger,
Daniel Veruzab.

Jeugdhandbalnieuws

B1 FIQAS wint met grote
cijfers van Volendam
Aalsmeer - Afgelopen zondag 7
november moesten de jongens B1
van FIQAS Aalsmeer tegen Volendam spelen. Het was even wennen, want de wedstrijd werd pas om
16.15 uur ’s middags afgewerkt.
Op het veld hadden de jongens
met 24-11 van Volendam gewonnen, maar ze gingen er toch vol tegenaan. In het begin ging de strijd
nog gelijk op, maar daarna gaf FIQAS Aalsmeer gas en stonden beide keepers prima te keepen. Zo gingen ze de kleedkamer in met een
voorsprong van 22-8 bij rust. Daar

kregen de jongens de opdracht
mee om minimaal 40 punten te halen. Dat lukte: FIQAS Aalsmeer
bleef lekker handballen, combineerde goed en zorgde voor een hoog
baltempo. Het verdedigen verliep
iets minder goed, waardoor de keepers de tweede helft wat meer ballen om hun oren kregen. Er werd
wel met ruime cijfers gewonnen, én
de 40 werd gehaald, einduitslag: 4122! De doelpunten werden gemaakt
door: Nigel 10, Rein, Tim en Floris 6,
Remco 5, Jeffrey 3, Glenn en Martijn
2 en Olav 1.
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Mini’s Fiqas ongeslagen
op toernooi in Houten

Aalsmeer Oost opgefleurd!
Aalsmeer - Op woensdag 3 november zijn negen jongens en meiden op pad gegaan met 600 bloembollen in Oost. Deze bollen zijn door
wijkraad Oosteinde aangeboden
aan De Binding Oost.
Vorig jaar is de buurt rondom de
scholen opgefleurd met krokussen en narcissen. Nu zijn de Boomgaard en de Beatrixlaan in de bol-

len gezet. De tieners hebben twee
uur lang hun best gedaan om alle
bollen te planten. Ook bij Binding
Oost zijn nog wat bollen geplant, dat
wordt in het voorjaar een mooi gezicht! Als beloning kregen alle tieners een bakje met bollen mee naar
huis, zodat ook de eigen straat in
het voorjaar mooie narcissen of hyacinten heeft.

Goud, zilver en brons op NK
voor sportschool Wassanim
Aalsmeer - Op zondag 24 oktober
zijn in Rotterdam weer veel prijzen
behaald door leden van sportschool
Wassanim. Drie nieuwe Nederlandse kampioenen in de rij van de al
dertig kampioenen die bij sportschool Wassanim rondlopen. Joep
Sparnaaij won goud bij het onderdeel loopvormen. Tweede prijzen bij
loopvormen door Jeroen Rogmans
en Katja van de Aardweg en derde prijzen bij de onderdeel zijn uit-

gereikt aan Bryan Buijs, Remzi Bras,
Roxy Watchman en Kyra van Ockenburg. Bij het onderdeel sparren
is goud behaald door Bryan Buijs en
Remzi Bras. De tweede prijs mocht
Rowan Buijs in ontvangst nemen en
op drie zijn Koen Knoef, Lulu Jiang,
en Kyra van Ockenburg geëindigd.
Uiteraard is hoofdinstructeur Johan
van de Nald supertrots op zijn pupillen. Voor meer info en foto’s: www.
wassanim.nl.

Film je eigen goocheltruc en
ontmoet de broers Kazan
Binding Zolder
goed bezocht
Kudelstaart - Woensdag 3 november was het een gezellige drukte bij
Binding Zolder. Negen meiden en
één jongen kwamen naar de zolder om een verzameldoos te pimpen. Sommigen kwamen voor het
eerst bij De Binding en vonden het
wel spannend. Gelukkig vonden
ze het allemaal gezellig en leuk en
werden er hele mooie creaties gemaakt. De één maakte een siera-

dendoos, de ander een verzameldoos. Met verf, siersteentjes, veertjes en meer maakten ze allemaal
een mooi exemplaar dat zeker niet
zal misstaan in de kamers van de
kinderen. Bij binnenkomst mochten
de kinderen zelf hun drinken en een
snoepje uitkiezen.
Na het creatief bezig zijn ging de
één lekker buiten spelen, de ander
op Internet een leuk spelletje spelen
en weer een paar anderen speelden
in het lokaal beneden op de Wii. Al
met al een geslaagde middag. Kijk
voor meer informatie op www.debinding.nl.

