Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

BANKETBAKKERIJ • TEAROOM • CHOCOLATERIE

ab müller

A.s. zaterdag van
8.00 - 14.00 uur
warme chocomel
met oliebol 2,50
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
Goedkoop onderhoud,
reparatie en APK
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Burgemeestersechtpaar op GRATIS*
‘kroegentocht’ in Aalsmeer
ruit
Aalsmeer - Het was een lange vrijdag jl. 9 november voor het burgemeestersechtpaar Pieter en Saskia
Litjens. Op uitnodiging van AB-fractievoorzitter René Martijn gingen zij
op ‘kroegentocht’ in Aalsmeer. Het
trio werd vergezeld door wethouder
Berry Nijmeijer die eveneens van de
mogelijkheid gebruik maakte om
het Aalsmeerse avond- en nachtleven nader te leren kennen. “Het is
zwaar, even koffie”, meldde burgemeester Litjens in De Oude Veiling.
“Maar wel leuk. Het zijn allemaal
harde werkers in de horeca en je
maakt zo kennis met heel veel inwoners die je misschien anders nooit
tegenkomt”, vervolgt hij met een

vrolijke lach. AB-man René Martijn
presenteerde inderdaad een pittig
programma, geen café, kroeg of discotheek is overgeslagen. Uiteraard
was wel ruimte gecreëerd om even
op adem te komen en lekker rustig
te eten. Hiervoor was restaurant Himalaya uitgekozen. Daarvoor waren
de café’s Vleghaar, Joppe, ‘t Holland
Huys en Sportzicht met een bezoek
vereerd. Na het eten ging de kennismaking verder naar De Oude Veiling, poolbiljart The Fifties en danscafé de Praam. Daarna het dorp uit
en per taxi naar jongerencentrum
N201 waar juist stevige rock uit de
boxen klonk, en tot slot naar discotheek Bon Ami. Het was vroeg dag

of laat nacht voor de ‘kroeggangers’, maar alle vier hebben ze het
heel leuk gevonden. Aalsmeer heeft
op horeca-gebied voor elk wat wils
te bieden, luidde de conclusie. En
veelal gaat het er, gelukkig, heel gemoedelijk aan toe.

Aalsmeerse Belangen is en blijft
pertinent tegen de realisatie van een
gezondheidscentrum op het Praamplein. De partij blijft er bij dat de lo-

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

er vorige week donderdag niet van
kunnen overtuigen. Ook PACT en
de VVD zijn nog niet ‘om’. Wat ook
zwaar weegt voor het CDA is dat er
financieel verlies wordt geleden als
niet voor het perceel grond op het
Praamplein wordt gekozen. Met de
parkeerplaatsen valt het ook wel
mee. “Waarom niet alles blauwe zone maken”, tipte Ton Smit. Bovendien
heeft het gezondheidscentrum een
aanzuigende werking op de winkels
in het dorp. “Na een bezoekje aan
de arts kun je een boodschap gaan
doen.” Enfin... de uitspraak “Wij geloven in dit project” liet niets te raden over.
Nu niet, dan nooit meer
Wethouder Berry Nijmeijer vertelde ook deze keer dat er geen betere locatie binnen de gemeente is.
“We hebben een aanvraag voor het
Praamplein binnen, niet voor andere locaties.” Dat de voorziening midden in het centrum van Aalsmeer
(wat niet ‘t dorp zelf is, maar ongeveer bij de Ophelialaan) zou moeten komen, is nooit afgesproken,
volgens Nijmeijer. “Als je dit hier nu

De sint brengt zaterdag
bezoek aan Aalsmeer!
Aalsmeer - Vol verwachting klopt
ons hart, nog maar een paar nachtjes slapen en dan komt sinterklaas
aan in Aalsmeer! Aanstaande zaterdag 17 november is de dag dat de
goedheiligman in ons dorp zal arriveren. De nationale intocht van sinterklaas vindt dit jaar plaats in Kampen in Overijssel. Aldaar komt de
goede sint zaterdagochtend aan,
waarna hij met een hele grote groep
zwarte pieten meteen overstapt in
een kleine stoomboot om door te
varen naar Aalsmeer. Rond 14.00
uur legt de stoomboot aan bij de
tuin van Zorgcentrum Aelsmeer aan
de Ringvaart, te bereiken via de Kanaalstraat.
Pepernotenmolenfabriek
Sinterklaas en de pieten wandelen
na aankomst naar de Pepernotenmolenfabriek op het Molenplein in
de Zijdstraat. De pieten gaan hier
wat van hun kunsten laten zien.
Daarna gaat de tocht langzaam verder richting het gemeentehuis. Onderweg krijgen de kinderen natuur-

Show in gemeentehuis
Rond 15.15 uur komen sinterklaas
en de zwarte pieten bij het gemeentehuis aan. De sint heeft laten weten
dat hij hoopt hier de nieuwe burgemeester Pieter Litjens te mogen begroeten. In het gemeentehuis is er
voor alle kinderen een leuke sinterklaasshow, waarbij de pieten er
zeker een feestelijke boel van maken. Zorg dat je er bij bent, want het
wordt weer een groot kinderfeest!
Kijk voor meer informatie over de intocht op www.sinterklaasinaalsmeer.
nl. Daar vind je ook recepten, kleurplaten, leuke spelletjes en foto’s van
de intocht in 2006. De sinterklaasintocht wordt mede mogelijk gemaakt door Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum.

VOOR UW kerstpakketten
& relatiegeschenken
ZIJN
niet toestaat, krijgen we nooit meer
zo’n gelegenheid”, benadrukte hij.
“Dan krijg je alleen misschien een
huisartsenpraktijk, maar nooit meer
zo’n breed centrum.” Wachten kan
niet meer, waarschuwde Nijmeijer.
Tegen de VVD en PACT, die er nog
niet uit zijn: “Voor een time-out is
geen tijd meer!”

SJAAK & Jopie Verhoef

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Nieuw-Vennep
Pondweg 2
Tel: 0252-621122

Wij verhuizen naar Aalsmeerderweg 285 F

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

winterbanden
Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28
Tel: 0297-328221
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Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

actie
ABO

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/

020-653 42 32
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VVD: misschien parkeerplaatsen
De VVD deed nog een verrassende
uitspraak over de plaats waar het
gezondheidscentrum moet komen.
Zij sluit namelijk niet uit om hier in
de toekomst parkeerplaatsen voor
Albert Heijn te laten aanleggen.
Deze opmerking staat haaks op
de andere wens die de VVD koestert: een passantenhaven aan het
Praamplein. “Die haven is voor ons
nog niet afgeschreven en als je
gaat bouwen, haal je het nooit meer
weg”, zei Spaargaren tijdens de vergadering. De VVD wil dus de locatie
voor het centrum liever ‘open’ houden. Maar later gaf Spaargaren aan
“alle opties open te houden”.
Voor Ulla Eurich (PACT) is hier asfalt
te willen storten onbespreekbaar.
“Dan liever natuur”, gaf de fractievoorzitter aan. Volgende week dus
een definitieve uitspraak van de
raad wat betreft de komst van het
gezondheidscentrum.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

nog steeds actief!

even bellen:

Voor al uw relatiegeschenken
en kerstpakketten
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lijk pepernoten en wordt de stoet
begeleid door muziek van het Drum
Melodkorps Ophelia. Dit korps
speelt alweer voor het derde achtereenvolgende jaar bij de intocht en
zal uiteraard vrolijke Sinterklaasmuziek laten horen.

Superdruk was het vorig jaar in Aalsmeer bij de aankomst van sinterklaas in
het dorp. De sint hoopt aanstaande zaterdag weer heel veel kinderen te mogen begroeten.

Gezondheidscentrum volgende week weer in de raad

catie niet centraal genoeg is voor
bewoners buiten het dorp. Het CDA
was altijd al vóór de plaats naast het
huidige Zorgcentrum Aelsmeer, aan
de Brandewijnsloot. De christendemocraten kunnen niet één maar wel
meerdere positieve kanten opnoemen van de locatie-keuze. Tegenwerpingen als ‘slecht bereikbaar
voor het openbaar vervoer’ wuift de
partij weg. “Er komt toch niemand
met de bus naar het gezondheidscentrum.” CDA’er Ton Smit heeft
zelfs een bekende arts gevraagd
naar de vervoerskeuzes van zijn patiënten. “Deze wist te vertellen dat
in dertig jaar tijd bijna niemand
met de bus naar de praktijk kwam.
Ze gaan met de eigen auto of met
de service-taxi.” De partij heeft AB

Stoomboot legt aan bij zorgcentrum

Zie elders in deze krant

De leukste ‘tent’ volgens de burgemeester? Vul dat zelf maar in, eerste
burger Litjens meldde zich ziek begin deze week. Het zou toch niet...
Nee, vast niet. Griep en verkoudheid heersen en wie kleine kinderen heeft (Pieter en Saskia hebben
er drie), weet dat de op school of op
de crèche opgelopen bacillen veelal
ook de volwassenen treffen.

Nog geen medestanders CDA
voor locatie op het Praamplein

1

repareren?

X

Aalsmeer - Het CDA is hartstikke
voor om een gezondheidscentrum op het Praamplein, naast
het zorgcentrum te willen realiseren. Hoewel de aanvraag voor
een huisartsenpraktijk, apotheek
en fysiopraktijk er ligt, zijn de
drie andere partijen nog steeds
niet ‘om’. AB blijft stellig nee
zeggen, maar de VVD en PACT
zouden volgende week in de
raadsvergadering op 22 november best eens op een ‘ja’ kunnen
uitkomen. Vooralsnog zijn ze er
nog niet uit.

15 november 2007

Editie: Aalsmeer

Kijk voor een routebeschrijving
of meer informatie op
www.profiletyrecenter.nl

Merk

Maat

type

Prijs

Interstate

175/65-14 82T

IWT-2

` 59,-

Toyo

185/65-14 86T

S942

` 69,-

Vredestein 185/65-15 88T

Snowtrac2

` 75,-

Dunlop

195/65-15 91T

WinterSport 3D

Interstate

205/55-16 91H IWT-2

Vredestein 205/55-16 91H Snowtrac2
Pirelli

` 79,` 95,` 119,-

215/55-16 93H W210 SottoZero ` 159,-

Staat uw maat er niet bij? bel ons voor de prijs!
Prijzen zijn inclusief montage en BTW. Exclusief balanceren, ventielen, afvalbeheersbijdrage en stikstof.
Prijzen zijn geldig t/m 29 december 2007 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Banden - Olie verversen - Uitlijnen - Balanceren - Accu’s - APK - Uitlaten - Schokdempers - Remmen - Lichtmetalen wielen - Service Shop
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Themadienst, Revolutie van de liefde, vg.
Otmar Vrees. Peuternevendienst en
kinderkerk.

AlARMNuMMER

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de
kleinsten en zondagsschool voor
oudere kinderen.

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

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

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

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

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

tijd voor mij hebben. Andere dieren zie ik niet zo zitten. Wie wil mij
een fijne oude dag geven? U kunt
bellen met de dierenbescherming
Aalsmeer, telefoonnummer 0297343618.

ingezonden
Auto bekrast: duur geintje!
Aan degene die nooit een briefje
met zijn of haar naam en adres achterlaat: In de avond/nacht van zaterdag 3 november is iemand zo leuk
geweest om een mooie lange kras
te zetten op onze auto’s.
Zo’n ‘geintje’ kost ongeveer 700 euro. Dit kunnen we natuurlijk via de
verzekering afhandelen, alleen ga je
dan in de no-claim een aantal treden omlaag, en kost het weer zes
jaar voordat je weer bent waar je
was. Maar wie kan ons vertellen dat
het binnenkort niet nog een keer
gebeurt of dat je een ander soort
ongeluk met de auto krijgt (gaan we
niet vanuit, maar toch.) Dan kun je

pas echt je portemonnee opentrekken. Wij willen deze persoon hiervoor hartelijk bedanken! Zelf probeer je alles zo netjes mogelijk te
houden en een ander vernield de
boel. Hebben dit soort personen dan
nooit over normen en waarden gehoord? Met je handen van iemand
anders zijn spullen afblijven. Als je
je verveelt ga dan een andere hobby of sport zoeken waarin je je kunt
uitleven, maar ga niet nutteloos slopen! Dit vinden wij ervan: zielig onvolwassen gedrag!
Drie gedupeerde bewoners van
de Roerdomplaan

Ikg

gen en zich daar belangeloos voor
inzetten. Dit jaar is de zesde NSGK-collecte. De eerste was in 2002,
met ongeveer 500 collectanten. Vorig jaar waren er bijna 6000 vrijwilligers die samen ongeveer 420.000
euro inzamelden, een prachtige opbrengst. En dit jaar gaan naar schatting 7000 collectanten op pad. Wie
desondanks geen collectant aan
de deur krijgt, kan ook een bijdrage overmaken op giro 552000 van
de NSGK te Amsterdam. De NSGK
komt al sinds 1950 op voor kinderen
en jongeren met een handicap in
Nederland. De stichting is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij
donateurs en vrijwilligers.
De NSGK is in het bezit van het
CBF-keurmerk. Dit garandeert dat
ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.
Meer informatie vindt u op de website www.nsgk.nl.

teraard komen ook de banden aanbod. Een zeer belangrijk aspect van
de motor. Het gebruik van de welbekende prop ter reparatie van de
band komt ook ter sprake. Hoe kun
je zelf wat klein onderhoud uitvoeren en nog meer onderwerpen. Een
ieder is van harte welkom in het gezellige clubgebouw van MTC Motovatie op het KLM Sportcentrum aan
het Wimbledonpark 2 te Amstelveen. De aanvangstijd is 20.00 uur
en de entree is gratis.
Voor meer informatie over het winterprogramma: Bel Ben Padberg,
tel. 020–6977009 of Milco Smit, tel.
0251–251661. Internet: www.motovatie.nl.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. Oecumenische dienst in rooms-katholieke
Karmelkerk met pastor Loek Seeboldt. Oppas voor allerkleinsten en
zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br.
H.B. Slagter uit Wijk bij Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst, drs. T. Bolland, Amsterdam in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E.
Groot uit Barneveld.
Oost:. Zondag dienst 10u. ds. B.J.G.
Reitsma uit Ermelo en 17u. Catechesedienst, ds.C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. E.M. Bakker
uit Bodegraven.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. en 16.30u. ds.
K. Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Iedere zondag om 10u. en woensdag om 20u. dienst.
Zondagsschool om 10u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u, vg. ds. A. Jansen.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

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.

‘Winterklaar maken van
motor’ bij MTC Motovatie
Amstelveen - Onder het motto ‘winterstop betekent zeker geen
winterslaap’ organiseert de actieve
motortoerclub MTC Motovatie uit
Amstelveen de komende maanden
een aantal boeiende en ook leerzame avonden. Het winterprogramma
voor iedereen biedt om te beginnen
het winterklaar maken van de motorfiets. Vanavond, donderdagavond
15 november, bijt clublid Guus Wolters het spits af. Deze ervaren rijder en monteur zal deze avond alles
vertellen over klein onderhoud en
het winterklaar maken van de motor. Er zullen diverse oude/versleten
onderdelen te zien zijn. Hij zal vertellen wat daar mee is gebeurd. Ui-

Zondag 18 november

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

Duizenden in actie voor
kinderen met handicap
Aalsmeer - Duizenden vrijwilligers
gaan binnenkort op pad om geld in
te zamelen voor kinderen met een
handicap. Zij doen dat in het kader
van de nationale collecteweek van
de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK), tot en
met 17 november. Met de opbrengst
helpt de NSGK kinderen en jongeren met een handicap om zo volwaardig mogelijk te kunnen leven.
Het is de zesde keer dat de NSGK
collecteert. Kinderen en jongeren
met een handicap willen graag gewoon meedoen, net als hun leeftijdgenootjes. Daarvoor zijn vaak veel
extra aanpassingen, zorg en begeleiding nodig. De NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties,
aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Dat kan allemaal dankzij de inzet van duizenden
vrijwilligers, die kinderen met een
handicap een warm hart toedra-

KERKDIENSTEN

Zorgcentrum Aelsmeer
pakt uit op cruisevakantie
Aalsmeer - Op 29 Oktober gingen
42 bewoners en 28 vrijwilligers naar
de Prins Willem Alexander, een hospitaalschip dat in Amsterdam aan
de De Ruijterkade lag te wachten,
een vierdaagse cruisevakantie. Een
jaar voorbereiding is vooraf gegaan
aan de cruisevakantie. De laatste
weken moest er veel werk verzet
worden. Dit kwam omdat de medewerkers en vrijwilligers alles zelf
moesten doen op het schip. “Toen
we dan ook op weg gingen naar
het schip was het een konvooi van
een Connexxion bus en een vrachtwagen van de Firma van Es en onze twee kleine busjes en daarachter
nog vijf personen auto’s om de medewerkers te vervoeren”, vertelt Ria
Bruine de Bruin.
Op het schip aangekomen werden
de deelnemers verwelkomd door de
medewerkers die vooruit naar de
boot gegaan waren, met een lekker
kopje koffie en een gebakje. Daarna
uitpakken en het schip verkennen.
De route was uitzonderlijk mooi,
vanuit Amsterdam naar Schoonhoven, door de havens van Rotterdam
naar Gorinchem dan naar Arnhem,
Kampen weer terug naar Amsterdam. Elke dag voer de boot om 07.00
uur naar de volgende bestemming

waar zij om 14.00 uur aankwam om
vervolgens van boord te gaan en de
steden te verkennen. Gelukkig was
het overal droog weer met een lekkere temperatuur en soms zelfs een
zonnetje. Als het schip voer dan
werden er door de vrijwilligers en
de medewerkers spelletjes gedaan
en men kon naar de nagelsalon om
zich lekker te laten verwennen. Natuurlijk met al dat lekkers aan boord
moest er wel elke ochtend gegymd
worden, maar verder konden de bewoners lekker doen waar ze zin in
hadden. Het avondprogramma was
gevarieerd: van dia’s over de te varen route, een optreden, een bonte
avond die door de medewerkers en
vrijwilligers verzorgd werd.
Donderdagavond was al weer de
laatste avond en afscheid werd genomen met een uitgebreid buffet. Bewoners vertelden genoten te
hebben en nog wel een week aan
boord te willen blijven. Vrijdagmorgen werd gebruikt om samen terug
te kijken op een mooie week en de
medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Nadat op het zorgcentrum alles
weer op zijn plaats was gezet kon
iedereen terugkijken op een prachtige vakantie.

Oppaspoes
Neesie is weg!
Aalsmeer - Oppaspoes Neesie is
weggelopen en helaas niet meer terug gekomen.
Neesie heeft een iets langharige
vacht, ze is bruin/grijs van kleur met
zalmroze vlekken op haar rug en
buik. Ze heeft ook een pluisstaart.
Ze is schuw.
Wilt u bellen als u haar gezien heeft?
De oppassers zijn heel bezorgd. Telefoonnummer 0297-348121, Oosteinderweg 453.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel, vr. 10u. in zorgcentrum en za. 17u. in Kloosterhof.
woordcommunieviering, vg. diaken
J. Snoek. Zondag in Karmelkerk
10.30u. oecumenische viering, vg. L.
Seeboldt.
Rijsenhout: zaterdag 19u. Eucharistieviering, vg. H. Post mmv damesen herenkoor Soli Deo Gloria.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. van Veen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten op zaterdag,
19u., zondag, 10.30u. en woensdag
9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. gezinsviering, vg. J.
Snoek mmv De Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudies
Iedere maandagavond om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Olv ev. 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.

Kienavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 21 november wordt in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 de
jaarlijkse Sint Nicolaaskienavond
georganiseerd. Er zijn zeer mooie
prijzen te winnen, onder andere een
mand met levensmiddelen, letters
van banket, chocolade letters, speculaas poppen en natuurlijk verrassende cadeaus in de overbekende
verrassingsronde. Buurtvereniging
Hornmeer heet kienliefhebbers van
harte welkom.
Vanaf 20.00 uur gaan de ballen rollen, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
“Gezien de toeloop van voorgaande keren is het wenselijk om op tijd
aanwezig te zijn”, aldus het bestuur.

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

Klaverjasavond
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 16 november wordt aan de Wim Kandreef bij
VZOD een gezellige klaverjasavond
georganiseerd. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten geschud. Met
een hapje en een drankje wordt het
vast en zeker een gezellige avond. U
doet toch ook mee met het kaarten
bij VZOD? Neem eens een vriend,
vriendin, kennis of familielid mee.Er
zijn weer prachtige prijzen te verdienen! De kaartavond telt mee voor de
Jans en Jannie Bos trofee.

Speelavond bij De
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
15 november, houdt buurtvereniging De Oude Spoorbaan weer een
gezellige klaverjasavond. Kaarters
zijn van harte welkom in gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a.
De kaarten worden geschud vanaf
19.30 uur.

Onderdelen van
trucs gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 november is
ingebroken bij een bedrijf in de Lakenblekerbuurt. Een hek naar het
terrein is door de dieven open geknipt. Van diverse vrachtwagens zijn
onderdelen afgeschroeft.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Zaterdag weer ‘Back In
Time’-disco in The Beach
Aalsmeer - Elke derde zaterdag
van de maand organiseren DJ’s en
gastheren Cees van der Schilden,
Meindert van der Zwaard, Cees
van Coevorden en Ruud Vismans
het 30+ discofeest ‘Back In Time’ in
sport- en evenementencentrum ‘The
Beach’ aan de Oosteinderweg.
Een kleine telling op de kalender
leert dat het aanstaande zaterdag al
weer zo ver is. Het heerlijk avondje
is weer gekomen! Op 17 november
staat de exclusieve discobar weer
op z’n vertrouwde plaats en natuurlijk staan tijdens deze avond de muziek en gezelligheid weer centraal.
Bekende en minder bekende hits uit
de jaren 65 tot 95 zullen de revue
weer passeren. Het BIT-team is weer
compleet en gevieren reizen zij muzikaal terug naar de sixties, seventies, eighties en nineties, om de pla-

ten van toen te laten horen.
Natuurlijk krijgt iedere bezoeker bij
de entree weer de ‘Favoriete Top 3’verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden ingeleverd. Een andere gelegenheid om je eigen smaak
voor die avond kenbaar te maken, is
om een bezoek te brengen aan de
(vernieuwde) website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een
‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden. Bovendien kan je,
als het je leuk lijkt om ook eens een
keer ‘gast dj’ te zijn op een ‘Back In
Time’-avond, jezelf opgeven via deze site. Kom ook naar ‘Back In Time’:
zaterdag 17 november vanaf 21.00
uur in The Beach, Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro, inclusief twee
consumptiemunten.

Sintkienen bij Supporters
Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 22 november organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een sinterklaaskienavond
in het Dorpshuis te Kudelstaart. Deze speciale avond worden de deelnmers verwelkomd met een gratis
kopje koffie met dikke brokken.
Natuurlijk heeft het inkoop zwartepietenteam rekening gehouden met
het feit dat sinterklaas een kindervriend is. Dus veel speelgoed prijzen
deze avond en op alle tafels sinterklaassnoepgoed En zoals gewoon-

lijk zijn alle prijzen verpakt in schitterend sinterklaaspapier.
Na vier ronden een pauze om even
op adem te komen en de kelen te
smeren.Daarna gaat het kienen verder met ronde vier tot en met acht.
Aan het einde van deze avond is er
de extra kienronde met altijd een
prijs van ongeveer 125 euro.
Dus ook voor u deze avond de kans
om een of meerdere prijzen mee
naar huis te nemen. De kienavond
in het Dorpshuis te Kudelstaart. begint om 20.30 uur.

Elastiek zondag in Joppe!
Aalsmeer - Noisy Johnny, There’s
a time en onder andere Dust in the
wind zullen aanstaande zondag 18
november klinken in café Joppe in
de Weteringstraat. De band Elastiek
komt optreden en deze formatie bestaat voor een groot deel uit oud-leden van de in de jaren zeventig bekende Hobo String Band, aangevuld met een drietal muzikanten die
eveneens hun sporen in het muziekwereldje dik verdiend hebben. Elastiek is kijken, luisteren en swingen
op muziek van weleer, aangevuld
met veelal vrolijke folkrocksongs
van heden. De band bestaat uit
de Hobo-leden Dick Kuin op zang
en gitaar, Leen Mulder op fiddle
en mandoline, Wil Joore op basgi-

taar, Rob Schadd op gitaar en autoharp en Cors Doeswijk op gitaar en
zang en het vijftal is ‘elastisch uitgerekt’ met Hugo van Riet op zang en
washboard, Gerrit Biesheuvel op accordeon en Joseph Custers op toetsen. Het belooft een spetterend optreden te worden.
Er is al met succes gespeeld in
Frankrijk en in het gemeentehuis
van Aalsmeer en aanstaande zondag hoopt het achttal opnieuw de
aanwezigen een swingende, muzikale middag te bezorgen. De instrumenten worden rond 19.00 uur
ter hand genomen en het optreden
duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Ook ditmaal is de toegang tot Joppe gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Muziek/Film
Donderdag 15 november:
* Film jarige Amnesty ‘Sarajevo, my
love’ in De Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 753, Rijsenhout. Start 20u.
Koffie en thee vanaf 19.30u.
Vrijdag 16 november:
* Kinderdisco 19-21u. en tienerdisco 21-23u. in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout.
Zaterdag 17 november:
* Feestavond Pretpeurders, bekendmaking thema carnaval, in RKDESkantine, Wim Kandreef v/a 20.30u.
* Amstel Karaokeshow in danscafé
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jazz van Amina Figarova Quintet in
Bacchus, Gerberastraat. Aanvang:
21.30/22u.
* Hollandse muziek in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Back In Time-feest in The Beach,
Oosteinderweg vanaf 21u.
Zondag 18 november:
* Postjazz Company speelt in Oude
Veiling, Marktstraat 17-20u.
* Aalsmeerse band Elastiek live in
Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 21 november:
* jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Vrijdag 23 november:
* BonBini-disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
Zaterdag 24 november:
* Harry Potter filmmarathon op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Start 13u. Tweede film om
15.30u. Derde vanaf 19u.
Exposities
Tot en met 2 december:
* Foto’s van Maria Austria in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines
beelden van Ingrid Alandt. Op Kinderkunstzolder expositie Beestjes
met streepjes tot en met 18 november. Open: do.-zo. 14-17u.
Diversen
Donderdag 15 november:
* Speelavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273 vanaf 19.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
20u. Open 19.30u.
Vrijdag 16 november:
* Sint- en kerstverkoop Rode Kruis
bij Albert Heijn, Drie Kolommenplein, 8.30 tot 17u.
* Kaartavond bij buurtver. Hornmeer

in buurthuis Roerdomplaan vanaf
20u. Open 19.30u.
* Bijeenkomst Zegelkids van Postzegelvereniging in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 19u.
* Slotavond Nederland Leest in bibliotheek, Marktstraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD om mooie
prijzen in kantine Wim Kandreef,
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 17 november:
* Klaverjassen om diner voor twee in
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
* Kaartmarathon in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10-17u.
* Postzegel ruil- en koopbeurs in De
Schakel, Cyclamenstraat, 10-16u.
* Sinterklaas te gast in Aalsmeer.
Aankomst 14u. bij zorgcentrum, ingang Kanaalstraat. In optocht naar
gemeentehuis waar feest gevierd
wordt.
* Kerkeveiling met Willem Klijn in
Parochiehuis, Gerberastraat vanaf
20.15u.
Dinsdag 20 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 21 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek, Marktstraat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Crea-avond voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat van 18.30 tot 20.30u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat. Start 20u., aanwezig 19.45u.
* Kienavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3. Aanvang: 20u. Open vanaf 19.30u.
Donderdag 22 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Open 19.30u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sintkienen bij Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Zaterdag 24 november:
* Sinterklaas in Kudelstaart. Aankomst bij Loswal 14.15u. Daarna
feest in Dorpshuis.
Vergaderingen.
Woensdag 21 november:
* Wijkraad Stommeer vergadert
in Seringenhorst, Parklaan vanaf
19.30u. met bezoek burgemeester.
Donderdag 22 november:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Cultuurprijs van gemeente
voor Bacchus-vrijwilligers

Jazzduo Yvonne Mckenzie en Kees Post

Postjazz company zondag
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Na het gezellige optreden van Het Cocktail Trio is het
aanstaande zondag 18 november
de beurt aan Postjazz company. Het
optreden zal beginnen vanaf 17.00
uur en duren tot rond 20.00 uur.
Postjazz company is een jazzkwartet met gedreven musici. Hun muzikale inspiratie komt grotendeels uit
de jaren vijftig (Miles Davis kwintet,
Thelonious Monk), maar wordt sterk
beïnvloed door hedendaagse pop,
soul en braziliaanse ritmes, waardoor er een pakkend eigen geluid
ontstaat. De muziek van Postjazz
company is een perfecte balans van
vocale en instrumentale composi-

ties, waardoor de luisteraar constant geboeid blijft. Het jazzkwartet is ontstaan uit het jazzduo Kees
Post op piano en zangeres Yvonne
Mckenzie en is versterkt met Sebastiaan Kaptein op drums en Anton
Drukker op contrabas
De zondagoncerten van De Oude
Veiling worden door een breed publiek bezocht en er is altijd sprake
van een heerlijke ontspannen sfeer.
Naast het feit dat mensen voor de
muziek komen is het elkaar ontmoeten zeker niet minder belangrijk.
opDe toegang is gratis. Het adres
van grand-café De Oude Veiling is
Marktstraat 19, tel. 0297-364746.

Aalsmeer - Een officieel moment
vond jl. vrijdagavond 3 november
plaats tijdens het jaarlijkse pianogala in cultureel café Bacchus. De
pauze werd aangekondigd en dit
was het moment voor wethouder
Jaap Overbeek om het podium te
betreden en de microfoon ter hand
te nemen. Hij kwam de cultuurprijs
van de gemeente uitreiken. Het is
de tweede keer dat de gemeente
een instelling in het zonnetje zet die
zich inzet voor culturele activiteiten
in Aalsmeer. Vastgesteld is om de
twee jaar dit (geldelijke) bedankje
te geven. De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer mocht als eerste de
cultuurprijs in ontvangst nemen en
dit keer werden de vrijwilligers van
stichting Bacchus compleet verrast.

Ietwat beduusd keken enkele vrijwilligers elkaar aan, helemaal overrompeld, het was een heuse verrassing,
tot op het laatste moment geheim
gehouden. De cultuurprijs werd vervolgens trots in ontvangst genomen
door Reinoud, Jacko en Kees van
Bacchus. In het culturele café organiseert de groep wekelijks in het
weekend activiteiten, variërend van
filmavonden en kroegkwissen tot
muziekevenementen waaronder de
alom bekende Akoestische avonden. Bacchus bestaat dit jaar vijftien
jaar, de cultuurprijs kan gezien worden als een kroon op dit jubileum.
Met het cultuurcadeau, een bedrag
van 2250 euro, kan zeker een groots
en gezellig jubileumfeest gevierd
gaan worden!

Nostalgie en herkenning
in fototentoonstelling
Aalsmeer - Stichting KCA laat met
de fototentoonstelling van Maria
Austria (1915-1975) de sfeer van de
jaren vijfig herleven. Schitterende
foto’s nemen de bezoeker mee terug naar de wederopbouw van Nederland.
Een eerlijk tijdsbeeld met hardwerkende burgers, voortvarend toekomstgeloof en optimistische weekendhuisjes en bermtoerisme. Kinderen speelden nog in lege straten en
nergens is een computer te vinden
De geselecteerde foto’s in het Oude
Raadhuis ademen een sfeer die bij

TV Kudelstaart speelt met
succes ‘Omhoog die stok’
Kudelstaart - Toneelvereniging Kudelstaart is goed op dreef in ‘Omhoog die stok’, een vrolijk stuk rond
een drumband met majorette`s. De
leden spelen samen met jongens
en meiden van het jeugdtoneel en
dat is heel goed uit gepakt. De vele
typetjes worden mooi neergezet en
de voorstelling heeft veel vaart on-

danks het grote aantal decor wisselingen. Ook op muzikaal gebied laten ze zien dat je in korte tijd veel
kan presteren. Mede door hun enthousiasme en inzet is het een leuke
voorstelling geworden. Aanstaande zaterdag 17 november alweer de
laatste voorstelling. Deze is geheel
uitverkocht.

Tot en met 2 december in Oude Raadhuis

Kinder- en tienerdisco in De Reede
Rijsenhout - Op vrijdag 16 november wordt in dorpshuis De Reede weer een kinder- en tienerdisco gehouden. De avond begint met
de alom bekende kinderdisco voor
vier tot twaalf jarigen van 19.00 tot

Klaverjassen om
diner voor twee
in Oude Veiling

Aalsmeer - Iedere zaterdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur is er klaverjassen in grandcafé De Oude Veiling. Er wordt per middag driemaal
individueel gespeeld.

21.00 uur duurt Aansluitend begint
daarna de tienerdisco, Hier kunnen
jongens en meiden tussen de elf en
zestien jaar zich uitleven op de muziek tot 23.00 uur. De tienerdisco is
alcohol- en rookvrij. de entre voor
de kinderdisco is 1,50 euro, voor de
tieners bedraagt de toegang 2 euro.
Dorpshuis De Reede is gehuisvest
in de Schouwstraat 14.
De Oude Veiling merkt steeds meer
dat ook deze activiteit bijdraagt aan
het verder ontwikkelen van haar
zaak als ontmoetingsplaats voor
jong en oud.
Deelname is gratis en iedereen kan
meedoen zonder zich vooraf aan te
melden. Het adres van grandcafé
De Oude Veiling is Marktstraat 19,
tel: 0297-364746.

sommigen nostalgie en herkenning
zal oproepen, bij anderen verbazing,
geamuseerdheid of treurigheid.
‘Holland zonder haast’ is een hartveroverende keuze uit de zwart-wit
foto’s van Maria Austria, één van de
meest prominente naoorlogse fotografen in Nederland.
Nog te zien in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat in het centrum tot
en met 2 december. De deur iedere
donderdag tot en met zondag open
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.
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Officiële Mededelingen
Definitieve Beschikkingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling publiekszaken open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 20 november en 4 december. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
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. 0297-51 31 11.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-381717 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel.0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening:
Gemeente Uithoorn,
Schuldhulpverlening,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt
zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak
ter inzage bij de afdeling publiekszaken. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter)
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten
in rekening gebracht.

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Koningsstraat 66.
Datum verzending vergunning: 13 november 2007.
Algemene bekendmaking
Op 23 oktober 2007 heeft het college van Burgemeester en Wethouders
ingestemd met het voorstel aan te sluiten bij de landelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid.
Concept aanvullende beleidsregels
Bijzondere Bijstand 2007
Burgemeester en wethouders hebben op 6 november jongstleden ingestemd met de concept aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand
2007. De aanvullende beleidsregels Bijzonder bijstand 2007 zijn in conceptvorm ter kennisname voorgelegd aan en besproken met de Clientenraad Sociale Zaken Aalsmeer/Uithoorn. De clientenraad kan zich vinden
in het voorstel. De concept aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand
2007 worden voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende
de termijn van ter inzage legging kunt u zienswijzen indienen.
Vaststelling van de nieuwe gemeentelijke
belastingverordeningen voor 2008
Gemeentelijke belastingen
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 25 oktober 2007 de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2008 vastgesteld. Deze verordeningen zijn
gebaseerd op de begroting voor 2008 die eveneens is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 oktober 2007. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk
aan de verordeningen van 2007. De belangrijkste wijzigingen voor 2008 zijn
hieronder aangegeven.

Eind februari 2008 krijgt u de gecombineerde beschikking toegestuurd. Op
de gecombineerde beschikking staan de aanslagen gemeentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking de opnieuw vastgestelde
waarde van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde beschikking is
een toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan.
Bewaart u deze gecombineerde beschikking goed. Als eigenaar van een
woning heeft u deze beschikking ook nodig voor onder andere uw aangifte
inkomstenbelasting.
Automatisch incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken inmiddels gebruik van de
mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen via automatisch incasso. Bij automatisch incasso wordt, als het totaal te betalen
bedrag tussen de E 50 en E 3.500 ligt, het bedrag in acht termijnen van
uw bankrekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van automatisch
incasso mag u het te betalen bedrag in maximaal twee termijnen voldoen.
Het totale bedrag moet wel binnen twee maanden na de dagtekening van
het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2008, dan kunt
u dit nu al aangeven door een machtigingskaartje in te vullen. Dit kaartje
is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op verzoek wordt het kaartje toegestuurd. Heeft u in 2007 wel gebruik gemaakt van automatische incasso,
dan loopt dit vanzelf door en hoeft u voor 2008 geen nieuw verzoek in te
dienen. Voor meer informatie over automatisch incasso kunt u bellen met
de afdeling administratie, telefoon 0297-387533 of 0297- 387527.
Onroerende zaak belastingen
• Het tarief voor het gebruik van een niet-woning wordt E 3,02. De tarieven voor het eigendom worden E 2,32 voor een woning en E 3,77
voor een niet-woning. Deze tarieven zijn per E 2.500 van de waarde;
rioolrechten
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd van E 146,80 naar E 148,00;
afvalstoffenheffing
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
vastgesteld op E 192 voor een 80-liter container, E 237 voor een
120-liter container en E 315 voor een 240-liter container; de tarieven
voor de extra containers zijn verhoogd met een gelijk percentage;
forensenbelasting
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd met ca.2,5%;
grafrechten
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
ongewijzigd gebleven.
hondenbelasting
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd waarmee een meeropbrengst van 5% wordt gerealiseerd;
leges
• de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven
dan wel aan een wettelijk maximum zijn gebonden, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007, verhoogd met de inflatiecorrectie
van 1,25%;
marktgelden
• de tarieven zijn verhoogd met 1,25%, conform de begrotingsraad van
25 oktober 2007;
precariobelasting
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd met de inflatiecorrectie;
roerende zaak belastingen
• de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak
belastingen;
toeristenbelasting
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd. Hiermee wordt het nieuwe tarief E 0,70 per verblijf;
watertoeristenbelasting
• de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 25 oktober 2007,
verhoogd. Hiermee wordt het nieuwe tarief E 0,90 per verblijf;
kadegeld
• in 2007 is de herstructurering van de Kolenhaven gereed gekomen.
Kadegeld wordt geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de
Kolenhaven.
De verordeningen zijn vanaf 1 december 2007 raadpleegbaar op de website www.aalsmeer.nl. De verordeningen liggen, tijdens de openingstijden,
tevens ter inzage bij de afdeling financiën, kamer 160.
Een kopie van deze verordeningen kunt u daar verkrijgen.

Wet milieubeheer
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij
van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de
Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze
inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De
Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van
bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Besluit Bouw en houtbedrijven:
• Aannemersbedrijf Guus van der Geest, Witteweg 4, 1431 GZ Aalsmeer.
Datum melding: 30 augustus 2007;
Besluit voorzieningen en installaties:
• De Rietlanden, Zwanebloemweg, 1433 WE Kudelstaart
Datum melding: 21 augustus 2007
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de
afdeling Leefomgeving, cluster Milieu.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6,
tel. 0297-387698. Het college van burgemeester en wethouders maakt
conform artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclamevoorzieningen;
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Duikerstraat 10, het wijzigen van een gevel;
• Duikerstraat 16, het wijzigen van een gevel;
• Geerland 49, het plaatsen van een dakkapel;
• Gloxiniastraat 10, het vergroten van de woning;
• Machineweg 33, het vergroten van een winkel-woonhuis;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 329ws3, het plaatsen van een berging;
• Venusstraat 12, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvragen 1e fase
• Rietwijkeroordweg naast nr. 30, het oprichten van een bedrijfsgebouw;
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter
inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297-387698. 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:
• Aalsmeerderweg 22, het bouwen van een berging;
• Begoniastraat 65, het plaatsen van een blokhut;
• Calslager Bancken 11, het plaatsen van een dakkapel;
• Citroenvlinderstraat 71, het plaatsen van een dakkapel;
• Duikerstraat 46, het plaatsen van een dakkapel;
• Koningsstraat 199, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 291 achter, het plaatsen van kassen en schoeiing;
• Oosteinderweg 503, het vernieuwen van een berging;
• Vuurdoornstraat 11, het vergroten van het woon/dag/dienstencentrum;
Verzenddatum bouwvergunningen: 20 november 2007.
Rectificatie
In de uitgave van 1 november 2007, is per abuis gepubliceerd dat er
bouwvergunning is verleend voor het vergroten van de overdekte kinderspeeltuin aan de Oosteinderweg 247c. Dit moet zijn dat er een bouwvergunning 1e fase is verleend.
Ontwerp bestemmingsplan ‘Schinkelpolder e.o. 2007
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat met ingang
van maandag 19 november 2007 gedurende zes weken voor een ieder het
volgende ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt:
• Het ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder e.o. 2007.
Het ontwerp bestemmingsplan omvat alle gronden die zijn gelegen in het
gebied dat wordt begrensd door de Oosteinderweg, Bosrandweg, Ringvaart
en Mr. Jac. Takkade. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer op werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. De stukken kunnen op verzoek
ook buiten werktijden worden ingezien tijdens tenminste drie aaneengesloten uren per week. Daarvoor moet u van tevoren een afspraak maken
(tel. 0297-387708). Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder een
mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Intrekken van beleidsregels artikel 19 lid 1, 2 en 3
Het college maakt bekend dat zij de beleidsregels die zijn opgesteld in het
kader van de artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (vrijstellingen) heeft ingetrokken. De reden hiervoor is dat deze beleidsregels geen
toetsingskader meer vormen bij het verlenen van vrijstellingen vanwege
nieuwe bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen zijn namelijk
de uitgangspunten van de beleidsregels opgenomen. Daarbij heeft zij aan
de raad voorgesteld om de beleidsregels artikel 19 lid 1 en 2 WRO in te
trekken. In deze beleidsregels zijn uitgangspunten opgenomen die betrekking hebben op een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze regels zijn op
22 juni 2000 door de raad vastgesteld. Deze beleidsregels zijn inmiddels
verouderd en achterhaald. Aan de raad is voorgesteld om kennis te nemen
van een inhoudsopgave voor de gestandaardiseerde ruimtelijke onderbouwing die deze vereisten omvat. Hierdoor zijn de opgestelde beleidsregels
overbodig geworden. De Gemeenteraad heeft dit voorstel positief benaderd en besloten om de genoemde beleidsregels in te trekken.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomgeving, balie 6.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 503, het slopen van een berging.
Dit besluit worden op 30 oktober 2007 verzonden.

Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag 16 november 2007 gedurende zes weken ter inzage
bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen
bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel
19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen van:
Lid 1
• Het bestemmingsplan ‘Uiterweg plasoevers 2005’,
juncto paraplubestemmingsplan ‘Schiphol contouren’, voor
het bouwen van een woning op het perceel Uiterweg 310.
Lid 2
• Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Amstelveen’,
voor het plaatsen van een opslagtank, Legmeerdijk 209.
Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Noord 1964,
voor het vergroten van de woning, Perronzijde 24;
• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’,
voor het plaatsen van een tuinhuisje, Boomgaard 87;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’,
voor het vergroten van de woning, Gloxiniastraat 10.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending
van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u bezwaar te
maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen zes weken, na de
dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Nadere informatie kan
gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling leefomgeving,
balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 2
• Vuurdoornstraat 11, het vergroten van
het woon/dag/dienstencentrum;
Dit besluit wordt op 20 november 2007 verzonden.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN WEEK 46
t/m 17 nov.
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.