Amstelveen - Zondag 21 november komen Oscar en Renzo, de zonen van Hans Kazàn, en hun assistente Mara naar Schouwburg
Amstelveen met hun Happy Magic show. De zonen van Hans Kazàn besloten in 1996, net als hun
vader, een spectaculaire illusieshow
te maken met hun assistente Mara.
Met hun prachtige en verbluffende
show reizen de drie sympathieke illusionisten over heel de wereld. In
hun nieuwe show Happy Magic nemen zij jong en oud mee naar hun
fascinerende wereld vol dromen en
illusies. Er is deze avond een moge-

lijkheid om achter de schermen te
kijken en hier de drie illusionisten te
ontmoeten, vragen te stellen en een
magisch cadeau te ontvangen. Heb
jij al een kaartje voor de voorstelling en wil je een ‘meet and greet’
winnen? Maak dan een filmpje van
jouw eigen goocheltruc, plaats deze op YouTube en mail de link samen met je adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd
voor zondag 14 november naar publiciteit@schouwburgamstelveen.
nl. Kijk voor meer informatie en/of
kaartverkoop van de voorstelling op
www.schouwburgamstelveen.nl.

Aalsmeer - Zondagmorgen speelden de mini’s van Fiqas Aalsmeer
een toernooi in Houten. Het team
bestond deze keer uit Maik, Nina,
Cody, Romy, Jort, Noa en Matt. Nadat bepaald was wie er als eerste op
doel mocht, begon de eerste wedstrijd. Na een moeizame start kwamen de toppers los, iedereen kon
elkaar goed vinden en de bal ging
ook goed rond, niemand werd overgeslagen. Dit goede spel zorgde er
dan ook voor dat Aalsmeer de eerste wedstrijd won van KDO met 6-0.
Na een glaasje limonade op naar de
tweede wedstrijd tegen Fulmen Fidelitas en wel met een andere keeper op doel. Deze wedstrijd verliep
een stukje moeilijker, echter werd
ook gewonnen met 2-0. Na deze wedstrijd was er geen tijd om te
rusten, het was meteen door handballen op het andere veld en wel tegen HV Leidsche Rijn 2. Bij HV Leidsche Rijn stond een heel goede keeper op doel en deze was moeilijk de
te passeren. Het bleef dan ook lang
0-0, mede door het goed verdedigen van Fiqas Aalsmeer. Gelukkig
lukte het toch de keeper van de tegenpartij drie keer te passeren en zo
werd ook deze wedstrijd gewonnen:
3-0. Op na de laatste wedstrijd van
dit toernooi, tegen het organiseerde vereniging HV Houten. Ook deze
wedstrijd werd gewonnen, weer met

3-0. Een knappe prestatie van de
mini’s, zeker het feit dat er geen tegendoelpunt geïncasseerd werd. De
mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, trainen elke vrijdag van 16.00 tot 17.00
uur bij sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg. Iedereen in deze leeftijd is
welkom eens mee te komen trainen.

Kleur mee en win vrijkaartje!

Twee shows van Ernst en
Bobbie in De Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 4 december komen Ernst en Bobbie naar
Aalsmeer. In sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg treedt het populaire kinderduo twee maal op met
‘Pimp de Sint’, een gloednieuwe
sinterklaas-show vol liedjes en actie. In de gezellige maar ook spannende sinterklaas-show is sinterklaas dit jaar een stuk hipper dan
anders. Sinterklaas is zelfs helemaal bling bling. Zijn persoonlijke
assistent vindt namelijk dat sint zich
moet aanpassen. Sinterklaas vindt
het heerlijk om met zijn tijd mee te
gaan. Toch is er iets vreemds aan de
hand met sinterklaas. Als Ernst en
Bobbie er achterkomen wat er met
sint gebeurd is, moeten ze alles op
alles zetten om samen met alle jongens en meisjes uit de zaal sinterklaas te redden!