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

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

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

t./m 20 dec.
t/m 20 dec.
t/m 21 dec.
t/m 21 dec.
t/m 27 dec.
t/m 27 dec.

Wet milieubeheer: ontwerpvergunning KPN BV Lakenblekerstraat 13;
Uitwegvergunning: Seringenstraat 34;
verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats;
tijdelijk verkeersbesluit: van 13 oktober tot 30 november
2007 de parkeerplaatsen naast van Cleeffkade 13-14 aangewezen worden als parkeerschijfzone van maandag t/m
zondag van 8- 22 uur met een maximum parkeerduur van
2 uur;
Vergunning muziekevenement Lemo Gaat Los;
Aanvragen ontheffing Wet milieubeheer: De Groot Waterbouw; C.Otto Grond en Baggerwerken BV; De Rijk Bv en
Baggerbedrijf M. Joore Mzn;
Kapvergunning: Uiterweg 34a, 16 populieren en 10 berken;
Verkeersmaatregel om de bestaande parkeerverboden aan
beide zijden van de weg op de Stommeerkade tussen de
Stationsweg en huisnummer 5 uit te breiden tot aan Kwekerij;
Uitwegvergunning: Kwekerij Twaalfhoven BV, Rietwijkerdwarsweg;
Kapvergunningen: Zijdstraat 32 t/m 34, 8 berken; Dreef 5,
3 sparren; Oosteinderweg 262, 1 salix; Julianalaan 134, 2
krulwilgen;
Kennisgeving vaststelling geluidbelastingskaarten:
Conceptbeleidsregels 2009 Algemene subsidieverordening
Aalsmeer.
Kapvergunningen: Sportlaan 44, 5 acers; Tartinihof 21,
1 thuya, 1 pinus, 1 pyrus; Kudelstaartseweg 40, 1 appelboom, 2 wilgen, 1 populier, 1 blauwe spar, 1 pruim; Hornweg 166, 2 berken.
Kennisgeving besluit Wet milieubeheer: Met & co Bv, Ophelialaan 92 en C.P. Wegman, Aalsmeerderweg 315;
Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeffkade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone van
maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maximum parkeerduur van 2 uur;
Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;
Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5, 2 elzen, 1 berk en 1 conifeer;
Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan
uitbreidingslocatie VBA-Oost;
Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag van
Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301;
Uitwegvergunning: Koningsstraat 66.
Concept aanvullende beleidsregels Bijzondere Bijstand
2007.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 november 2007
• Mijnsherenweg 49, het oprichten van een woning
en vaststellen hogere grenswaarde;
• Wissel 24, het vergroten van de woning aan de zijkant.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 november 2007
• Gozewijnstraat 38, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 december 2007
• Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. Dorpsstraat/Oosteinderweg,
het tijdelijk plaatsen van twee bouwborden;
• Jasmijnstraat 31, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit;
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 december 2007
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 december 2007
• Greenpark, Machineweg 120-122, het
oprichten van een bedrijfsruimte;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de gevel;
• Schoolstraat 5a, het gebruiken van het pand, als notarispraktijk.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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recensie

Willem wint Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen
gewonnen door Willem Buskermolen met 5408 punten, gevolgd

Sfeervol en humoristisch pianogala
in Bacchus
Aalsmeer - Als er ergens enthousiast meelevend publiek te vinden
is dan is het wel bij het jaarlijkse Pianogala in cultureel café Bacchus. Op deze avond, waarin de piano centraal staat, geven verschillende Aalsmeerders – amateurs of
semi-profs – blijk van hun muzikale kunnen. Jan Busstra, organisator
van de voorgaande edities, had de
staf overgegeven aan het team Lisa Kaaijk en Robbert Tuinhof, die het
al meteen gelukt was een persoonlijk tintje aan het evenement te geven. Zo waren er dit jaar nauwelijks
blaasinstrumenten te beluisteren en
vormde (koor)zang het belangrijkste bestanddeel van de avond. Verder deed het element humor zijn
intrede. De aanvang was meteen
al verrassend, toen Robbert Tuinhof alleen aan de piano begon zonder de aangekondigde zangeressen
(Johanni Pfeiffer en Lisa Kaaijk).
Die kwamen al zingend vanachter
de bar naar het podium gelopen en
vertolkten ‘Shepard, Shepard Leave
Decoying’ van H. Purcell. Na deze
korte opening gaven een paar kersverse nieuwe inwoners acte de présence met een jazznummer: zangeres Katelijne van Otterloo en Bas
van Otterloo op contrabas. Katelijne bleek te beschikken over een
krachtige stem en oogstte applaus
met een bevlogen vertolking. Een
ware aanwinst voor de Aalsmeerse
jazz-scene.
Bij het volgende optreden, kort
maar krachtig, zaten er drie generaties Kaaijk op het podium: Lisa
met 5-jarige zoon Faas aan de piano en vader Goos achter het drumstel. Faas was in het geheel niet onder de indruk van het gebeuren en
liet zich niet van de wijs brengen,
zelfs niet toen hij vier keer opnieuw
moest beginnen omdat zijn moeder
de verkeerde muziek voor zijn neus
gezet bleek te hebben. Zij speelden
Ungarischer Tanz van R. Krentzlin.
Adrie Rekelhof bracht een tweetal
eigen songs en begeleide zichzelf
op de piano. De stukken waren wel
een beetje eentonig en leken daardoor lang te duren. Na Maarten Vlijmincx op zang, met Robbert Tuinhof achter de piano in een stuk uit
Mozarts Zauberflöte, kwam het acht
stemmen tellende koor Kaaijk & Co
met een mooi, ingetogen Kyrie uit
Petite Messe Solennelle van Rossini.
Daarna was er een ingelast gastoptreden van een bewoonster van Ons
Eigen Huis. De blinde Maria Goddijn
speelde op de piano een meeslepend Don’t cry for me Argentina uit
de musical Evita, dat door het publiek gedeeltelijk werd meegeneuried en gezongen. Hier en daar werd
een traantje weggepinkt. Overweldigend was het applaus.
Tuinhof begeleidde vervolgens Niek
Salden en Egbert Zijlstra in een lied
over de liefde van Purcell: No, resistance is but vain. Daarin kwam, zoals aangekondigd, vele malen het
woord ‘no’ voor. Je vraagt je af waarom iemand zoiets uitkiest om te zingen. Jan Busstra liet een stuk pianomuziek horen dat hij had gecomponeerd op de letters van de naam Annemarie de Waard. Volgens Jan zat
het tussen jazz en klassiek in, en zo
klonk het ook.
Cor Trommel met zijn accordeon
was de solist in Oblivion van Piazzolla. Hij werd begeleid door Lisa Kaaijk, Goos Kaaijk en Bas van
Otterloo. “De tranen gaan vanzelf
stromen”, had Lisa gezegd toen zij
begonnen te spelen. Eens te meer
gaf Cor blijk van zijn buitengewone

muzikaliteit, door verrassend andere fraaie klanken uit zijn instrument
te halen dan wij van hem horen als
hij het smartlappenkoor begeleidt
of met de Peurders optreedt. Ook
met deze Argentijnse muziek had hij
geen enkel probleem. Daarna kwam
nog het overbekende Csardaz van
Monti. (Lisa: “U kent het vast wel;
elk zigeunerorkest speelt het. Dus
wij ook.”)
Nadat wethouder Jaap Overbeek
aan de stichting Bacchus de Cultuurprijs 2007 (zeer verdiend!) had
uitgereikt, was het pauze, waarin
Lonneke Tausch op haar accordeon
probeerde met klezmermuziek boven het geroezemoes van het publiek uit te komen. Al gauw werd
zij bijgestaan door Cor Trommel, die
nooit werkeloos kan toezien als er
muziek gemaakt wordt. Na de pauze kwam de humoristisch noot in
het programma. Het begon al met
de vertolking van twee songs uit
Bernsteins Westside story door Piet
Vreeken en Johanni Pfeiffer, waarbij
de laatste via de brandladder naar
beneden kwam. Jammer was dat de
piano de zang af en toe wat overstemde. Sjoerd van der Bijl speelde
met zekere hand een overtuigend
Alborado Del Gracioso van Maurice
Ravel. Zijn virtuoze spel werd dan
ook beloond met een extra applaus.
Willem Kikkert en het duo Pfeiffer/
Kaaijk wisselden elkaar af in een serie liederen. De eerste liet zijn basstem horen in de Amerikaanse folk
song Shenandoah, de dames zongen Terzettino (uit Così fan tutte)
van Mozart en het Lied des Falstaf
(uit Die Lustigen Weiber von Windsor) van O. Nicolai.
De muzikale quiz die volgde was
aangekondigd als ‘verrassing’. Lisa Kaaijk op piano en Judith Glasbeek op dwarsfluit, speelden bekende thema’s. Het publiek mocht wel
meeneuriën, maar pas na beëindiging van het fragment kon er hardop geroepen worden wie de componist en/of wat de titel was. De
‘hoofdprijs’ was een stuk van Antonio Vivaldi, dat in zijn geheel gespeeld werd. Het tweede optreden
van Kaaijk & Co omvatte drie liederen van Mozart en ‘Snuf’ van J.
Bremer met tekst van Ivo de Wijs.
Het sluitstuk was ronduit hilarisch.
Merel Meijdam sjouwde een etalagepop naar het podium, die een
belangrijke rol bleek te hebben bij
de door haar gezongen songs. Lisa Kaaijk beperkte zich intussen
niet tot het begeleiden op de piano, maar bemoeide zich via allerlei ‘tussengeworpen’ kreten met de
muziek: Wuthering Heights (Bush),
Bright Eyes (Garfunkel), Tomorrow
(Strouse) en New York state of mind
(Joël). Lachsalvo’s vermengden zich
met applaus en de stemming was
typisch voor het Pianogala, waarvoor de intieme ruimte van Bacchus
zich zo bijzonder leent.
Na afloop speelde, zoals altijd, het
Aalsmeers Jazz Kwartet met Jan
Busstra op piano, Goos Kaaijk achter de drums, Wicher de Boer op
bas en Robbert Tuinhof op saxofoon. Speciale gasten waren Katelijne van Otterloo op zang en Chris
Dee op saxofoon, die voor een prettige afwisseling zorgden. En, als er
twee saxen zijn willen die natuurlijk
tegen elkaar opbieden.
“Dat hebben we allemaal in
Aalsmeer”, had Lisa gezegd op het
applaus na een van de optredens.
En dat is flink wat.
Daan Schiff

door Gemma van As met 5357 punten. Derde werd Eef van Mourik met
5221 punten en vierde was Rie Versteeg met 5013 punten. Bij het jokeren werd Gerard de Wit winnaar met 129 punten, op de tweede plaats eindigde Jan Bon met 144
punten.

Uitstekende solisten bij
‘Messiah’ Toonkunstkoor

Bekendmaking thema carnaval

Grote feestavond in
Kudelstaart zaterdag
Kudelstaart - Aanstaande zaterdagavond 17 november vindt het
jaarlijkse 11-11 bal plaats in de
kantine van RKDES. Dit feest dat
de aftrap vormt voor Carnaval in
2008 wordt opgeluisterd door een
aantal carnavalsclubs uit de regio
Aalsmeer en Amsterdam.
De muziek die niet alleen bestaat
uit carnavalsmuziek wordt verzorgd
door dj Ronald Wegbrands die zijn
uiterste best gaat doen om de stemming er snel in te brengen.Voor alle

karrenbouwers van Poelgilderdam is
het 11-11 bal een belangrijk evenement omdat, tijdens het bal, CV De
Pretpeurders het nieuwe thema voor
2008 zal aankondigen.
De kantine van RKDES aan de Wim
Kandreef is open vanaf 20.00 uur en
een uurtje later gaat het feest van
start.
Kom dus massaal op 17 november
naar het 11-11 bal dat elk jaar weer
garant staat voor lol en plezier. De
toegang is 5 euro.

Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer voert op 8 december
de ‘Messiah’ uit in De Bloemhof aan
de Hornweg. De Messiah is één van
de 29 oratoria van de componist Georg Frederic Händel. Het werk wordt
meestal in de kersttijd uitgevoerd,
maar ook wel in de tijd voor Pasen.
Al tijdens Händel’s leven behoorde
Messiah tot de meest gespeelde
werken.
Messiah is gecomponeerd in 1741 in
slechts enkele weken tijd. De tekst
werd door Charles Jennens samengesteld uit een groot aantal losse

teksten uit zowel het Oude als het
Nieuwe testament. Het onderwerp
is de Bijbelse Messias. Het werk is
opgesplitst in drie delen: de profetieën, het lijden en zijn wederkomst.
Het koor heeft een aantal uitstekende solisten weten te contracteren:
Ellen Schuring, Joke de Vin, Ludwig
van Gijsegem en Frans Fiselier. Zij
hebben allen al eerder in Aalsmeer
opgetreden en een prima indruk
achtergelaten. Het belooft een bijzondere avond te worden. Houdt
deze avond dus vrij. Aanvang van
het concert is 19.30 uur.

Jubileum optreden van de
Klught groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10
november vierde ‘de Klught’ haar 10
jarig bestaan met een jubileum optreden in The Beach. De meer dan
200 fans zagen niet alleen een spetterend optreden van de Aalsmeerse
formatie, maar genoten ook van de

gastoptredens van Edwin, Fleur en
Dorine. De band bedankte met dit
optreden al haar fans die door de jaren heen de Klught door dik en dun
gesteund hebben! Foto’s van dit optreden zijn binnenkort te vinden op
www.deklught.nl.

Zing jij mee met Caritas
in de Doelen?
Aalsmeer - Interkerkelijk koor Caritas zingt, in het jaar van haar 25jarig bestaan, op zondag 30 maart
mee met The Jerusalem Passion. Dit
modern-klassiek oratorium zal gezongen worden door een samengesteld koor bestaande uit ongeveer
300 zangers en zangeressen in De
Doelen in Rotterdam. Het koor en de
vijf solisten zullen worden begeleid
door Het Promenade Orkest, orgel
en jazzcombo.
De ‘J P’ wordt met een bepaalde passie gezongen en dat is niet zomaar.
In tegenstelling tot de Mattheus
Passion, gaat de Jerusalem Passion verder dan alleen het lijdensverhaal van Christus. Het eerste deel
volgt Christus op aarde, van Galilea tot aan het kruis. Deel twee gaat
over wat daarna komt: het nieuwe
en eeuwige Jeruzalem. Het is in feite
het verhaal van twee steden: het historische, aardse Jeruzalem enerzijds
en het Hemelse, nieuwe Jeruzalem
anderzijds. Daarom is ook gekozen
voor een uitvoering, precies 1 week
na Pasen. Veel leden van Caritas
zullen The Jerusalem Passion voor
de derde keer zingen en zij doen dat
met heel veel plezier. Het is namelijk een hele belevenis om dit mee
te maken en deel uit te maken van
zo’n groot koor. Niet om het zo groot

mogelijk te maken, maar om met zoveel mensen toch als een eenheid
dit verhaal te kunnen vertellen. Caritas wil ‘niet-leden’ ook de kans geven om volgend jaar mee te zingen
met The Jerusalem Passion. Lijkt het
u/jou leuk om dit ook eens mee te
maken? Dat kan! U kunt zich dan bij
André van Es aanmelden via amvanes@scarlet.nl. De kosten voor deze
deelname bestaan uit 10 euro voor
de gezamenlijke repetitiedagen en
eventueel de kosten voor het boek
(14 euro). U kunt zich verder kosteloos voegen bij de repetitieavonden
van Caritas. Deze vinden plaats op
maandagavond van 19.45 tot 22.00
uur in de Christelijk Gereformeerde
Kerk aan de Lijnbaan. Loop gewoon
eens een keertje binnen. Geheel
vrijblijvend, het verplicht tot niets.
U/je kunt dan eens kijken en luisteren hoe (plezierig) het er bij Caritas
aan toe gaat en natuurlijk kennismaken met het muziekstuk. De muziek is zeer toegankelijk, grote zangervaring is niet vereist: bij de leden
van Caritas gaan plezier in zingen
en uitdragen van het verhaal hand
in hand.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Hans Matla, tel. 070-3862913
of Annemieke Siebeling, tel. 0297346450.

Slotavond Nederland Leest
vrijdag in bibliotheek
Aalsmeer - Op vrijdag 16 november wordt in de bibliotheek in de
Marktstraat de landelijke campagne
Nederland Leest feestelijk afgesloten. In de vorm van een super leeskring avond wordt onder het genot
van koffie en een drankje nagepraat over het boek van Theo Thijssen ‘De gelukkige klas’. Tijdens dit

gesprek komen onder andere uitspraken van bekende Nederlanders
over het boek aan bod en is er gelegenheid om te discussiëren over het
onderwijs van vroeger en nu. De bibliotheek nodigt iedereen van harte
uit om aan het gesprek deel te nemen. De aanvang van de avond is
20.00 uur.

Postzegelvereniging houdt
zaterdag ruil- en koopbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 17 november organiseert Postzegelvereniging
Aalsmeer haar derde ruilbeurs in
dit winterseizoen. Op deze ruil- en
koopbeurs in Aalsmeer is weer een
grote verscheidenheid aan zegels te
verkrijgen, zowel bij de handel als
op de ruiltafels en natuurlijk bij de
verenigingstafel. Hier zijn ondertussen meer dan honderd stuks 5cent
boeken aanwezig die door de leden
zijn ingeleverd. Er is ook advies te
verkrijgen over het verzamelen van
postzegels en het opzetten van een
verzameling.
Dus verzamelaars uit Aalsmeer en
omstreken bezoek de ruilbeurs. Het
is er gezellig en gemoedelijk, niets
moet en bijna alles mag. Verzamelaars houden van postzegels maar
postzegels houden ook van mensen, althans vroeger. Tegenwoordig is het bekende likje (de aai) bij

veel zegels niet meer nodig. Die zegels redden zichzelf en heten dus
ook wel zelfklevers. Op zaterdag 17
november zijn ook de kavels van de
schriftelijke verenigingsveiling te
bezichtigen. Maar wat belangrijker
is, u mag er op bieden. Neem dus
de tijd om alle kavels te bekijken. Er
zijn nog enkele exemplaren van het
verenigingsblad van 24 oktober met
daarin een artikel over het opzetten
van een ‘grootrond’ verzameling. De
ruilbeurs is in gebouw De Schakel
aan de Cyclamenstraat 70. Er is volop parkeerruimte, de bushalte is om
de hoek en, heel belangrijk, de toegang is gratis. De zaal gaat om 10.00
uur open. Eenmaal binnen dan kunt
u tot 16.00 uur rustig snuffelen, ruilen en misschien wel kopen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
de leiding van de ruilbeurs, Cor tel:
343885 of Sietze, tel: 340257.

Boyd Small Band zaterdag
live bij Bikes ‘n Blues
Amstelveen - Zaterdag 17 november een combinatie van Nederlandse en Amerikaanse muzikanten op het Bikes ’n Blues podium.
Boyd Small uit Amerika op zang en
drums, Roelof Meijering op gitaar,
Ronald de Jong op bass, en Josh Fulero, eveneens uit Amerika, als speciale gast op gitaar. Boyd verruilde
Amerika voor Amsterdam en heeft
de afgelopen 10 jaar een sterke reputatie opgebouwd in de Europese
Bluesscene. Er zijn slechts weinig
drummers die zingen én drummen
tegelijk, en daarvan zijn er maar een
paar echt goed hierin. Boyd Small
is er één van, ’n uitstekend zanger
maar ook ’n fenomeen op de drums,
een bluesentertainer van het hoogste kaliber. In 2007 heeft Boyd z’n
vierde album afgeleverd. De uitste-

kende zang, puik gitaarwerk, strakke drums en een heerlijk groovende bas bracht hem lovende kritieken
vanuit, Duitsland, België, Oostenrijk,
Engeland, Spanje en ook natuurlijk
ui Nederland.
Boyd heeft het podium gedeeld met
grote namen als Jimmy Rogers, Hubert Sumlin, Guitar Shorty en Pinetop Perkins. De speciale gast, Josh
Fulero op gitaar wordt in Amerika al een van de meest belovende
muzikanten genoemd. En dit door
niemand minder dan Jimi Bott, de
drummer van de beroemde Fabulous Thunderbirds. Rockende en
ronkende blues and rock and roll,
een múst voor iedere liefhebber.
Aanstaande zaterdag bij Bikes ’n
Blues in Het Galjoen te Amstelveen.
Meer info; www.bikesnblues.nl.
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Optreden Ensemble Caméléon:
Een KCA luisterfeest!

Scapino in school weer een succes

Spetterend optreden op
de Groenstrook
Aalsmeer - Op woensdag 7 november jl. vond er op Wellantcollege vmbo de Groenstrook een spetterend optreden plaats. Samen met
het Jeugddanstheater/Scapino in
de school en de mentoren werd
door alle eerste klas leerlingen in
één middag een complete voorstelling voorbereid.
Al vele jaren verzorgd het Jeugddanstheater/Scapino in de school
samen met de leerlingen en mentoren van de eerste klassen een optreden voor de ouders/verzorgers. In
één middag tijd werden alle dansonderdelen voorbereid samen met
de experts van het Scapino. Het enthousiasme droop werkelijk van de
gezichten van de leerlingen en er
werd serieus geoefend. Op diezelfde
middag werden eveneens de kostuums e.d. gemaakt door de leerlingen. Samen met hun mentoren
werd er flink oplos geknutseld en de
resultaten mochten er zijn. Aan het

eind van de middag werd er gezamenlijk gegeten op school, waarna
de generale repetitie op het podium plaats vond. Best spannend allemaal, maar iedereen was er klaar
voor! Op het moment dat alle ouders binnen kwamen was de spanning voelbaar bij de leerlingen. Toch
lukte het hen allemaal om een prima show op te voeren. De ouders/
verzorgers waren laaiend enthousiast en klapten na afloop de handen
stuk. “Wat knap dat jullie dit in zo’n
korte tijd voor elkaar krijgen”, reageerde een moeder na afloop. Kortom een succesvol optreden.
Wellantcollege vmbo de Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en
Lwoo onderwijs in een groene leeromgeving en is gevestigd aan de
Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE te
Aalsmeer. Telefonische informatie
is te verkrijgen op telefoonnummer:
0297-384949. Bezoek ook eens de
website: www.wellant.nl.

Wie op een stoel wilde zitten tijdens het maandelijkse KCA zondagmiddagconcert moest dit keer
vroeg komen. Het Oud Katholieke
Kerkje aan de Oosteinderweg liep al
snel vol. Gelukkig zijn er voldoende
toehoorders die de charme van de
kerkbankjes weten te waarderen.
Bovendien is het beluisteren van
het KCA concert altijd zo de moeite
waard dat het houten bankje spoedig lijkt te veranderen in een comfortabele pluche stoel. Zondag 11
november speelde het Ensemble Caméléon. Een gezelschap bestaand
uit zes strijkers. Sonja van Beek en
Joris van Rijn viool, Joel Waterman
en Emi Ohi Resnick, altviool, Floris
Mijnders en Johan van Iersel cello.
Allen vooraanstaande musici die
mensen van diverse achtergronden
en leeftijden willen laten kennis maken met de mooiste en boeiendste
kamermuziek die er geschreven is.
Daarin slaagden zij met glans.
De middag begon met een Capriccio voor strijksextet opus 85 dat Richard Strauss (1864-1949) in 1941
componeerde. De dreigende oorlogsjaren leken een duidelijk thema
in dit stuk. Tot er een uitleg komt dat
het aangrijpend gespeelde stuk de
ouverture is van de opera Capriccio. Daardoor kregen alle beluisterde klanken opeens een andere kleur
en dat maakte het bijwonen van dit
concert nu zo bijzonder.
Het tweede stuk dat viel te beluisteren was van Felix Mendellsohn Bartoldy (1809-1847). In 1845, twee jaar
voor zijn dood, componeerde het
wonderkind het strijkkwartet nr. 2
in Bes opus 87. De vader van Mendelssohn was een rijke bankier en
geldzorgen kende de familie niet.
Zijn zoon kreeg alle gelegenheid
zich te ontplooien. Hij ontmoette
veel vooraanstaande mensen uit die
tijd. Mendelssohn had niet altijd zin
om zich te mengen in het beroemde
gezelschap. Liever ging hij naar zijn
kamer om daar een stuk te componeren en wanneer hij dan weer naar
beneden kwam en liet zien wat hij
had geschreven viel iedereen stil
van verbazing en verwondering.
Landschap van klanken
Het gespeelde stuk liet een landschap van klanken horen. Kabbelende beekjes , ruisende bomen,

wuivend riet, men zag vlinders dansen in de lucht, hun tere vleugels
wijd uitslaand. Men rook als het
ware de bedwelmende geur van de
veldbloemen. Waarschijnlijk dacht
de componist bij het schrijven van
dit stuk aan hele andere zaken.
Maar het feit dat een stuk zo geïnterpreteerd kan worden, zo de fantasie weet te prikkelen maakt het
bijna tot een meesterwerk. Ensemble Caméléon wist met hun speelwijze de noten precies die warmte
mee te geven waardoor het luisterfeest almaar intenser werd. Dat
telt zeker ook voor het stuk dat na
de pauze werd gespeeld. Opnieuw
een werk van een wonderkind. Erich
Wolfgang Korngold (1897-1957). De
in Wenen geboren Korngold wordt
ook wel de Mozart van de twintigste eeuw genoemd. Vooral de componist Gustav Mahler was zeer onder de indruk van de capaciteiten
van deze jongen die al op zijn tiende een interessant werk schreef. Later zou hij uitwijken naar Amerika.
Het Weense klimaat bleek voor een
componist met een Joodse achtergrond niet veilig meer. In Amerika
schreef hij muziek bij stomme films
en bij theaterstukken die geschreven zijn door Shakespeare.
Vooraanstaande muziekgezelschappen
Het is toch fantastisch dat muziekgezelschappen die aanbiedingen
krijgen om ver buiten onze landsgrenzen in fraaie concertzalen te
komen spelen ook in Aalsmeer zijn
te beluisteren. Het zegt iets over de
capaciteiten van de werkgroep klassieke muziek KCA en over de locatie.
Voor een ieder die ook eens wil kennis maken met een sfeervolle KCA
muziekmiddag kan dat doen op zondag 9 december. Dan spelen Birthe
Blom (viool) en Mirsa Adami (piano)
onder andere Mozart. Brahms, Stravinski, Fauré en Ravél. Voor meer
informatie: Nico de Groot, telefoon
324160. De jazzliefhebbers kunnen
al zaterdagavond 17 november om
21.30 uur luisteren in Bacchus in de
Gerberastraat 4 naar het pianospel
van de wereldberoemde Amina Figarova. Het quintet Figarova is een
absolute aanrader!
Janna van Zon

Jamsessie-avond in De Oude
Veiling steeds leuker

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

grote verloting plaats. De ouderendag begint om 15.00 uur, de zaal is
open vanaf 14.15 uur. Kaarten voor
deze altijd druk bezochte dag zijn à
8,50 euro te koop bij slijterij Gall &
Gall in winkelcentrum Kudelstaart,
Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, Ridder & Co. in de Ophelialaan, de zorgcentra Kloosterhof in
de Clematisstraat en Aelsmeer aan
het Molenpad en boekhandel Plantage in de Zijdstraat.
Voor informatie kan gebeld worden naar Annie van den Broeck,
telefoonnummer 0297-327220 of
Dirk van Leeuwen, telefoonnummer
0297-325657, 06-51094994.

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

Praam is zaterdag 22 december met
optredens van Jeffrey, Wesly Bronkhorst en Quincy. Kaarten kosten 10
euro en de verkoop start 22 november. Wil jij er bij zijn, wacht dan niet
te lang en koop zodra mogelijk kaarten. Wil je (ook) graag bij de laatste werkdag op 28 december aanwezig zijn? Er zijn voorrangskaarten
te koop à 5 euro, maar je moet dan
wel tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig zijn. Tijdens het laatste werkdag-feest wordt de muziek verzorgd
door de dj’s Martijn en Marco en
zanger Eddy Walsh komt optreden.
De kaartverkoop voor dit feest start
op 1 december.

Aalsmeer - Aanstaande woensdagavond organiseert De Oude Veiling weer haar wekelijkse jamsessieavond in haar grand-café. Deze
jamavond is inmiddels een echte
doordeweekse ontmoetingsavond
voor muziekmakers en liefhebbers
in Aalsmeer. Er wordt zo iedere
woensdagavond door veel muzikanten op een leuke manier enthousiast
muziek gemaakt.
De Oude Veiling ziet op de woensdag steeds meer verschillende muzikanten met of zonder instrument
naar haar grand-café komen. Iedereen die zin heeft om zijn muzikale kunsten te laten horen is namelijk welkom. Er mag op die avond
solo gespeeld of gezongen worden,
met vrienden als een try-out of men
kan lekker met onbekenden meejammen of zingen. Alle muziekstijlen en instrumenten zijn welkom en
deze gelegenheid is beslist ook leuk

voor mensen die les krijgen op de
muziekschool. Wat alleen opvalt, is
dat er bijna geen dames-jammers
zijn en daar ziet De Oude Veiling
graag verandering in. De leiding van
de jamsessies wordt wisselend gedaan door onder andere Hein Meijer
(little boogie boy, Hans Millenaar
(frontman van de Hucksters), Robbert Fossen en Saskia Veenswijk.
Iedere woensdagavond start vanaf
een uur of negen deze jamsessie in
de Marktstraat en voor wie gezellig wil luisteren naar deze spontane
muziek is dit beslist een leuke gelegenheid op deze doordeweekse
woensdagavond.
Voor degene die zijn of haar komst
vooraf wil melden of wie vragen
heeft over deze avond is De Oude
Veiling te bereiken onder telefoonnummer 0297-368378.
Het adres van De Oude Veiling is
Marktstraat 19.

Amina Figarova Quintet
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
17 november presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
weer een jazz-avond in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Het Amina Figarova Quintet is opnieuw uitgenodigd. Amina Figarova
is zonder twijfel één van de meest
productieve jazz componisten en
de meest getalenteerde jazz pianiste in Europa. Woonachtig in Rotterdam en geboren in Baku Azerbaijan.
Amina begon reeds met piano spelen en componeren op jonge leeftijd. Ze studeerde voor klassiek pianiste aan het Baku Conservatorium en later jazz aan het Rotterdams
Conservatorium en aan Berklee College of Music in Boston.
Amina Figarova treedt op met haar
eigen band en doet dit in diverse
samenstellingen en op diverse jazz
festivals and jazz clubs over de hele wereld, zoals het North Sea Jazz

Festival het New Orleans Jazz Festival het Capetown International Jazzfestival en heeft onder andere opgetreden in de Blue Note jazz club
in New York. Haar cd ‘Come escape
with me’ toont Amina’s buitengewone talenten als componist en arrangeur en heeft in Amerika hoge ogen
gegooid in de Jazz charts.
Inmiddels wordt dit het al het vierde concert van het Amina Figarova
Quintet in Bacchus. Is hier een traditie geboren? Baccgus hoopt in ieder geval van wel!
Het Amina Figarova Quintet zal zaterdag bestaan uit Amina Figarova
op piano, Ruud Breuls op trompet,
Bart Platteau op fluiten, Wiro Mahieu op bas en Chris Strik op drums.
Aanvang van het concert is tussen
21.30 en 22.00 uur. De zaal gaat
open om 21.00 uur. Entree: Uw gift.
Zorg dat je er op tijd bij bent, want
vol is vol!

Beelden van Ingrid Alandt
in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Ingrid Alandt woont
en werkt in Aerdenhout. Zij volgde
een opleiding aan de Haagse Vrije
Academie en exposeerde op tal van
Kunstbeurzen.
Haar beelden zijn op dit moment in
Het Oude Raadhuis van Aalsmeer te
zien, samen met de foto’s van Maria
Austria (1915-1975). Hoewel zij ook
in steen en marmer heeft gewerkt,
modelleert Alandt bij voorkeur in
klei en in was voor haar bronzen
beelden.
Zij vervaardigt figuren en vrije plastieken waarbij de mens haar blijft
boeien en voor haar een onuitputte-

lijke bron van inspiratie is. Haar werken kenmerken zich door een doordacht en zorgvuldige wijze van werken en een rake typering van mensen.
De serene staande figuren getuigen van een bewondering voor de
klassieken en hebben een tijdloze
distinctie. Haar kleine markant gestileerde beelden getuigen van een
persoonlijke vaak poëtische visie.
Nog te zien tot en met 2 december
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in het centrum iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Promotie fanfare Flora

Aanstaande zaterdag in Parochiehuis:
Aalsmeer - Zondag 11 november
is de fanfare van muziekvereniging
Flora op concours geweest in Zaandam met als resultaat de eerste prijs
met promotie.
Onder leiding van dirigent DickJan Veerbeek was er de laatste weken nog extra hard gewerkt
aan de te spelen werken. Met een
goed gevoel gingen de leden dan
ook zondagochtend met een bus
naar Zaandam. Daar aangekomen
eerst even zoeken naar de kleedruimtes, het uniform aan en wachten tot de Aalsmeerse muzikanten
aan de beurt waren om in te spelen. Na het inspelen kon de groep
meteen door het podium op, waar
de drie juryleden al zaten te wachten. Toen kon Flora laten horen waar

ze al die weken hard voor gewerkt
had. Eerst een inspeelwerk om even
aan de zaal te wennen, daarna de
twee te beoordelen werken. Als eerste werd ‘Dakota’ ten gehore gebracht en daarna ‘Ross-Roy’ van Jacob de Haan. Daarna begon het lange wachten, om 16.30 uur zou de
prijsuitreiking zijn. En het wachten
werd beloond, voor Dakota werd 85
punten behaald en voor Ross-Roy
liefst 87,50 punten, een gemiddelde
dus van 86.25 punten. Dat betekende de eerste prijs en promotie. Eenmaal terug in Aalsmeer met de prijs
is het nog lang gezellig gebleven in
het clubgebouw van Flora.
Wilt u/jij meer informatie over muziekvereniging Flora? Kijk dan op
www.mv-flora.nl.

Jaarlijkse kerkveiling voor
geluidsinstallatie
Aalsmeer - Zaterdag 17 november
staat de jaarlijkse kerkveiling weer
op het programma in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Willem
Klijn, de zeer bekende veilingmeester, zal om 20.15 uur de eerste kavel
onder de hamer nemen.
Dit jaar wordt er geveild voor het
realiseren van een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk aan de Stommeerweg. Het veilingcomité heeft
weer een zeer aantrekkelijke catalogus samen gesteld voor jong en
oud en voor mensen met een grote en kleine beurs. Zo wordt er dit
jaar diverse dineetjes geveild in de
plaatselijke restaurants, maar ook

op een sinterklaas bezoek of een
rondvaart over de Westeinderplassen kan geboden worden. Maar wat
dacht u van kerstversiering, planten,
kerstbomen, oliebollen, bierpakketten, elektrische gereedschap, tuinbenodigdheden en nog veel meer
wordt door Willem Klijn onder uw
aandacht gebracht. De catalogus is
te verkrijgen op de avond zelf bij de
entree van het Parochiehuis, maar u
kunt ook vanaf 19.00 uur komen kijken of er iets van uw gading aanwezig is.
De toegang is gratis en iedereen is
zaterdag welkom voor deze gezellige veiling.
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DJ-producer Paul Moelands te gast in radioshow

Re: Locate in Dancefoundation
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16
november is er in het radioprogramma Dancefoundation weer een artist-special. Deze keer is Paul Moelands, alias Re:Locate te gast voor
een exclusief optreden. Paul is een
van de leidende opkomende trancetalenten op dit moment. Met optredens in binnen- en buitenland en
een enorme hoeveelheid producties
op zijn naam, is hij een graag gehoorde dj-producer. Komende vrijdag komt hij twee keer een uur exclusief optreden in de Dancefoundation radioshow.

Jaap Zwart benoemd tot lid van Verdienste

‘De Vogelvrienden’ viert
55-jarig jubileum
Aalsmeer - Buurthuis Hornmeer
vormde donderdagavond 8 november het decor, waarin de Vereniging
van Vogelvrienden voor Aalsmeer
en omgeving op bescheiden wijze
een klein feestje bouwde omdat de
vereniging 55 jaar geleden het eerste levenslicht zag.
Secretaris Gerard Goeijenbier blikte
in het kort terug op de geschiedenis
van de vereniging. In 1949 brachten vier vogelliefhebbers elkaar een
bezoek voor overleg en vergelijking
van hun vogels. Dit waren de heren
Van der Stroom, Hogervorst, Terreehorst en Kruyt. Op 9 februari 1952
richtten zij vervolgens de Vereniging
van Vogelvrienden voor Aalsmeer
en omstreken op, dit jaar dus 55 jaar
geleden.
Drie jubilarissen
De vereniging kent een aantal trouwe leden die al 53 jaar lid en 51 jaar
lid zijn en dit jaar worden drie leden
die 45 jaar lid zijn gehuldigd. Het
betreft in de eerste plaats de heer
A.J. Stijnman uit Nieuw-Vennep die
helaas niet aanwezig was. De heer
Lodewijk de Vries uit Aalsmeer is op
1 januari 1962 ingeschreven en is lid
geworden via zijn oom, oud-voorzitter Wim de Vries. Hij begon met het
kweken van kanaries in twee kooien binnen in de kamer. Ook nam
hij deel aan tentoonstellingen in
Aalsmeer en Amsterdam en de contactavonden werden trouw bezocht.
Zijn activiteiten bestonden ook uit
het opbouwen en assisteren tijdens
tentoonstellingen en het schoonmaken van kooien, de basis van zijn
schoonmaakbedrijf.
Wegens het steeds drukker worden van het eigen bedrijf liepen de
werkzaamheden bij de vereniging
wat terug. De volgende jubilaris is
Jaap Zwart en hij is in 1958 begonnen met een kist boven op zolder.
Op 1 januari 1962 is hij lid geworden van de vereniging en is altijd
actief bij de vereniging betrokken
geweest, een echt verenigingsmens.
Hij kwam wat later in het bestuur en
nog later in de vogelbeurscommis-

sie. Met vele vogels deed hij mee
met de tentoonstellingen en won
vele malen het Bondskruis, in totaal
acht keer. Hij is liefhebber van vele soorten kromsnavels en tropische
vogels en is niet bang om nieuwe
soorten uit te proberen, van zebravink tot Australische kuifduif en dit
jaar zelfs de roodsnavel kitta. Jaap
Zwart bezit geen auto en moet alles
op de fiets doen. Voor beide heren
waren er naast de bloemen ook de
tastbare herinneringen.
Lid van Verdienste
Vervolgens werd oud-voorzitter Wim
de Vries naar voren geroepen. Secretaris Gerard Goeijenbier heeft
twee jaar lang gewerkt aan een
speciaal jubileumboek “50 Jaar Vogelvrienden Aalsmeer” en dankzij
een donatie van het Schipholfonds
kon het boek ook gedrukt worden
en het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de oud-voorzitter. Hierna nam penningmeester Vincent
Pieterse de microfoon ter hand om
“een speciaal lid” van de vereniging
toe te spreken, een lid die in begin
jaren zestig van de vorige eeuw is
ingeschreven. Een lid dat sindsdien
nauw bij de vereniging is betrokken.
Een trouwe bezoeker van de contactavonden, een trouwe helper bij
vele tentoonstellingen.
Tweede secretaris eind jaren zestig, eerste secretaris tussen de jaren
tachtig en negentig. Daarna commissielid van de vogelbeurs, maar
ook timmerman, mopperaar, huisschilder, met maar een kleur blauw
of iets wat er op lijkt en kunstschilder. Tevens rijdt hij nog regelmatig
met fiets met hulpmotor gevolgd
door een fietswagentje door het
dorp naar zijn bestemming de braderie. Daarnaast heeft hij nog een
hobby, zijn boot in de jachthaven.
Ontegenzeggelijk hebben we het
over Jaap Zwart en als tweede van
de vereniging werd hij benoemd tot
Lid van Verdienste van de vereniging.
Na de officiële plichtplegingen werd
er in ongedwongen sfeer nog even

Hollandse hits zaterdag
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
17 november zal er uitsluitend Nederlandstalige muziek klinken uit
de luidspeakers van grand-café De
Oude Veiling. Er wordt regelmatig
gevraagd om een Hollands avondje zodat besloten is dit thema voor
aanstaande zaterdagavond weer
eens te organiseren. En zeker in
de late uurtjes zullen veel gezellige
feest- en kermisnummers gedraaid

worden. Voor mensen die hun eigen Nederlandstalige muziek willen
draaien of gedraaid willen hebben
die avond staat het dj-meubel van
De Oude Veiling klaar. Er bestaat
dus voor zaterdagavond maar ook
voor andere avonden voor een ieder
de mogelijkheid zich aan te melden
om een avondje de dj te zijn in De
Oude Veiling in de Marktstraat. De
toegang is gratis.

Al op jonge leeftijd komt Paul Moelands (1983) in aanraking met muziek. Hij groeit op in een creatieve
familie en zijn muzikale ontwikkeling komt op gang als hij begint met
pianospelen. Mede dankzij de voorliefde voor improvisatie van zijn piano-leraar, houdt Paul het lang vol
en wordt zijn muzikale talent aangewakkerd. Destijds nog beinvloed
door vroege gabber en hardcore
muziek stelt hij zijn doel: electronische dansmuziek maken. Als een
paar jaar later de dance en met name trance stroming groot wordt,
raakt Paul pas echt geinspireerd.
Samen met schoolvriend begint hij
met experimenteren met muziek
software, waarmee ze trance muziek
maken. Z’n eerste producties worden geboren. Toch zou het nog drie
jaar duren voor zijn muziek ook echt
gehoord gaat worden. In 2002 komt
Paul in contact met Raz Nitzan, de
A&R manager van Fundamental Recordings. Achteraf gezien een cruciaal moment in zijn carriere. Sindsdien is Raz de mentor van Paul en

staat hij hem met raad en daad terzijde. Daarnaast tekent Raz tot grote
vreugde van Paul ook zijn eerste release ‘Waterfall’, een mijlpaal.
Naast produceren levert Paul ook
een grote hoeveelheid remixes af in
die jaren. Onder andere tracks van
Blank & Jones, North Pole, Ronski
Speed en A-Force & Yahel worden
door hem onder handen genomen.
“Altijd leuk om andermans track in
jouw stijl om te zetten”, aldus Paul.
In de herfst van 2004 kiest Tiësto de
track ‘Alaska’ die hij samen met Filo
& Peri heeft gemaakt uit voor de Tiësto in Concert II DVD.
Vernieuwend
Begin 2005 start Paul samen met
Menno de Jong het vernieuwende
platenlabel ‘Intuition Recordings’
op. Al na een paar hoog aangeschreven releases krijgt het label direct het stempel meest vernieuwende trance label opgedrukt. “Kwaliteit
is bij iedere release het allerbelangrijkste. We streven naar ‘credible’ releases”, legt Menno de Jong uit. In
de lente van 2005 is Paul sprakeloos
als hij hoort dat Tiësto opnieuw een
van zijn tracks heeft geselecteerd.
Dit keer wordt de track ‘Palma Solane’, die hij samen maakt met de Belgische producer Jonas Steur, geselecteerd voor de ‘In Search Of Sunrise 4’ compilatie cd. Ook in 2006 gebeurt er veel. Hoogtepunt is de release van Paul’s debuut album “Re:
Locate – Rogue”. Het album wordt
met open armen ontvangen, ontvangt vele positieve recenties en
wordt onofficieel gekroond tot album van het jaar. Met ‘Rogue’ vestigt Paul zijn naam definitief. Door

samenwerkingen met Jonas Steur,
Menno de Jong, MIDOR, Thomas
Bronzwaer en de vocalisten Susana
en Rebakka, is het een zeer veelzijdig trance-album geworden. De titelsong ‘Rogue’ beland zelfs in de
Mega Top 100. In 2007 maakt Paul
op spectaculaire wijze zijn wereldwijde DJ debuut. In Polen treedt hij
voor het eerst op als DJ en doet dit
gelijk voor 10.000 bezoekers. Vele
optredens zullen daarna nog volgen.
“Wat de toekomst brengt zal de tijd
leren”, aldus de nuchtere Paul.
Exclusief
Vrijdag 16 november is Paul Moelands exclusief te gast in Dancefoundation, het radioprogramma
van Lennart Bader. Hier zal hij twee
keer een uur lang een live mix verzorgen, met aansluitend een uitgebreid interview. Het programma
wordt tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden via Radio Aalsmeer, 99.0
FM op de kabel en 105.9 FM in de
ether. Aanstaande zaterdag 17 november zendt Dancefoundation exclusief het Phynn & Friends feest uit,
dat wordt gehouden in Club Poema in Utrecht. Van 22.00 tot 6.00
uur zijn via de site de optredens te
beluisteren van Leon Bolier, Galen
Behr, Phynn en Re:Locate. Ook Radio Aalsmeer schakelt vanaf 22.00
uur live over. Dancefoundation
maakt die avond ook een videoreport, dat later op de site zal worden
geplaatst. Eerdere uitzendingen van
Dancefoundation zijn online te beluisteren, via podcast of online audioplayer. Kijk op www.dancefoundation.nl voor meer informatie, foto’s en opnames.