Ook in de sinterklaas-show ‘Pimp
de Sint’ zitten weer heel veel liedjes
die de kinderen uit volle borst mee
kunnen zingen. Ernst is de betweter, denkt eerst goed na en doet dan
pas iets. Bobbie is heel anders. Hij is
altijd vrolijk en onbezorgd. Hij doet
eerst en denkt dan pas na en vaak
denkt hij helemaal niet. De shows in
De Bloemhof op zaterdag 4 december zijn om 13.00 en om 16.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij zwembad De Waterlelie
aan de Dreef.
Toegangskaarten kosten 17,50 euro
per stuk. Kinderen onder de 1 jaar
gratis entree. De sporthal aan de
Hornweg 187 is toegankelijk voor
rolstoelen. Indien niet uitverkocht
zijn kaarten ook op de dag van het
optreden aan de zaal verkrijgbaar.
Voor alle optredens zijn ook telefo-

Schoolhandbaltoernooi Aalsmeer

Tweede plaats voor Oosteinder
nisch kaartjes te bestellen via 09002040806 of online via www.ernstbobbie.nl
Kleurplaatwedstrijd
Rondom de sinterklaas-show ‘Pimp
de Sint’ van Ernst en Bobbie houdt
De Nieuwe Meerbode een kleurplaatwedstrijd voor kinderen. In totaal twaalf gratis toegangskaarten

voor de optredens in De Bloemhof
mogen weggegeven worden. Ga
snel aan de slag en lever je kleurplaat met naam, adres en leeftijd uiterlijk 22 november in bij De Nieuwe
Meerbode, Visserstraat 10, bedrijventerrein Hornmeer, in Aalsmeer.
In de krant van donderdag 25 november worden de winnaars bekend gemaakt.

Aalsmeer - Zaterdag 6 november vond het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi plaats in sporthal De
Bloemhof. De jongens en meisjes van groep 6/7 van de Oosteinderschool hadden met hun gymles hard geoefend op de spelregels
van handbal. Om 12 uur speelden zij
hun eerste wedstrijd tegen de Benidorm Basterds, ook wel bekend
als de Zuidooster. Dit team met alleen maar jongens bleek een maatje
te groot. Helaas verloren de Oosteinders met 6-3. Onder bezielende
leiding van Heidi Koehler en Linda
Nederstigt begonnen ze met frisse
moed aan de tweede wedstrijd tegen de OBS uit Kudelstaart. Met Rose op doel en Lars Kooy en Anouk
Stevens, alle drie handballers, wonnen ze dit dik met 8-2. Op naar de
laatste wedstrijd in de poule E tegen de Jozefkanjers. Kim Nederstigt nam de keeperspositie over.
De Jozefschool en de Oosteinderschool waren zeer aan elkaar gewaagd. Met 8-6 werd nipt gewonnen door de Oosteinder. Uiteindelijk de tweede plaats in poule E, op

naar de kruisfinale tegen de Leeuwen van Samen Een. Met Thijs Duin
op doel, die werkelijk bijna alle ballen stopte, en doelpunten van Kaoutare, Lars en Anouk werd ook deze wedstrijd met 8-6 winnend afgesloten. Op naar de finale. Daar troffen de Oosteinderschool weer de
Benidorm Basterds, dus dat werd
voorspeld als zeer zware pot. De finale was heel spannend, ging gelijk op. Met 4 doelpunten van Lars
Kooy ging na 15 minuten het eindsignaal met een gelijke stand 6-6. Er
moest verlengd worden. In de verlenging van 5 minuten waren de Benidorm Basterds van de Zuidooster
toch net een maatje te groot en verloor Oosteinder de finale in de verlenging met 9-7. Toch nog een heel
knappe prestatie.
Na de prijsuitreiking keerden de
jongens en meisjes van de Oosteinderschool met een beker voor
de tweede plaats huiswaarts! Natuurlijk is de school heel trots op
het team bestaande uit Lars, Thijs,
Daphne, Famke, Anouk, Amber, Kaoutare, Rose en Kim.

Aalsmeer - Op zaterdag 6 november heeft een aantal leerlingen van groep 3,
4 en 5 van de De Oosteinderschool meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi. Na een viertal spannende wedstrijden, wist het team de tweede plaats te
behalen. De meiden en jongens hebben met veel plezier gehandbald en zijn
voornemens volgend jaar zeker weer mee te gaan doen!