Oude tijden zullen herleven!

Disco-reünie in kantine
VVA op 24 november
Aalsmeer - Zaterdag 24 november wordt in de VVA-kantine aan de
Dreef een disco-reünie gehouden
voor alle bezoekers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Ook als
jeugdige bezoeker op de dansvloer
gestaan of misschien wel de liefde van je leven ontmoet tijdens een
disco-avond bij de voetbal? Dan zeker komen. Het wordt vast en zeker
een avond vol herkenning. De avond
begint om 20.00 uur en dj Frits Heeren draait muziek van toen en nu
tot 01.00 uur. Frits heeft er in ieder
geval heel veel zin in. Hij herinnert
zich de tijd van toen nog als gisteren. Als tienjarige werkte hij mee in
de kantine en mocht na de voetbal
nog even blijven tot rond acht uur.
Hij zag de boxen opgebouwd worden van Veronica’s drive in show,
die hier regelmatig draaide. Frits
was onder de indruk, boxen die nog
groter waren dan hij zelf! Ook Lions
disco, commos en ook af en toe disco 78 van Cees van der Schilden lieten de bezoekers uit hun bol gaan.
Frits vond het allemaal prachtig. Na
jaren alles te hebben aangekeken,
besloot hij ook een disco te starten.
Er werden boxen aangeschaft, lichtbakken getimmerd en een discobar gebouwd. Neef René was steun
en toeverlaat en ging bijna altijd
mee op pad. Broer Hans moest rijden, want Frits en René hadden nog
geen rijbewijs. Er waren in die tijd
ook etherpiraten met radiozenders
en twee daarvan waren André Piet
en Martin Verbruggen. Het leek Frits
en het tweetal leuk om een combinatie te starten van een disco met
een radiostation, het werd Power
disco en radio Power. Frits keerde
terug in de VVA-kantine. Hij mocht
af en toe draaien, onder andere tijdens de vakantie van Lions disco. In
bar ’t Fust in de Ophelialaan mocht
Frits, samen met André en Martin,
ook regelmatig achter de draaitafels

plaats nemen. Toen na enige jaren
Lion’s disco stopte, zag Frits dé kans
van zijn leven en nam de discotheek
over van Walter Könst. Lang heeft hij
niet meer mogen draaien in de VVAkantine. De disco-avonden moesten
stoppen van de gemeente, er waren
te vaak ongeregeldheden. De VVAdisco was voorgoed verleden tijd.
Drukke tijden
Maar het was niet het einde van de
disco. Frits ging naar de overkant,
naar Chalet Hornmeer en draaide
veel op feestjes. “Het was een drukke tijd, al die feestjes. Disco neerzetten, nog een disco neerzetten en
erger nog, weer afbouwen en de
spullen terug naar huis brengen”,
vertelt Frits. “Maar wel geweldig om
te doen.” In het disco-wereldje ontstonden steeds meer contacten met
andere dj’s, onder andere met Willem Middelkoop van ‘Oudt houdt
disco’. Willem met grote snor en een
dikke sigaar in zijn mond draaide altijd in de Pannebar. Willem had het
echter druk en stuurde steeds vaker
Frits en René op stap. Bij het drietal
ontstond toen het idee om van ‘Power disco’ en ‘Oudt houdt disco’ één
grote discotheek te maken: Disco
2000 zag het levenslicht! Na enkele
jaren hield Willem het disco-leventje
voor gezien. In Theo Klijn vond Frits
een nieuwe dj-partner. Ze hadden
succes, ieder jaar is gedraaid tijdens
de wielerronde in de VBA. De disco
stond in de grote veilinghal op een
grote trailer en op de dansvloer vermaakten zo’n 2000 tot 3000 mensen
zich prima. “Het was een hele belevenis waar we het hele jaar naar
uitkeken”, vervolgt Frits. “Maar ook
de wielerronde stopte, jammer.” Het
was voor Frits het moment om eveneens het boek te sluiten. “Ik was ouder geworden en de apparatuur
ook. Er moesten nieuwe investeringen gedaan worden, maar die wa-

ren zo hoog. Niet meer haalbaar.” In
1993 hield Frits het voor gezien. Het
is ruim twaalf jaar stil geweest rond
disco 2000 en rond dj Frits.
Het draaien kriebelde
De vlam wakkerde weer aan toen
hij vele jaren later uitgenodigd werd
door Barend Biesheuvel om te komen draaien met een aantal andere
oud dj’s. Frits vond het helemaal te
gek, al die nieuwe technieken, computers voor licht en geluid. Na een
uurtje les, was hij weer bij. De interesse was er weer, het draaien kriebelde. Frits greep z’n kans om gastdj te mogen zijn in De Oude Veiling
en kwam hier dj-vriend Martin Verbruggen tegen. “We draaiden voor
de lol, maar we kregen goede reacties en werden steeds meer gevraagd om te komen draaien op
feesten en bruiloften”, gaat Frits verder. “Na diverse malen apparatuur
gehuurd te hebben, besloten we
om zelf toch maar weer een disco te
beginnen.” Het resultaat mag er zijn,
disco 2000 luistert feesten op met
de modernste en nieuwste apparatuur. De begintijd gaat nu herhaald
worden: Draaien in de VVA en Frits
en Martin hopen vele bekenden te
mogen begroeten op 24 november.
Het wordt feest, want de dj’s Willem Middelkoop en Theo Klijn komen ook en een zangeres is uitgenodigd die hits uit de jaren tachtig
ten gehore gaat brengen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de
website www.disco2000aalsmeer.nl
en klik op de Aalsmeerse vlag. Ook
toegangskaarten kunnen via de site
aangeschaft worden. Voorverkoopadressen zijn verder ook Total Copy Service in de Dorpsstraat, Veerman Vishandel in de Ophelialaan,
hotel Chariot aan de Oosteinderweg
en het VVA-clubhuis aan de Dreef.
Kaarten kosten 8 euro en dit bedrag
is inclusief twee consumpties.

Van de hak
op de tak
Woon Polen

Aalsmeer - De Polen worden een
punt. Nu reeds zijn er veel Polen in
onze gemeente gehuisvest. Deze
Poolse inwoners wonen meestal niet
riant, dat weten we wel. Het idee van
het Flex-hotel was niet goed. Geen
goede plek en niet sympathiek door
dat hek er om heen en dan nog het
grote aantal mensen, samen opeengepakt in een betrekkelijk kleine ruimte. Dat plan is van tafel geveegd. Maar hoe gaat het nu verder? Er zal toch een oplossing moeten komen en daar kun je onmogelijk
nog lang op wachten. Bedrijven hebben de Polen nodig als werknemer.
Naast alle Polen die er al zijn, komen
er nog honderden mensen bij. Tenminste, dat is de verwachting. Het
lijkt me ondoenlijk om de Polen die
nu al in Aalsmeer en Kudelstaart verblijven en her en der wonen, te tellen. We moeten toch minstens het
aantal mensen weten dat er nu verblijft en vervolgens moeten we weten
hoeveel mensen uit Polen nog naar
ons toekomen. Er zijn Polen die illegaal wonen op miserabele plekken,
dat wil je eigenlijk niet weten. Er zijn
ook Polen die, weliswaar ook illegaal,
maar comfortabel wonen. Ik bedoel
in ruimten met alle voorzieningen.
Niet erg groot, maar net voldoende,
die mensen zijn tevreden. Dit laatste is een dilemma. We hebben deze buitenlandse werknemers geen
redelijke woonruimte te bieden, dus
hoe los je dat op? Misschien moet
je als gemeente dan toch beginnen
met de woonruimten die goed, maar
illegaal zijn voor een bepaalde periode, te gedogen. Niet te legaliseren,
maar bewoning toe te staan totdat
er een oplossing gevonden is voor
de mensen. En dan eerst de mensen te helpen aan woonruimten die
in een onaanvaardbare situatie wonen, dat kun je namelijk niet gedogen, zelfs niet voor tijdelijk. Op zich
zal dit een grote verantwoordelijke
en vooral moeilijke klus voor de gemeente worden. Ook ingrijpend. De
gemeente, ook de politiek, heeft voor
een deel verantwoording hierin. Zoals
nu al de toestand van wonen voor de
Polen is: kàn niet. En het wordt nog
erger, tenzij er een behoorlijk plan
komt. Initiatieven vanuit de bedrijven
en zelfs de bevolking moeten nauwkeurig bekeken worden. Daar kunnen mogelijkheden in zitten. Op zich
was de idee van het Flex-hotel niet
zo gek. De goede dingen in het plan
waren de woonunits. Maar in die opzet kon het gewoon niet. Toch als de
units gebruikt kunnen worden in kleine aantallen en her en der op redelijke plekken in de gemeente neergezet worden, zou het moeten kunnen.
Er is nog een bijkomend probleem.
Bedrijven kopen woningen. Die woningen staan in diverse straten, dat is
bekend. Op zich is dit niet verkeerd
ware het niet dat deze eengezinswoningen volgestopt worden met Poolse werknemers. Té vol. Het is niet
aangenaam voor de buren doordat
de buitenlandse buren zich niet altijd
even aangenaam weten te gedragen.
Dit kán niet zo doorgaan, er komen
teveel problemen van. Hoe voorkom
je dit? Niet. Niet zolang er geen snelle aanpak naar goed geregelde oplossingen is. In de toekomst lijkt het
mij een normale gang van zaken dat
als de Poolse werknemer een redelijk
salaris verdient, hij zelf op zoek moet
gaan naar een woning. Net zoals wij.
Zover is het nog lang niet. Eerst maar
eens bij het begin beginnen om dit
grote probleem op te lossen en met
spoed. Of we dat kunnen? Ik betwijfel het. Met een redelijke huisvesting voor onze jongeren is het ook
nog nooit gelukt. En nog niet. Dat is
geen appelen met peren vergelijken.
Het is een feit dat onze jonge inwoners vrijwel geen kans kregen om ‘op
zichzelf’ te gaan wonen. Al jaren geleden ging er een aantal illegaal wonen of verdwenen naar elders. Ook
voor hen, ondanks het z.g. ‘JopiePopie’ geroep van de politiek, niets.
Nu, voor onze Polen, dan wel?!
Coq Scheltens

Ouderensoos in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Volgende week donderdag 22 november is de volgende ouderensoos bij buurtvereniging
Oostend. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma.
Vanaf 14.00 uur worden de kaarten geschud in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal
is open vanaf 13.30 uur. Het klaverjassen op 25 oktober is gewonnen
door de heer Buskermolen met 5478
punten. Op twee is de heer P. van der
Stelt geëindigd met 5324 punten, op
drie mevrouw Noordhoek met 5280
punten en op vier mevrouw Doeve
met 5162 punten. De poedelprijs
was voor mevrouw van der Sluis. Bij
het rummicuppen was de hoogste
eer voor mevrouw Roubos met 31
punten, mevrouw de Vries eindigde
als tweede met 47 punten. De poedelprijs mocht mevrouw H. Vreeken
mee naar huis nemen.
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Met PACT Aalsmeer naar een
energieproducerende rozenkas

Gratis voorruit repareren en inspecteren

Automark in Aalsmeer
Aalsmeer - Een sterretje zit er zo
in. Vroeger knalden de ruiten er in
zijn geheel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium alsnog door, ook nog na één of
twee jaar! Dat betekent uiteindelijk
toch weer een tijdrovende ruitvervanging en het betalen door verzekerde van een eigen risico van normaal 136 euro. Echter, bij een WAPlus, Casco of All-Risk verzekering
is harsrepara¬tie van de ster vrijwel
altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging. Op gelijmde voorruiten
staan enorme spanningen, mede door harde wind, zware regenen hagelbuien en vooral de eerste
nachtvorst veroorzaakt. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de carrosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Door temperatuurswisselingen (afkoeling door plotselinge
regen- en hagelbuien en nachtvorst
enerzijds en het opwarmen van de
voorruit door de autoverwarming
anderzijds) ontstaan er extra spanningen in het glas. Ook het dichtgooien van een deur (luchtdruk)
veroorzaakt extra spanning. Door al
die spanningen is de kans op doorscheuren van een barstje of ster
ruim 50%, zo blijkt uit technisch onderzoek! Tijdige reparatie van een
ster is daarom zeer aan te raden.
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kunt u bij
Automark terecht. Automark werkt
voor iedereen die voor ruitschade
verzekerd is en stuurt de rekening
rechtstreeks naar de verzekeraar.
Voor de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitreparatie. Als Automark uw ruit repareert,
heeft u geen eigen risico en geen
no-claimverlies. Automark gebruikt

voor reparatie de meest moderne
harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie! Bij ruitreparatie moet de geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.

de kas zonder gas, de aardwarmtekas. Allemaal innovatieve concepten
die in 2020 moeten zorgen voor een
CO2-neutrale glastuinbouw.
Op zaterdag 17 november van 10.00
tot 12.00 uur kunnen belangstellenden op Rozenkwekerij Gert-Jan van
der Weijden op de Molenkade 1 in
Nieuwveen zelf een beeld krijgen
door te luisteren naar de kansen
en bedreigingen van een innovatieve kweker, uitleg te krijgen van een
energiedeskundige en zelf rond te
kijken in een kas waar diverse vooruitstrevende technieken toegepast
worden. De Molenkade in Nieuwveen is gemakkelijk te bereiken via
Vrouwenakker. Over de brug rechtsaf het Nieuwveense Jaagpad op en
dan is na 3 kilometer linksaf de Molenkade. Routebeschrijving en achtergrondinformatie kunt u ook vinden op www.energieuitdekas.nl. Als
u wilt meerijden of carpoolen, neem
dan even contact op met Janny Oosterloo, tel. 0297-327731 of jsoosterloo36@tiscali.nl

Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven.
Graveren helpt tegen diefstal: wil
een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het
oorspronkelijke kentekennummer
vervangen!
Gratis inspectie
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Aalsmeer op en in
Amstelveen voor een actie Ruit Repareren / Kenteken Graveren. Op
verzoek van de klant wordt de voorruit ter plekke gratis geïnspecteerd
en krijgt men een deskundig en vrijblijvend advies m.b.t. eventuele beschadigingen.
Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men
zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WAPlus, Casco en All-Risk verzekerden
geheel zonder kosten. Voor de juiste
verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl
u wacht/winkelt!
U kunt terecht van 09.00 tot 16.30
uur op maandag 19 november op
het Raadhuisplein en dinsdag 20
november op de parkeerplaats van
sporthal De Meerkamp op de hoek
Van der Hooplaan met de Sportlaan
in Amstelveen.
Bij regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent en
gele bus van Automark.

Opbrengst Brandwonden Stichting

Bloemenveiling Aalsmeer
veilt brandweerauto
Aalsmeer -Op vrijdag 23 november organiseert Bloemenveiling
Aalsmeer een klassieke veiling,
waarin een brandweerauto wordt
geveild. De opbrengst van deze veiling-bij-opbod wordt geschonken
aan de Nederlandse Brandwonden
Stichting. TV-personality Marit van
Bohemen, bekend van het SBS 6programma “Tuinieren en Klussen
met kijkers”, leidt de veiling samen
met een echte veilingmeester in
goede banen.
De brandweerauto, een Mercedes
Benz type 310 met Ziegler-opbouw
uit 1988, heeft een watertank van
500 liter, een dubbele cabine, ver-

Aalsmeer - PACT Aalsmeer wil weten welke interessante ontwikkelingen zich afspelen in de glastuinbouw, de meest innovatieve sector
van Nederland. Aalsmeer heeft een
rijke traditie in deze sector. Een willekeurige opsomming van milieuthema’s: Gewasbescherming in de
kas; hoe kun je daarbij toch het milieu zo veel mogelijk sparen? En hoe
ga je om met water en voedingsstoffen bij de gewasverzorging en voorkom je vervuiling van oppervlaktewater? Verstandig omgaan met dure en schaarse fossiele brandstoffen
voor de assimilatiebelichting, kan
dat? CO2 uit de rookgassen wordt
voedingsstof? Hoe gebruik je de
kas als zonnecollector en maak je
het warmteoverschot geschikt voor
hergebruik, ook voor derden? Maar
ook andere innovatieprojecten in de
glastuinbouw komen aan bod en
de verschillen en voor- en nadelen
ten opzichte van elkaar. In de glastuinbouw wordt ruimschoots geëxperimenteerd met: de gesloten kas,

keert in goede staat van onderhoud
en heeft slechts 13.894 kilometer op
de teller. De auto wordt door de bedrijfsbrandweer van Bloemenveiling
Aalsmeer vervangen door een nieuwe tankautospuit.
De veiling van de oude brandweerwagen vindt plaats van 13.30 tot
15.30 uur in een veilingzaal van
Bloemenveiling Aalsmeer. Aanmelden kan via e-mail: eveline.burgers@vba.nl voor dinsdag 20 november a.s. Wie meer informatie wil
en/of een afspraak om de brandweerauto te bekijken, kan contact
opnemen met Peter van der Wal op
telefoonnummer 0297-392619.

De brandweerauto van Bloemenveiling Aalsmeer die op 23 november bij
opbod wordt verkocht.

Zingen, buiten spelen en knutselen

Speelochtend bij Miniclub
Aalsmeer - Heb je zin in een leuke
speel- of doe-ochtend met je kindje? Misschien is de miniclub dan
iets voor jullie. Naast speelgenootjes voor je kind biedt de miniclub
van Kinderhof elke woensdagochtend tussen 9.15 en 11.15 uur in PAZ
Sam Sam aan de J.P. Thijsselaan 10
plaats voor contact en gesprekken
met andere (jonge) ouders, om ervaringen uit te wisselen of gewoon
met elkaar op informele wijze en
helemaal vrijblijvend een gezellige
ochtend te beleven.
Er wordt gezongen, binnen en buiten gespeeld, soms geknutseld, ge-

verfd en ook een uitstapje is mogelijk. Dit alles wordt door de ouders
zelf georganiseerd. Gedurende de
ochtend wordt er gezamenlijk iets
gegeten en gedronken.
Kom gewoon even langs voor een
‘kijkochtendje’, ook broertjes en
zusjes zijn van harte welkom! Je betaalt 2 euro per keer en er is geen
lidmaatschap. De leeftijd van de
kinderen is van 1 tot 3 jaar, heb je
een kind van een andere leeftijd informeer dan even naar de mogelijkheden. Nog vragen? Bel dan naar
Martina Falk, tel. 0297-365930 of
06-48947749.

Kledinginzameling deze
zaterdag in Rijsenhout
Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 17 november aanstaande vindt
in Rijsenhout de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood plaats. U kunt
dan van 9.00 tot 11.000 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken afgeven bij de Ontmoetingskerk, Werf 2. Dit jaar viert
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood haar 40-jarig bestaan! Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door hon-

derden vrijwilligers. De opbrengst
van de ingezamelde kleding komt
ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
Momenteel gaat de opbrengst naar
een voedselzekerheidsproject in
Oost-Congo. Binnen dit programma
tracht men de ondervoeding van de
lokale bevolking structureel te veranderen. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 0736871060.

Energiepakket clubs van Nuon Ballenjongens

Gratis energiebesparende
producten voor RKDES
Kudelstaart – RKDES is één van de
56 amateurvoetbalclubs in Nederland die van energieonderneming
Nuon een gratis energiebesparingpakket ontvangen. Nuon wil hiermee de voetbalclubs van de 56 Officiële Nuon Ballenjongens en -meisjes bedanken die het afgelopen seizoen bij kwalificatiewedstrijden van
het Nederlands elftal hebben opgetreden. Met het pakket kan een club
jaarlijks EUR 500,- besparen op de
energierekening
Deze week, op 17 november, is de
laatste wedstrijd van de Officiële
Nuon Ballenjongens (j/m) van dit
jaar. RKDES heeft het energiebesparend pakket zaterdag 10 november jl. ontvangen als bedankje omdat Lorenzo Zorn als één van de 56
Officiële Nuon Ballenjongens (j/m)
bij hen speelt.
Met het energiebesparende pakket
wil Nuon de clubs en haar leden helpen energie te besparen. Het pakket
bestaat onder andere uit spaarlampen, waterbespaarders, tochtstrips,
een digitale tijdschakelaar en een
rookmelder met verlichting. Met het
in gebruik nemen van het energiebesparingpakket bespaart de voetbalclub zo’n 5 procent op de ener-

gierekening (elk jaar circa 500 euro) en stoot 33.300 kilogram minder
CO2 uit.
Verdienen aan energiebesparing
Via Nuon BespaarDirect kunnen
klanten van Nuon ook energiebesparende producten bestellen. Het
principe hierachter is dat de klant
deze pas betaalt als deze producten hun geld al hebben opgebracht.
Met de energiebesparende producten, zoals spaarlampen, doordrukstekkers en waterbesparende douchekoppen, wordt maandelijks minder energie verbruikt. Het termijnbedrag blijft echter hetzelfde. Het
deel dat de klant elke maand bespaart, wordt gebruikt om het product af te betalen.
Een spaarlamp is met een driekwart
jaar terugverdiend, een waterbesparende douchekop na 8 tot 9 maanden. Na de afbetaling wordt het termijnbedrag aangepast aan het nieuwe, zuiniger energieverbruik. Met
dit energiezuinig krediet wil Nuon
voor klanten de drempel weghalen
om te investeren in energiezuinige
producten.
Meer informatie over deze actie:
www.nuon.nl/bespaardirect.

Werkgroep Liemeer helpt Oost-Europa

Sinaasappelactie door
scholieren voor 8ste maal
Aalsmeer - De sinaasappelactie
“Kinderen voor Kinderen” van de
werkgroep Liemeer helpt Oost-Europa gaat op zaterdag 17 november
voor de achtste keer van start. De
actie bestaat uit de verkoop van sinaasappelen, dit jaar voor het eerst
bij Bouwmarkt Gamma in Aalsmeer
en voor het negende jaar bij Intratuin in Ter Aar. In totaal zetten 160
scholieren van de hoogste klassen
van de basisschool en de eerste
klassen van het voortgezet onderwijs zich in voor kansarme kinderen
in Roemenië. Dit doen ze dus door
sinaasappelen aan de man/vrouwte
brengen.
Beste plaats is het gezin
Alle schoolkinderen zijn op de
scholen voorbereid op deze actie
en ze weten dat er in Roemenië nog
veel kinderen zijn, die geen normale toekomst tegemoet gaan. Nog altijd worden kinderen te vondeling
gelegd of in een ziekenhuis achterglaten, verwaarloosd en aan hun lot
overgelaten of op straat gedumpt.
Deze kinderen komen al snel terecht
in de criminaliteit, gebruiken drugs,
belanden in de prostitutie terwijl
kinderhandel en orgaantransplantatie ook voorkomen. Om effectief te
kunnen helpen is het nodig om jonge kinderen van 1 tot 4 jaar, die hiervoor in aanmerking komen, onder te
brengen op de beste plaats die er is,

dit is het gezin. De werkgroep zorgt
ervoor dat een pleeggezin langdurig
een vergoeding krijgt en heeft daarvoor verschillende contactpersonen
in Roemenië. Zij maken deel uit van
een christelijke organisatie of instelling die dit in orde maakt. De werkgroep verwacht van deze personen
elk kwartaal een rapportage over de
ontwikkeling van het kind en de orthopedagoge van de werkgroep Liemeer helpt Oost-Europa gaat hiermee aan de slag. Ook ontvangt de
werkgroep een schriftelijk document ondertekend door een van de
pleegouders, waaruit blijkt dat het
geld bij het pleeggezin is aangekomen. Op dit moment worden zeventien kinderen ondersteund.
Informatie
De werkgroep Liemeer hoopt dat
de schoolkinderen die zich inzetten
voor het project niet in de steek gelaten worden.
Ze staan van zaterdag 17 november
tot en met zaterdag 15 december
en alle tussenliggende woensdagmiddagen en donderdag- en vrijdagavonden bij Intratuin in Ter Aar
en nu ook bij bouwmarkt Gamma in
Aalsmeer. Wilt u meer informatie bel
dan het secretariaat, telefoon 0172538290. Ook kunt u zich aanmelden
als vrijwilliger en de kinderen kunnen uw steun goed gebruiken.

Ecuador Week bij Veiling
Aalsmeer - Van 15 tot en met 22
november organiseert Bloemenveiling Aalsmeer de Ecuador Week in
samenwerking met Corpei, de Ecuadoriaanse organisatie ter promotie
van lokale exportproducten. Het is
voor het eerst dat Ecuador op deze
manier bij Bloemenveiling Aalsmeer
in het zonnetje wordt gezet. Het doel
van het evenement is de aandacht
te vestigen op de exclusieve sierteeltproductie van Ecuador; waaronder rozen, gipskruid, Hypericum,
tropische bloemen en diverse levensmiddelen.
Mark-Jan Terwindt, manager Product- en Accountmanagement en
Maria del Carmen Gonzalez Cabal,
ambassadrice Ecuador, openen deze feestelijke themaweek gezamenlijk. Beiden gaan in op actuele ontwikkelingen van Ecuador als importland, de importindustrie en ge-

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

relateerde bewegingen op de afzetmarkten. De aftrap vindt plaats onder het genot van Ecuadoriaanse
koffie, lokale delicatessen en ZuidAmerikaanse muziek.
De officiële opening van de Ecuador Week start om 8.30 uur op 15
november. Bezoekers zijn vanaf 8.00
uur welkom in de ontvangstruimte
van Tribune E/F.
Import Flower Show
Bloemenveiling Aalsmeer organiseert de Ecuador Week voorafgaand
aan de Import Flower Show, op 29
november. De show bevat stands
van kwekers en aanvoerders over de
gehele wereld. Traditiegetrouw vindt
ook de uitreiking van de Aalsmeer
Import Award hier plaats. Deze keer
in de categorieën grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, trosrozen
en overige bloemen.
dit jaar te helpen met het regelen
van de bezoeken. Sinterklaas komt
graag samen met zijn pieten op bezoek. Maar er zijn ook veel pieten
die zonder de Sint op pad gaan. Ze
strooien en zetten de cadeaus binnen, in plaats van stiekem buiten
bij u op de stoep. Wilt u Sint en zijn
pieten, of alleen pieten op bezoek,
neem dan voor afspraken of verdere
info contact op met B. Clemens, tel
06-44872273 na 19.30 uur.

Servetten, tafellakens en sjaals

Sint- en kerstverkoop
Rode Kruis bij AH
Aalsmeer - Op vrijdag 16 november van 8.30 tot 17.00 uur zal de verkoopstand van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer staan bij Albert Heijn
aan het Driekolommenplein. Zowel
sinterklaas als de kerstdagen staan
weer voor de deur en dat zijn goede redenen voor het Rode Kruis
Aalsmeer om de hele collectie gehandwerkte artikelen te koop aan
te bieden, dit keer bij Albert Heijn
in het dorp.
Dit jaar ligt de nadruk op de kerstartikelen waarbij de gemaakte kerstservetten en kerst-tafellakens wel
voor héél speciale prijzen zullen
worden aangeboden.
Deze prachtig geborduurde servetten en tafellakens zijn werkelijk
plaatjes om te zien en zullen zeer
zeker erg mooi staan op iedere tafel.
Naast deze zeer speciaal geprijsde

artikelen zijn er natuurlijk nog veel
meer gebreide of gehaakte of geborduurde voorwerpen te koop.
Voor de sinterklaas zijn er warme
sjaals, geitenwollen sokken, handschoenen en nog veel meer. Voor
de kerst zijn er de tafellakens en
servetten maar nog veel meer kleine dingetjes met kerstmotieven en
natuurlijk ook weer een groot sortiment kerst- en nieuwjaarskaarten
die door ouderen en vrijwilligers van
het Rode Kruis zijn gemaakt van materialen van kerstkaarten van vorige
jaren. Die nieuw gemaakte kaarten
zijn verbluffend mooi.
Dus wil men eens iets aparts, iets
dat niet in de winkel te koop is dan
moet men zeker even naar deze
prachtige collectie kaarten komen
kijken.
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Dorcas winkel Aalsmeer
al helemaal in kerstsfeer
Aalsmeer - De Dorcas Winkel aan
de Aalsmeerderweg is al helemaal in
kerstsfeer gebracht door een speciale werkgroep die zich inzet om zo
creatief mogelijk met de ontvangen nog zeer bruikbare artikelen de
mooiste kerstdecoraties te maken.
Spreekbuis van deze werkgroep is
Dieneke en op een regenachtige
en sombere dinsdagochtend veranderde het humeur van de redactie
op slag bij het zien van de in kersttooi omgetoverde ruimte aan de
rechterzijde van de winkel, net achter de trap. Het warme kerstgevoel
kreeg meteen vrij spel bij het zien
van de inrichting en de aankleding.
De bijzonder aangename presentatie zorgt ervoor dat het vooraf al een
feest is en dat de spreekwoordelijk
donkere dagen voor Kerstmis hier
niet van toepassing zijn.
Bedrijvigheid rond de starttoren aan de Westeinderplas, met Regenbogen en
BM’s. Archief Hans Alderden.

Coproductie Oud Aalsmeer en Rode Kruis:

Historische Kalender 2008
verschijnt deze week
Aalsmeer - Eind deze week verschijnt de Historische Kalender
2008 met beelden van Aalsmeer en
Kudelstaart, een coproductie van
de stichting Oud Aalsmeer en Rode
Kruis Aalsmeer. De opbrengst komt
aan deze beide organisaties ten
goede. Ter verduidelijking van de foto’s uit het verleden zijn dezelfde locaties ook gefotografeerd in het heden. Voor slechts 8 euro heel 2008
kijkplezier.
Veranderd
De kalender heeft afbeeldingen uit
alle delen van de gemeente. Drie foto’s uit het verleden van het dorp,
drie uit het Oosteinde, drie van de
Uiterweg en drie uit Kudelstaart. De
omslag wordt gesierd door een foto
van de starttoren voor zeilwedstrijden op de Westeinderplas, uit de
tijd dat Aalsmeer nog op de nationale zeilwedstrijdkalender stond. De
tijden veranderen. Dat toont ook het
oudste beeld (uit 1921) dat een lege fortbocht bij Kudelstaart laat zien
met nog een houten huisje. Huizen
in de buurt van een fort mochten alleen van hout gemaakt zijn omdat ze
anders dekking zouden kunnen geven aan vijanden die het fort wilden
beschieten vanaf de Kudelstaartseweg. Kleine details op een foto zeggen vaak veel. Zo zeggen de linden
op de jongste foto (uit 1963) veel
over de de naam van de snackbar
‘Achter de Linden’ in de Zijdstraat
waarin nog auto’s rijden. Ook dat
beeld is inmiddels lang vervlogen.
De kalender haakt ook in op actuele ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat begint al in januari met
een besneeuwd begin van de Uiterweg dat nog huisjes laat zien waar
inmiddels de Grundelweg is aangelegd. Of een Oosteinderweg die nog
doorloopt naar een wijkje waar nu
het Amsterdamse Bos welig tiert.
Ter illustratie van het snel veranderende beeld binnen Aalsmeer en

Kudelstaart, hebben de historische
foto’s op de achterkant van het titelblad een herkenbaar hedendaagse
afspiegeling van de destijds gefotografeerde plek.
Naslagwerk
Op een aantal van de dertien foto’s (inclusief de omslag) staan
ook mensen uit het verleden. Oud
Aalsmeer is benieuwd of die mensen vandaag de dag nog worden
herkend. Wie personen op de kalender meent te herkennen, kan dat
mailen naar: nicomaat@worldonline.nl. De kalender is verzorgd door
drukkerij Cocu in dezelfde fraaie
uitvoering als de laatste jaren het
geval was. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van
velen om de kalender na afloop van
het jaar, samen met de eerdere uitgaven, als een naslagwerkje te kunnen bewaren.
In Kudelstaart is de kalender te
koop bij Gall & Gall/Van Lammeren in het winkelcentrum. In Dorp
Aalsmeer bij de twee boekhandels
in de Zijdstraat; ‘Plantage’ (voorheen Aalsmeers Boekhuis) en Bruna. Verder bij Eveleens/Kruit/Van
Zantwijk Makelaars op de hoek Weteringstraat en Schoolstraat. Het
verkooppunt in Oost is Annemieke’s Kramerie, Machineweg 3. In
Zuid wordt de kalender verkocht
bij Bloemenboetiek ‘Angelique’ aan
de Ophelialaan. Tevens kan men
hiervoor in het Rode Kruisgebouw
aan de Spoorlaan 5a terecht wanneer dat wegens activiteiten geopend is. Zaterdag 17 november is
dat daar ook het geval tijdens de
grote sinterklaas- en kerstverkoping
van 9 tot 17 uur bij Albert Heijn in
het dorp. De kalender kan ook telefonisch worden besteld bij Elly Tas:
telefoon 326003 (b.g.g. 325289) of
per e-mail: jtas@worldonline.nl. De
kalender wordt dan enige tijd later
thuis bezorgd.

Prachtige voorbode
Dieneke weet zich in de werkgroep
gesteund door Hedwig en Carla die
de kerstspullen sorteren en door
Adri die ervoor zorgt dat de te verkopen kerstdecoraties geprijsd worden. Inmiddels hebben de creatieve
ideeën ervoor gezorgd dat er al circa 200 tot 220 kerstdecoraties zijn
gemaakt, waarbij ook de rol van
Dicky niet onderschat mag worden.
Op 7 december gaan de vrijwilligers
van Dorcas Winkel Aalsmeer, dit zijn
er inmiddels 95 en daarnaast zijn er
nog 15 kledingsorteerders actief,
vanaf 19.30 uur ook nog kerstdecoraties maken en dat betekent dat
er van een lege de kersthoek absoluut geen sprake kan zijn. Naast de
decoraties zijn er nog tal van andere spullen te vinden zoals kerstballen, kerstplacemats, kerststandaards, kerstknuffels, kerstkaarten,
kerstmokken en kerstserviezen. Ook
aan kerstpapier ontbreekt het niet
en het is slechts een greep uit een
zeer uitgebreid assortiment. Met eigen ogen gaan kijken is dan ook de

beste aanrader die de redactie aan
de lezers kan meegeven en zij zullen dan kunnen beamen dat het bezoek een prachtige voorbode is om
er een bijzonder geslaagde Kerstmis
2007 van te maken. Niet alleen in eigen huiselijke kring maar ook ver
daarbuiten. Dorcas is immers een
christelijke hulpverleningsorganisatie die actief is in Oost-Europa, het
Midden-Oosten en Afrika. Dorcas
werkt bij voorkeur samen met lokale
partners: de plaatselijk kerken of via
christelijke hulpverleningskanalen.
Er worden vier soorten hulp geboden: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie.
Sinterklaas
Naast de kerstactiviteiten gaan de
“gewone” zaken ook onverminderd
door bij Dorcas Winkel Aalsmeer,
waar de voedselactie net achter de
rug is. Dat betekent dat er ook een
grote keuze aan meubels, witgoed,
glaswerk, cd’s, dvd’s, elpees en video’s, huishoudelijke artikelen, boeken en lampen etc. is. Verder kan
de winkel beschikken over een speciale koffiehoek en het is een weldaad om daar ook even neer te strijken. De redactie maakte er dan ook
graag gebruik van en kon daar meteen optekenen dat Sinterklaas op 7
december tussen 11.00 en 12.30 uur
aanwezig zal zijn.
Hij had al een adjudant vooruit gestuurd om de zaken te regelen en
bij droog weer zal de Sint per sjees,
getrokken door een paard, ook nog
een rondje door Aalsmeer -Oost
maken. Dorcas Winkel Aalsmeer is
te vinden op het adres Aalsmeerderweg 173a en het telefoonnummer is 0297-361043. De openingstijden zijn alsvolgt: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Bruikbare, niet kapotte artikelen, meubels en witgoed kunnen op
deze tijden ook ingeleverd worden.

Aalsmeer -Op woensdag 7 november heeft Bloemenveiling Aalsmeer
haar deuren geopend voor bezoekers aan de Aalsmeer Winter Show.
Deze speciale winterpresentatie
staat geheel in het teken van seizoensproducten voor deze periode, waarbij de specifieke kerstproducten uiteraard niet ontbreken. De
show is voor in- en verkopers de gelegenheid om inspiratie op te doen
en met de productspecialisten en
verkopers van Marketing & Verkoop
Aalsmeer (MVA) van gedachten te
wisselen.
De Aalsmeer Winter Show werd op
de eerste dag druk bezocht. Klan-

ten reageerden positief op de winterse uitstraling en het ruime productaanbod van bloeiende planten,
tuinplanten, arrangementen en decoratiemateriaal. Het getoonde aanbod loopt uiteen van Gaultheria,
Helleborus en kerststerren tot versierde en wit gespoten Ellwoodii’s.
Het speciale aanbodsboek telt ruim
350 winterproducten en is ter plekke gratis te verkrijgen.
De Aalsmeer Winter Show is nog tot
en met vrijdag 23 november te bekijken in de Presentatieruimte van
MVA. De openingstijden zijn van
maandag tot en met vrijdag, van
6.30 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - De winkeliersvereniging Ophelia heeft de afgelopen
week een ludieke actie gehouden
onder de nieuwe bewoners in de
wijk Nieuw Oosteinder. Alle bewoners kregen daar op dinsdag- of
woensdagavond een groene Ophelia bigshopper, gevuld met leuke producten van de winkeliers in
de Ophelia. Ook zat er een boekje
bij met waardebonnen die de nieuwe bewoners tot en met 31 december in de winkels aan de Ophelialaan kunnen verzilveren. Ook had
de winkeliersvereniging een leaflet
folder gemaakt waar alle ondernemers uit de Ophelialaan hun winkel
op voorstellen.
De ondernemers hebben in totaal
750 tassen gevuld, want zoveel huizen zijn er nu ongeveer al opgeleverd. “Maar we hielden er gek genoeg 200 over”, zegt Kees Jan Koster, de voorzitter van de winkeliersvereniging Ophelia.
“Deze hebben we in overleg uitgedeeld in de nieuwbouwwijk op het
voormalige RKDES-terrein in Kudelstaart, en ook daar waren de
nieuwe bewoners super enthousiast.’”
De tassen werden persoonlijk aan
de deur gebracht door vele winkeliers en medewerkers van C1000.
“De reacties waren overweldigend”,

zegt André Dijt van de gelijknamige winkel André Dijt Vers. “Dit is
echt dankbaar werk”, vervolgt André Veerman van de Volendamse
vishandel in de Ophelialaan. Hij was
‘s avonds speciaal teruggekomen
uit Volendam om de tassen aan de
nieuwe bewoners in Nieuw Oosteinde uit te delen.
Ook André Ridder, Ronald Kruyswijk, Edo de Haas, Ton Meijer (bloemen- en plantenboetiek Angelique)
en Niels van der Vaart (Wittebol
Wijn) liepen mee. Ze deden de slogan van de straat ‘Samen toonaangevend in kwaliteit en service’ weer
eer aan. Koster vertelt dat hij zelfs emailtjes heeft gekregen van nieuw
bewoners in de Vlinderwijk die de
tas als een vervroegd kerstpakket
zagen. “Super”, zegt hij.
“Het was ook grappig dat sommige nieuwe bewoners niet eens wisten waar de Ophelialaan lag. Veel
mensen komen namelijk van buiten
Aalsmeer met name uit Amstelveen.
We hebben op deze manier met een
mooie en ludieke actie onze winkelstraat onder de aandacht kunnen brengen. Nu maar hopen dat
ze ons ook de klandizie gunnen. De
winkeliers in de Ophelialaan doen er
in ieder geval alles aan om in de in
de gunst te komen van hun bezoekers.”

Relatiedag Lelie bij
Bloemenveiling Aalsmeer

Dieneke temidden van de kerstdecoraties.

Weer raak in deze gelukszaak

De 10.000 is gevallen bij
Ridder & Co!
Aalsmeer - Bij Ridder & Co gebeurt het zo. Zo is het oktober met
zeldzaam hoge jackpot, en bijna,
nog net niet, valt deze Jackpot in
Aalsmeer (nota bene blijkt later: op
meerdere loten die hier verkocht
zijn!). En nu, in de volgende trekking, de trekking van 10 november,
bericht de Staatsloterij aan Ridder &
Co dat het 10.000 Euro-lot verkocht
werd in deze gelukswinkel.
Is het een leuke opbouw naar een
grotere prijs? Regelmatig vallen hier
leuke prijzen in deze gelukswinkel.
Het jaar begon met een klapper: de
100.000, en nu, een paar maanden
later alweer, de 10.000. Wat zit er nog
in de pot voor dit jaar op dit geluks-

adres? Verleden maand werd via de
Meerbode reeds de belofte gedaan
U op de hoogte te houden van vermeldenswaardige prijzen. Welnu,
het is weer raak in deze gelukszaak:
De 10.000 is toch weer een hele leuke prijs, en geheel belastingvrij! In
december zijn er weer volop nieuwe kansen, eerst de loterij op 10
december, en als klap op de vuurpijl, nog mooiere kansen tijdens de
Oudejaarstrekking op 31 december!
Belofte maakt schuld: Bij een grotere prijs kunt U het allemaal weer lezen in de Meerbode! Uiteraard blijven de gelukkige winnaars volledig
anoniem. Dus: Blijf de Meerbode lezen, U leest het vanzelf!

Sjoelcompetitie in ‘t Middelpunt

Aalsmeer Winter Show bij
Bloemenveiling Aalsmeer

Warm onthaal nieuwe
bewoners Aalsmeer Oost

Aalsmeer - Donderdag 22 november houdt buurtvereniging Oostend
weer een gezellige sjoelavond. Vanaf 20.00 uur kunnen sjoelers de stenen ter hand nemen in buurthuis ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur
klaar in het buurthuis. Ook u/jij bent

van harte welkom! Op 8 november
jl. is er goed gesjoeld en hing er een
gezellige sfeer in ‘t Middelpunt. De
hoogste score behaalde mevrouw E.
Schuit. Verder hebben de heren D.
Boer en K. Kooyman en de dames
J. Schuttel en M. Vos zich in de prijzen gesjoeld.

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - De bloemenzegelwinkeliers hebben weer 20 cadeaubonnen van 5 euro uitgereikt.
De gelukkigen zijn:
M. Arendse, Aarbergerweg 16, Rijsenhout; G. Bodde, Schweitzerstraat
47; Doreen Bor, Dagpauwoogstraat
10; S. Bos, Rozenhof 21; Ella de
Buck, Stommeerkade 65; J.A. Ceelie, Mendelstraat 88; Fam. van Dalen, Klein Hoefblad 4, Uithoorn; Y.H.
Eveleens-Terlou, Uiterweg 339; M.

Groeneveld, Uiterweg 128; G. van
Hoften, Jaagpad 21; M. Keessen,
Uiterweg 86; Ria van Leeuwen, Kudelstaartseweg 165; S. Muilwijk,
Noorddammerweg 806; Fam. Peereboom, Stuurboord 32, Rijsenhout; A.
ter Reehorst-Eveleens, Kas 71; J.G.
Schultheiss Pronk, Linnaeuslaan 38;
Fam. v.d. Stroom, Waterhoenstraat
34; Lia Venema, Oosteinderweg 349;
A.M. Vieveen, Aalsmeerderweg 487;
J.W. v.d. Zwaard, Clusiusstraat 34.

Aalsmeer - Op dinsdag 27 november organiseert Bloemenveiling
Aalsmeer de Relatiedag Lelie. Tijdens deze dag staan kansen, bedreigingen, oude en nieuwe afzetmarkten en marketing van de lelie
centraal. In de ochtend (vanaf 10.30
uur) bezoeken kwekers de gespecialiseerde handel op Bloemenveiling
Aalsmeer.
Vanaf 14.00 uur sluiten onze klanten aan voor het middagprogramma met deskundige sprekers. Ian
Thompson en Floor Schamp van
Bloemenbureau Holland gaan in op
de marktontwikkelingen in Engeland en Rusland; twee grote, groeiende afzetmarkten voor de lelie. Zij
geven inzicht in het distributie- en
koopproces. Daarnaast geven bei-

den antwoord op de vraag hoe deze groei kan worden gecontinueerd
en welke rol Nederland hierin vervult. Jhon Koopman (Kwekerij Geveland) en Erik van Bruggen (Klaver Lily Group) doen verslag van recente marktbezoeken aan Engeland
en Rusland. Jempi Moens (Fresh
Forward) analyseert huidig en verwacht consumentengedrag, gaat
in op succesvolle branchevreemde
marketingconcepten en maakt de
vertaalslag naar de leliemarkt. Hij
stelt thema’s als positionering, consumentenvraag, samenwerking en
vernieuwing aan de orde.
Het officiële programma eindigt om
16.00 uur met een informele borrel.
De locatie van de Relatiedag is de
ontvangstruimte van Tribune E/F.

Nachtelijk feestje rond
Harry Potter bij Bruna
Aalsmeer - In de nacht van 16 op
17 november staat niet alleen de tovenaarswereld, maar ook de dreuzelwereld op z’n kop. Want dan verschijnt het allerlaatste boek van de
populaire tovenaarsleerling Harry
Potter van schrijfster J.K. Rowling.
‘Harry Potter en de Relieken van de
Dood’is de titel en ter ere van de
Nederlandse presentatie organiseert de Bruna in de Zijdstraat een
nachtelijk feestje. De medewerkers

van de Bruna nodigen u/jou uit om
in de nacht van vrijdag op zaterdag
om 00.01 uur naar de winkel te komen voor een gezellig en spannend
avontuur. Wat gaat de tovenaarsleerling dit keer beleven en hoe eindigt dit laatste deel?
Kom naar de nachtelijke opening
van Bruna en bemachtig als eerste
de laatste Harry Potter. Het waard
om de wekker te zetten of langer op
te blijven!

Brood de oven in, marsepein maken

Open huis bij bakker Vooges
Aalsmeer - Geïnteresseerd in het
vak van (banket)-bakker? Dan aanstaande zaterdag 17 november zeker naar Vooges gaan. Wim en Corine Engel en alle medewerkers nodigen u/jou uit om een kijkje achter
de schermen van de nieuwe winkel
in de Zijdstraat te komen nemen.
Het open huis is van 10.00 tot 14.00
uur en de ingang is via de Gedempte Sloot.
Er is van alles te doen op broodgebied. Bezoekers mogen marsepein
en bolletjes maken, grootbrood in
de oven schieten en vast heel lekker, speculaas proeven en bonbons
keuren. Zwarte piet komt ook langs.
Hij en de Sint weten als geen ander
dat brood en banketbakkerij Vooges
hét adres is voor een heerlijke pakjesavond.
Roomboter amandelstaven, letters,
speculaasbrokken- harten en poppen, strooigoed als kruidnootjes,
sint-schuim en chocolade peper-

noten, chocoladeletters en speciale
Sint Nicolaastaarten worden speciaal voor 5 december aangeboden. Bestellijsten liggen in de winkel en kunnen gedownload worden. Ook overigens al voor de andere, komende feestdagen, de kerst
en oud en nieuw, kunnen bestellingen gedaan worden. Vast en zeker
dat bij de koffie tijdens de kerst genoten wordt van de roomboter stol,
schuimkransjes of de kersttaart.
En natuurlijk eindigt ook Vooges
het jaar met oliebollen en appelbeignets. “Niet voor niets al 95 jaar
de lekkerste”, is de slogan van de
brood en banketbakkerij in het centrum. Ontdek het zelf, kom proeven en nader kennis maken met het
(banket)bakkersvak.
Het kan zaterdag! Het is overigens
raadzaam om tijdig bestellingen
voor de feestdagen door te geven.
Bel 0297-324952 of mail naar info@
bakkerijvooges.nl.
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Harry Potter Marathon in
SJOK gebouw Kudelstaart

Leerzaam egelproject groep 4
van de Jozefschool
Aalsmeer - - In groep 4 hebben
de kinderen van de Jozefschool de
laatste weken heel veel over egels
geleerd. Er is over de egel gewerkt
tijdens de natuurles, begrijpend
leesles, met taal en er is egellampion geknutseld.
De kinderen weten nu wat egels
eten, hoe ze leven, waar die stekels
voor dienen en nog veel meer. Ook
hebben de kinderen van alles geleerd over de egelopvang.
Marion Paape van de egelopvang
kwam hierover vertellen en ze had
zelfs een echte egel meegenomen.
Dat was erg leuk en leerzaam.

Kudelstaart – Op 17 november
komt het allerlaatste boek van Harry Potter en zal ook de vijfde film op
dvd verschijnen.
Een goede reden om weer een Harry Potter Marathon te organiseren,
vonden jeugdclub ’t Gilde en de
Binding Zolder. Op zaterdag 24 november start om 13.00 uur de Harry
Potter Marathon, voor de echte Harry Potter fans. De laatste drie film
worden dan vertoond zodat jij weer
helemaal op de hoogte bent wat er
zich allemaal heeft afgespeeld op
Zweinstein.
De marathon ziet er als volgt uit:
Om 13.00 uur start de film Harry
Potter en de gevangenen van Azkaban. Vervolgens kan om 15.30 uur
gekeken worden naar Harry Potter
en de vuurbeker en om 19.00 uur
start de vijfde film van deze tovenaarsleerling Harry Potter en de orde van de Feniks. Om 21.30 uur zit
de marathon er op!
De dag is voor iedereen vanaf 10
jaar, maar je moet je wel van tevoren even opgeven. Je kan je opgeven voor: De hele dag - Je krijgt
dan alle drie de films te zien inclusief eten en drinken en dat kost 7,50
euro inclusief avondeten, patat met
iets erbij. Of per film . Je krijgt dan 1
film te zien (wel even aangeven welke) wat te drinken en een snoepje
tijdens de film. Kosten 3 euro.
Neem lekker je eigen kussen mee

waar je lekker op kan zitten en de
medewerkers van ’t Gilde en de Bindingzolder zorgen voor de rest! Opgeven kan tot en met donderdag 22
november als volgt:
e-mail : kim@debinding.nl. Vermeld
wel even je naam, leeftijd en telefoonnummer en welke film / pakket
het gaat. Of bel naar 0297892091
alleen op dinsdag– en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur en op
donderdagavond tussen 19.00 en
21.00 uur.

Op 24 november komt
Sinterklaas naar Kudelstaart
Kudelstaart - De kinderen van Kudelstaart vragen zich af of de sint dit
jaar wel komt. De loswal alwaar hij
altijd met de boot afmeert krijgt een
opknapbeurt zodat het lijkt of de
goedheiligman daar dit jaar niet kan
afstappen.
Wees echter niet bevreesd, de gemeente heeft toegezegd dat de traditionele intocht gewoon door kan
gaan. Er wordt momenteel hard gewerkt om daar de sint en zij gevolg
keurig op de wal te kunnen ontvangen. De Sint komt dit jaar in Ku-

Crea-avond voor tieners
op De Binding Zolder

Op woensdag 8 november konden
de kinderen tijdens het egelpad laten zien wat ze allemaal onthouden
hadden.
De natuurouders hadden een
speurtocht uitgezet rond de school.
Tijdens deze speurtocht moesten de
kinderen in groepjes de ‘egels ‘ zoeken en vragen beantwoorden. Het
was een gezellige afsluiting.

Kudelstaart – Woensdag 21 november is het weer tijd om lekker
creatief aan de slag te gaan op De
Binding Zolder in Kudelstaart. Tijdens deze avond kunnen tieners
kiezen tussen twee projecten waar
ze die avond aan kunnen werken.

De kinderen en de leerkrachten van
groep 4 willen de natuurouders en
Marion Paape heel hartelijk bedanken voor deze leerzame activiteiten.

Dit keer kan er gekozen worden tussen het beschilderen van een sieradenkistje of aan de slag gaan met
een dakpan die omgetoverd gaat
worden tot een leuk naambord. De
avond begint om 18.30 uur en is om
ongeveer 20.30 uur afgelopen. De
kosten zijn 5 euro en dit bedrag is
inclusief het materiaal wat er tijdens de avond gebruikt wordt.

Alle eerste, tweede en derde prijswinnaars van basisschool De Wegwijzer.

Schoolhandbal

Wegwijzer huldigt kampioenen
Aalsmeer - Het schoolhandbaltoernooi van afgelopen zaterdag
was een groot succes voor de deelnemende teams van basisschool de
Wegwijzer.
De jongens van groep 7 en 8 zijn
eerste geworden, de jongens van

Pompoenen uithollen op
basisschool de Zevensprong
Rijsenhout - Afgelopen vrijdag 9
november hebben de kinderen van
groep 4 en 5 van basisschool de Zevensprong wel een heel leuke invulling van de vrijdagmiddag gehad.
De kinderen hebben deze middag
pompoenen uitgehold versierd, in
het kader van Sint Maarten. Met behulp van een bioloog zijn de kinderen aan de gang gegaan. Allereerst
moest de pompoen open gesneden
worden.
Dat viel nog niet mee. Gelukkig waren er genoeg hulpouders om hier-

bij te assisteren.
Daarna werd de pompoen met een
lepel uitgehold. Ten slotte werd de
buitenkant van de pompoen bewerkt met tekeningen. De meeste
kinderen kozen voor de licht symbolen: zon, maan en sterren. Met
een mesje werd een dun laagje van
de schil afgehaald. Wanneer er een
lichtje brandt in de pompoen heeft
dit een prachtig effect.
Alle kinderen hebben met plezier
gewerkt deze middag, de resultaten
zijn dan ook schitterend geworden!

delstaart op zaterdag 24 november
om 14,15 uur aan wal met een heleboel pieterknechten waarna hij in
het Dorpshuis de kinderen van 4 tot
en met 8 jaar tot 16.30 uur op een
gezellige middag met limonade en
een cadeautje zal trakteren.
De gebruikelijke sint-collecte door
carnavalsvereniging de Pretpeurders vindt plaats van maandag 19
tot vrijdag 23 november.
Zonder uw bijdrage is de organisatie van dit kinderfeest helaas niet
mogelijk.

groep 5 en 6 tweede en de meiden
van groep 7 en 8 wonnen de derde
prijs. Maandag werd dat natuurlijk
gevierd met een ereronde door de
school, waarbij vol trots de gewonnen bekers aan alle klassen werden
getoond!

Jeanette in voorlopige selectie
Nederlands elftal onder 15
Kudelstaart - Voor de vijfde keer
mag Jeanette Klijmij keepster van
RKDES C1 (jongens), uitkomen
voor het jeugdplan van de KNVB.
Vijf jaar geleden werd Jeanette voor
het eerst gescout. De toen 10 jarige
Jeanette kreeg een uitnodiging om
een selectiewedstrijd te spelen voor
jeugdplan Nederland, meisjes onder
de 12 jaar.
Door haar goede keeperswerk viel
ze gelijk op en werd geselecteerd
voor het districtsteam interregionaal onder 12 jaar, West 1. Een zeer
knappe prestatie. Nadat ze een succesvol seizoen gespeeld had bij de
selectie meisjes onder 12 jaar werd
ze een jaar later geselecteerd voor
meisjes onder 13 jaar. Ook dit ging
lekker en weer een jaar later werd
Jeanette geselecteerd voor meisjes
onder 14.
Afgelopen september moest Jeanette strijden voor een plaatsje bij de selectie meisjes onder 15 jaar. Er werden 46 meisjes opgeroepen waarvan
er uiteindelijk 16 van werden geselecteerd waaronder Jeanette.
Dit selectieelftal staat onder leiding
van Antal Vergeer. Van zondag 21
tot en met dinsdag 23 oktober was
Jeanette op stagedagen met de
KNVB in Enschede. Speciaal hiervoor had ze vrij gekregen van school.
Het volgende doel voor Jeanette is
dan ook het spelen in jong-oranje.
Dat dit doel al heel dichtbij is blijkt
wel uit de uitnodiging die afgelopen
vrijdag bij Jeanette op de deurmat
viel: ‘Voorlopig geselecteerd voor
het nationaal Nederlands elftal’. Dit

Heb je zin in een creatieve avond?
Geef je dan op via kim@debinding.
nl mail je naam, adres, telefoonnummer en geef aan wat je wilt maken.
Bellen kan ook naar 0297-892091
alleen op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur en
donderdagavond tussen 19.00 en
21.00 uur. Het SJOK gebouw is te
vinden aan Hoofdweg 104, maar de
ingang zit aan de Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie over activiteiten die georganiseerd worden door
Stichting de Binding kan men een
kijkje nemen op www.debinding.nl

BonBini-disco voor tieners
Aalsmeer - Bon-Ami en de Binding
organiseren een tienerdisco! Op
vrijdag 23 november is de allereerste BonBini-disco.
Deze disco is voor tieners uit
Aalsmeer en Kudelstaart in de leeftijd 13 tot en met 15 jaar en wordt
georganiseerd in discotheek BonAmi in samenwerking met stichting
de Binding.
Van 20.00 tot 23.00 uur kun je komen
dansen, kletsen, wat drinken, prijzen
winnen en nog veel meer. Dus lijkt
het je leuk om nu eens echt uit te
gaan, in een echte discotheek? Kom
dan naar de BonBini-disco!
Kaartjes kosten 5 euro, dit bedrag
is inclusief 1 consumptie, en zijn te

koop vanaf 14 november, maar vol
is vol, dus wees er snel bij. De organisaties verkopen maximaal twee
kaartjes per persoon.
De kaartjes zijn te koop bij stichting De Binding in de Zijdstraat in
het centrum van Aalsmeer en bij De
Bindingzolder in het SJOK-gebouw
in Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat.
Voor de openingstijden en meer informatie kun je contact opnemen
met de Binding, tel: 0297 326326 of
info@debinding.nl. Tijdens de disco zijn de regels van Bon-Ami van
kracht.
Die kun je vinden op www.bonami.
nl

is voor haar natuurlijk een geweldige promotie. Ze moet nog wel definitief worden geselecteerd maar
zo’n uitnodiging op zich is natuurlijk
al uniek. Talent alleen is niet genoeg
en daarom traint Jeanette bij haar
club RKDES minimaal twee keer
per week en krijgt ze speciale keeperstraining onder leiding van keepertrainer Gert Post.
Daarnaast traint ze ook gewoon met
haar team en doet ze mee met wedstrijden voor keepers.Jeanette heeft
twee keer de eerste prijs gewonnen
in de herfstvakantie bij de keepers
wedstrijden van Aalsmeer en omstreken. Als u een keer een wedstrijd wil gaan kijken dan kunt u op
de website van RKDES het complete programma zien van deze selectie speelsters. kijk op de site www.
rkdes.nl

Sint Maarten op Jozefschool
Aalsmeer - De dagen worden korter, het is ’s ochtends nog lang donker.
Dat kwam goed uit, zo konden de
kinderen van de Jozefschool de zelfgemaakte lampions laten branden
ter voorbereiding op het Sint Maarten feest.
Het zou heel goed kunnen dat er
een kind van de Jozefschool bij u
aan de deur geweest is om een
lichtje in de duisternis te brengen en

om een mooi lied te zingen. Hopelijk
heeft u ervan genoten!
De kinderen
waren na het weekend erg enthousiast over de rondgang in de school
bij de andere groepen en over hun
wandeling in de wijk bij al hun
buurtgenoten.
Het is mooi om een lichtje te brengen naar anderen. Dus wellicht tot
volgend jaar!
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Sportvereniging Omnia 2000

KRANT

De gelukkige klas in bibliotheek

Twirlsters sluiten met
succes wedstijdseizoen af
Aalsmeer -Op zondag 4 november
ging de twirlgroep van SV Omnia
2000 naar sporthal de Viergang in
Pijnacker om deel te nemen aan de
laatste wedstijd van dit seizoen.
Nog één keer lieten de meiden hun
solo’s en het pompon optreden
zien.
Ook dit keer viel SV Omnia in de
prijzen. Een eerste plaats behaalden: Ramona Ezink, Chris van Dijk
en het Pompon team bestaande uit
Isabelle, Ivanka, Yosra, Chris, Tiffany, Shauney, Joshka, Yvanka, Selina,
Kim, Willemijn, Ramona, Amber, Rachelle, Solenne en Alicia. Solenne
Köhler mocht ook plaatsnemen op
nummer twee op het podium en op
drie eindigden Tiffany Zandvliet, Ramona Ezink en Chris van Dijk.
Het overzicht van alle uitslagen:
Twirling 1 baton Preteen beginner:
Tiffany Zandvliet 62.5 punten.
Basic strut Peewee: Ramona Ezink
8.4 punten, eerste plaats; Solenne
Köhler 8.2 punten , tweede plaats;
Chris van Dijk 8.0 punten, derde
plaats; Kim Nederstigt 7.8 punten;
Ivanka Vrees
7.8 punten; Isabelle
ter Haak 7.6 punten; Yvanka Wulving 7.5 punten; Selina Kok 7.3 punten.
Basic strut Juvenile: Willemijn Mulder 7.9 punten; Rachelle van Westerop 7.8 punten; Amber Glebbeek
6.0 punten.
Basic strut Preteen: Tiffany Zandvliet

8.0 punten, derde plaats; Joshka van
Ree 7.8 punten; Alicia Schaafsma
7.7 punten.
Solo rhythmic twirl Peewee beginner: Chris van Dijk 67.6 punten, eerste plaats; Ramona Ezink
65.1
punten, derde plaats, Selina Kok
64.2 punten.
Solo rhythmic twirl Juvenile beginner: Amber Glebbeek 64.6 punten;
Yosra Abdelrazek
64.5 punten;
Rachelle van Westerop 60.5 punten.
Solo rhythmic twirl Preteen beginner: Joshka van Ree 64.5 punten;
Alicia Schaafsma 63.8 punten; Tiffany Zandvliet 62.9 punten.
Pompon team Peewee beginner:
62.3 punten, eerste plaats. Isabelle,
Ivanka, Yosra, Chris, Tiffany, Shauney, Joshka, Yvanka, Selina, Kim,
Willemijn, Ramona, Amber, Rachelle, Solenne en Alicia.
Corine gaat met de twirlsters de komende maanden nieuwe shows instuderen. Dit zijn veel solo optredens, een duo optreden, een small
team peewee beginner show, een
large team preteen beginner show
en natuurlijk voor de hele groep een
nieuwe pompon show. De twirlsters
staan te popelen om aan hun nieuwe shows te beginnen en natuurlijk
gaan zij vanaf het voorjaar van 2008
weer deelnemen aan de wedstrijden
van het volgende seizoen.
Meer weten over twirlen bij Omnia?
Kijk op www.svomnia.nl.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Shauney, Corine, Ramona, Joshka,
Tiffany, Willemijn. Midden: Yvanka, Solenne, Rachelle, Alicia. Onder: Amber,
Chris, Kim, Selina, Isabelle. Op de foto ontbreekt Yosra.
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Basisschool de Hoeksteen
wint boeken met geheimen

Groots jubileumconcert

Alsmar poppys gezocht
Aalsmeer - Ter ere van het 10-jarig
bestaan geeft het Alsmar Pop Koor
onder leiding van Bram Landzaat op
19 april 2008 een groots jubileumconcert in De Bloemhof. Het belooft
een feestelijke avond te worden
waaraan ook Aalsmeers Harmonie
en een band hun medewerking zullen verlenen.
Het is inmiddels traditie dat er bij
speciale gelegenheden ook een
kinderkoor, de ‘Alsmar Poppys’, optreedt.
Ook in de Bloemhof mag het kinderkoor zeker niet ontbreken!
Ben je tussen de 7 en 13 jaar, zing je
graag en lijkt het je leuk om mee te

doen? Meld je dan voor 1 december
aan bij dirigent Bram via telefoonnummer 321837 of via bramlandzaat@wanadoo.nl
Alle deelnemers krijgen een CD met
een vijftal liedjes om thuis te oefenen. In januari zullen de repetities
starten.
Het is de bedoeling om een keer of
vier op de woensdagmiddag samen
te repeteren.

Aalsmeer - Blij namen leerlingen van de Hoeksteen, afgelopen
woensdag, twee leuke boeken in
ontvangst. Zij kregen deze prijs als
beloning voor hun bijdrage aan de
aankleding van de bibliotheek tijdens de kinderboekenweek 2007.
De leerlingen hadden prachtige ‘geheimzinnige’ werkstukken gemaakt
en die tentoongesteld in de bibliotheek in de Marktstraat.
Met de uitreiking van deze boeken,
die ter beschikking gesteld waren
door Ank van der Woude van de
Plantage Boekhandel, werd de kinderboekenweek 2007 (met als thema Sub Rosa: boeken vol geheimen)
in Aalsmeer definitief afgesloten.
Het thema van de volgende kinderboekenweek is inmiddels ook al bekend. In 2008 zal deze landelijke actie in het teken van de poëzie staan.
Maar totdat het zover is zijn er nog

tal van andere leuke kinderactiviteiten die de bibliotheek organiseert.
Zo wordt er iedere woensdagmiddag in de bibliotheek van Aalsmeer
om 15.00 uur gratis voorgelezen
aan kinderen van 2 tot 6 jaar met
daarna gelegenheid om te kleuren
en iets te drinken. Uit onderzoek is
gebleken, dat kinderen slim worden
van voorlezen. Daarnaast stimuleert
voorlezen de taalvaardigheid, bevordert de woordenschat en prikkelt
de fantasie.
Behalve het voorlezen zijn er veel
meer aantrekkelijke activiteiten die
de bibliotheek organiseert. Een volledig overzicht van de jeugdactiviteiten in de bibliotheek is te bekijken op de speciale jeugdactiviteitenkalender.
Deze is verkrijgbaar in de bibliotheek of te bekijken via de website
www.bibliotheekau.nl.

Ook zin om deel uit te maken van de
Alsmar Poppys? Aarzel dan niet en
geef je op. Zegt het voort. Een groot
kinderkoor zal het jubileumconcert
nog meer glans geven!

‘Van handschoen tot marionet’
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 18 november om 14.30 uur brengt poppenspeler Koos Wieman de voorstelling ‘Van handschoen tot marionet’ voor iedereen vanaf 6 jaar en
ouder in het Amstelveens Poppentheater.
Veel poppenspeltechnieken
In deze voorstelling gebruikt Koos
Wieman op een onderhoudende
manier veel poppenspeltechnieken.
Hij begint met een simpele handschoen en eindigt tenslotte met
het ingewikkelde marionettenspel.
Koos is als het ware de conferencier
die het publiek een blik achter de

schermen gunt.
Ook al wordt de illusie zogenaamd
verbroken, toch werkt deze meteen weer als de poppen zich gaan
bemoeien met het verloop van de
voorstelling.
Ze worden soms lastige tegenspelers. Gelukkig is het publiek altijd
bereid Koos te helpen!
De toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439.
Of tot de dag voor de voorstelling via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Bijeenkomst van
de Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 november komen de zegelkids weer
bij elkaar in gebouw De Schakel in
de Cyclamenstraat 70.
Wat zij die avond gaan doen is
meestal een geheim.
De avonden van de Zegelkids zijn er

niet alleen voor de jeugd, maar alle activiteiten worden ook ingevuld
door de jeugd.
Hoewel, de leiding werkt soms als
een (nood) rem. Nieuwsgierig geworden?
Kom vrijdagavond kijken en luisteren. Willen je ouders meer informatie dan kunnen zij contact opnemen
met Lies tel. 322545 of met Ellie tel.
361819.
De aanvang is 19.00 uur.

‘Wegwijzer’ schaatst voor
drinkwaterproject Afrika
Met Melomanie van Sint
Maarten naar Sint Nicolaas
Rijsenhout - Ondanks het slechte
weer van de afgelopen dagen was
het zaterdag 10 november goed
weer om met Drumfanfare Melomanie voorop en daarachter de kinderen met hun mooie lampionnen
Sint Maarten te lopen.
De majorettes werden bij de start
van de optocht blij verrast met nieuwe batons. Aan het einde van de
batons zaten lichtjes die al van verre te zien waren en een mooi effect
gaven. Vanaf de supermarkt op de
Werf ging de optocht richting Blauwe Beugelstraat, Drakenstraat, Verremeer en de Boeierstraat weer terug naar de Werf.
In de hofjes werd door de Drumfanfare even halt gehouden zodat de
kinderen die aanbelden bij de huizen om hun versje te laten horen
weer aan konden sluiten in de stoet
om verder te lopen.
Onderweg werden de kinderen ver-

wend met een traktatie van de supermarkt. Ook al was het nog geen
11 november, het was een zeer geslaagde avond met veel kinderen en
ouders.
Drumfanfare Melomanie heeft de
rondgang door het dorp weer mooi
begeleid en de enthousiaste leden
zullen aankomende zaterdag 17 november ook weer bij de intocht van
Sint Nicolaas en zijn pieterknechten
hun geluid weer laten horen. Ook de
majorettes zullen hun beste beentjes weer voor zetten.
Heeft u ook ineens de kriebels gekregen om een instrument te spelen
of uw kind wil wel eens kijken bij
de majorette kom dan gerust eens
kijken op de maandagavond bij de
wekelijkse oefenavond in Dorpshuis
de Reede in de Schouwstraat.
Of bel voor informatie naar het secretariaat Kitty v.d. Luit, tel. 0297328385.

Meisjesvoetbal floreert in Kudelstaart

Vijf meisjes RKDES in
selectieprocedure KNVB
Kudelstaart - Vorig jaar werden
Deffany, Sandra en Kim na verschillende voor selectie rondes geselecteerd voor het districts team west
(centraal) onder 12 jaar. Woensdag
6 juni werd de laatste activiteit van
het seizoen gehouden.
Dit afsluitende toernooi voor de interregionale selectie teams Noord,
Centraal, West2 en Centraal werd
gespeeld op het prachtige complex
van De Meern. Aan het eind van
de middag werd het team Centraal
waar de drie meiden van RKDES
in speelden kampioen, door goed
voetbal en mede door de 4 goals in
drie wedstrijden van topscorer Kim
Zethof.
Op 31 oktober hebben de drie meiden op de accommodatie van de
KNVB Riekerhaven weer een selectie wedstrijd gespeeld voor meisjes
onder 13.
Een week later op 8 november kregen de meiden een brief van de
KNVB dat ze weer geselecteerd zijn
voor het meisjes team onder 13 interregionaal Zuid.

Deze meisjes spelen bij RKDES in
de MC1. Dit team speelt na vele
kampioenschappen nu in de hoofdklasse en staan na drie gewonnen
wedstrijden bovenaan in de competitie.
Voor de selectie meisjes onder 12
organiseert de KNVB diverse voetbalactiviteiten. Na de activiteiten
4 tegen 4 is de eerste selectie gemaakt door de KNVB scouts. Vera
Brugman en Kirsten Logman hebben weer een uitnodiging gehad om
aan de volgende activiteiten deel te
nemen.
Woensdag 21 en 28 november en
woensdag 12 en 19 december zullen er op sportpark Voorland (SC
Voorland) aan het Voorlandpad 6 in
Amsterdam selectiewedstrijden 7
tegen 7 worden gehouden.
Vera en Kirsten succes met de wedstrijden! Als u een keer een wedstrijd wil gaan kijken dan kunt u op
de website van RKDES het complete programma zien van de selectie
speelsters, kijk op de site www.rkdes.nl.

Aalsmeer - Om het jaar neemt
de protestants christelijke basisschool De Wegwijzer uit de Hornmeer deel aan de actie ‘schaatsen
en zwemmen voor water’. Dit jaar
was de Wegwijzer weer van de partij bij de sponsoractie. Zo’n 90 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8
deden vrijdag jl. hard hun best zoveel mogelijk rondjes te schaatsen
op de Jaap Edenbaan. De ronden
worden per stuk gesponsord en nog
eens verdubbeld door stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer.
‘Plan’, die de landelijke actie organiseert, kan dus een aardig bedrag
tegemoet zien uit Aalsmeer! Het
geld wordt dit jaar besteed aan een
drinkwaterproject in Burkina Faso in
Afrika.

Ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland houdt nu voor de tiende
keer een actie waarbij scholieren
in het hele land kunnen meedoen.
Schaatsster Annamarie Thomas is
ambassadrice van de actie. Zij vindt
het mooi dat kinderen zich inzetten
voor kinderen in Afrika en zich zo
meer bewust worden van het drinkwaterprobleem in dit werelddeel.
In Afrika is een groot tekort aan
schoon drinkwater.
Het kindersterftecijfer is in veel landen hoog en kinderen sterven nog
vaak aan makkelijk te voorkomen
ziekten. Plan vindt dat elk kind in
de wereld recht heeft op schoon
drinkwater. In heel Nederland namen ruim 43.000 kinderen deel aan
de actie.
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Snorkelaars zwemmen af
voor diverse diploma’s!
Aalsmeer - Op donderdag 8 en vrijdag 9 november waren ze er helemaal klaar voor! De 29 kinderen die
deel hadden genomen aan de cursussen Snorkelen in zwembad De
Waterlelie. In 12 weken waren ze
wegwijs gemaakt in het omgaan
met snorkel, duikbril en zwemvliezen. Zo kon iedereen op de afzwemdagen zijn of haar zwemkunsten laten zien.
Er moest worden gezwommen met
de hele basisuitrusting aan, met één
zwemvlies, met z’n tweetjes. Met en
zonder duikbril. Onderweg moesten er koprollen en hoekduiken gemaakt worden, brillen leeggeblazen
en nog veel meer! Alle kinderen voldeden ruimschoots aan de voor hen
gestelde eisen en gingen met een
brevet of snorkeldiploma naar huis.
Zwembad De Waterlelie feliciteert
de alle snorkelaars van harte met
het behalen van hun snorkelbrevet
of –diploma.
Op vrijdag 16 november start een
nieuwe cursus Snorkelen 2 en 3 en

Jeugddarten in sportcafé

Danny, Dylan en Danny
de beste darters!

deze zit helemaal vol. Eind januari
2008 starten er weer nieuwe groepen. Wilt u meer informatie over de
cursus snorkelen? Belt u dan met
de receptie van het zwembad: 0297322022.
Snorkelen 1
Vincent Sitvast, Leoni Sitvast, Micheal Aileen, Frankie Dakker, Martijn Kersloot, Larissa Nieuwenhuizen, Danny Koningen, Ghislaine
Pattiasma, Lotte Tolenaars, Max Binda, Noor de Koning, Marco Bosker,
Alyssa Holthuijsen.
Snorkelen 2
Stijn Brevé, Bram Hein, Zoey Hoogenbosch, Tijn Faber, Mark Schuiling,
Sipke de Boer, Gerben van Dijl, Cassey Glebbeek, Tim Streefkerk, Liam
Glebbeek, Gelled Hulsbos.
Snorkelen 3
Reinard Hogenboom, Christiaan v/d
Vloed, Jannick de Groot, Pascal de
Groot, Jasper de Rouwe.

Geslaagd jaarlijks schoolhandbaltoernooi
Aalsmeer - Op 10 november is in
sporthal de Bloemhof het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi gespeeld,
georganiseerd door de handbalverenigingen RKDES Kudelstaart en
FIQAS Aalsmeer.
Het was een enorme happening: ’s
morgens om 9 uur startte de eerste wedstrijden voor de groepen 5
en 6 en aan het eind van de middag
waren de deelnemers nog even enthousiast.
De sporthal was gevuld met meer
dan 300 tot de tenen gemotiveerde handballers en handbalsters van
de basisscholen uit Aalsmeer en
Kudelstaart en die hadden ook allemaal de nodige supporters meegenomen (vaders, moeders, opa’s
en oma’s, juffen en meesters). Er
werd gespeeld in zes poules, met
jongensteams, meisjesteams en gemengde teams.
Gedurende de hele dag was de
sfeer super en het enthousiasme
van de kinderen groot. Na elk doelpunt klonk er luid gejuich in de hallen en er werden flink wat doelpunten gescoord.
Een aantal scholen hadden vooraf
aan het toernooi bezoek gehad van
twee trainers van FIQAS Aalsmeer,
die daar uitleg kwamen geven over
het handbalspelletje en een training

KRANT

Nieuwe Meerbode - 15 november

in de gymzaal verzorgden. Daardoor
was dit jaar het aantal deelnemers
vast zo groot. Verder hebben de afgelopen tijd meer dan 20 kinderen
vier handbaltrainingen gevolgd met
de jeugdsportpas om meer bekend
te raken met het handbalspelletje.
Ook dat leverde natuurlijk meer gemotiveerde handballers op voor de
diverse scholen!
De uitslagen:
groep 5/6 meisjes
1 Jozefschool 1. 2 Jozefschool 2. 3
Antoniusschool.
groep 5/6 jongens
1 De brugboys. 2 De wegwijzer 1. 3
De Zuidooster.
groep 5/6 gemengde teams
1 Oost the best. 2 De beukers. 3 Samen Een 2.
groep 7/8 meisjes
1 De Brugtoppers 2. 2 Jozefschool 1.
3 De Wegwijzer 3.
groep 7/8 jongens
1 De Wegwijzer 2. 2 Jozefschool 1.
3 De Brug 1.
groep 7/8 gemengd
1 De tijdbom. 2 De Zuidooster. 3 De
Graankorrel.

Bart Auee scoorde twee mooie overwinningen.

Oosteinder wint tweemaal
goud op schoolhandbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10
november was er weer het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi in de Bloemhof. De Oosteinderschool deed mee
met twee gemengde teams. Een
team samengesteld met kinderen
uit groep 5 en 6 speelde in het ochtend programma.
Om 10.28 uur startte hun eerste
wedstrijd die gelijk gewonnen werd
met 8-0. De tweede wedstrijd was
knap lastig en werd net aan met 2-1
gewonnen. Daarna volgde nog drie
wedstrijden die alle met overtuiging
werden gewonnen namelijk, 0-7, 0-8
en 0-7. Na de laatste wedstrijd stond
iedereen juichend en hossend op
het veld, “Oosteinderschool is Kampioen”.
Het team had zich zelf de naam geven als “Oost the best” en die naam
hebben ze zeker waar kunnen maken. Na een heerlijke traktatie, de
prijsuitreiking van de gouden beker
kon alle kinderen van groep 5 en
6 moe en voldaan met hun ouders
naar huis. Gefeliciteerd Britt Mulder, Fallon Hooijman, Estelle Bouter,
Fabienne Vork, Roy Stevens, Karim
Lakdim, Jannick van de Ban, YvesMaurice Vork en de coaches Mark
van de Ban en Yvonne Vork (zie foto).
Na het ochtend programma was het
team van groep 7 en 8 aan de beurt.
Ze speelde hun eerste wedstrijd om

12.30 uur. Dit team had zich zelf ‘De
tijdbom’ genoemd. Ze stonden dus
op scherp. De eerste wedstrijd werd
met 2-0 gewonnen. Na 15 minuten
pauze kon de tweede wedstrijd gespeeld worden.
Ze raakte al aardig aan elkaar gewend en wonnen de wedstrijd met
5-1.
Spannende wedstrijd
De derde wedstrijd zou een spannende wedstrijd gaan worden want
de tegenstanders de Graankorrel
had ook alles gewonnen.
Het was heel spannend, met een
stand van 4-4 en nog weinig speeltijd maakte Sander Holtman een
doelpunt en de eindstand werd 5-4
voor De tijbom. Ze bereikte de finale
en die wedstrijd was tegen De Zuidooster. Met goed rondspelen kwamen ze snel op een voorsprong en
gaven die niet meer uit handen. De
wedstrijd werd gewonnen met 5-1.
Ook De Tijdbom mocht zich kampioen noemen.
Gefeliciteerd Mark Kooy, Mariska
Mieremet, Sander Holtman, Patrick
Holtman, Mike Mieremet, Pascal
Bouwman, Jordy Puttock, Jeremy
Hooijman en de coaches Corinne
Hooijman en Erik Kooy.
Het was voor de Oosteinderschool
een geslaagd schoolhandbaltoernooi.

Nieuws van Talentenopleiding FIQAS

Scholentournee over handbal
als topsport groot succes
Aalsmeer - “Wie van jullie droomt
ervan om later in Oranje te spelen?”
Met die vraag opent de les over dromen over topsport, die vanuit de Talentenopleiding van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer gegeven
wordt op basisscholen in Aalsmeer
en omgeving. Inmiddels hebben de
beroepskrachten van de talentenopleiding al vijf scholen bezocht,
waar ze in de groepen 5, 6, 7 en 8
met de leerlingen hebben gesproken over topsport.
Behoorlijk wat kinderen blijken inderdaad te dromen van Oranje, de
eredivisie of zelfs een profcarrière in
het buitenland. Ze geven tijdens de
lessen aan dat vooral het beroemd
worden ze zeer aanspreekt. “Dan
krijg je fans!” “Ik wil graag op tv komen.” “Veel geld verdienen!” “Naar
het buitenland toe.” Maar ook het
behalen van successen is een belangrijke drijfveer. Kampioen worden, doelpunten scoren en bekers
winnen worden vaak genoemd.
De hamvraag in de les is: wat zou
je op jonge leeftijd moeten doen om
later een kans te maken daadwerkelijk die topsport te halen? Goed je
best doen, iedere dag trainen en de
beste tegenstanders opzoeken, blij-

ken hoog op het lijstje van de leerlingen te staan. Maar de kids hebben ook prima door wat er (nu al)
leuk is aan sport, zoals plezier maken, vrienden opdoen en lekker bewegen.
Na een video over kinderen die het
afgelopen jaar in de handbalsport
Nederlands kampioen zijn geworden en een korte introductie over het
handbalspelletje, gaan de leerlingen
de sportzaal in. Met leuke balspelletjes, waarbij de kinderen vaak gillend van plezier rondrennen, en een
echt wedstrijdje handbal eindigt de
les over topsport. Handbal is een
sport waar zoveel inzit, zoals gooien, vangen, rennen, vallen en rollen,
dat juist die sport prima werkt in de
les. Zowel de leerkrachten als de
leerlingen zijn heel positief over de
topsportles. De Aalsmeerse eredivisieclub gaat daarom in de loop van
het schooljaar ook de andere scholen een clinic over topsport aanbieden. Om ze (nog) enthousiaster te
maken om vaak te sporten. Want de
‘grap’ is, zo bleek onlangs weer eens
uit wetenschappelijk onderzoek, dat
dat niet alleen gezond is voor je lijf
maar ook goed voor je schoolprestaties!

Schaakcompetitie jeugd

C-team klampt aan bij de Veel fans voor Pippi in de
bibliotheek
Nederlandse top
Aalsmeer - In de Meesterklasse
heeft het C team van SCA een flinke
sprong naar boven gemaakt.
Joran Donkers, Christopher Brookes,
Bart Auee en Jean-Paul Brookes
wisten zaterdag tijdens de derde
speeldag beide wedstrijden te winnen.
De eerste wedstrijd tegen de talenten uit Venlo werd een ware walk
over, waarbij geen van de tegenstanders werd gespaard: 4-0. De
tweede wedstrijd tegen De Pion was
een stuk spannender.

Joran en Jean-Paul hadden sterke tegenstanders en moesten de
punten delen. Christopher en Bart
moesten het dus laten zien.
En dat deden ze! Twee goede overwinningen bracht de mannen de zege. Dankzij deze sterke prestatie zijn
de jonge talenten flink gestegen in
het klassement.
Met 7 punten uit 6 wedstrijden staan
ze zevende in de hoogste klasse
voor jeugdteams tot en met 14 jaar.
Dat is slechts 2 punten achter de
nummer 2.

Aalsmeer - Het was een gezellige boel afgelopen vrijdag op de
bovenverdieping van bibliotheek
Aalsmeer! Pippi keek samen met
logeehondje Mevrouw Sjimmie én
een heleboel fans naar een film over
haar eigen vrolijke avonturen.
Ook deelde Pippi prijsjes uit aan de
makers van de mooiste kleurplaten.
Omdat alle ingeleverde kleurplaten
prachtig versierd waren hangen ze
nu in de bibliotheek zodat iedereen
ze nog eens goed kan bekijken.
Na afloop van de film kregen al-

le Pippifans ook nog een gouden
muntstuk om iets leuks voor te kopen in de speelgoedwinkel.
De bibliotheek organiseerde de
filmvoorstelling ter ere van 100 jaar
Astrid Lindgren.
Deze Zweedse schrijfster (geboren
op 14 november 1907) werd wereldberoemd met haar kinderverhalen
die ook door volwassenen werden
en worden gelezen.
De bibliotheek heeft een ruime selectie boeken van Astrid Lindgren
te leen.

Kudelstaart - De organisatie van
sportcafé De Proosdijhal had wederom goede hoop dat er wat meer
deelnemers naar het dartstoernooi
voor de jeugd zouden komen door
het slechte weer op 27 oktober.
Om 14.00 uur waren er 12 darters
naar het sportcafé gekomen om un
favoriete sport te komen spelen. Zoals op elk toernooi werden de poules ingedeeld. Deze keer 4 pupillen,
3 aspiranten en 5 junioren.
Enkele ouders waren er om het
schrijven van de partijen op zich te
nemen. Bij de pupillen was Danny
v.d. Ven de sterkste. Op de tweede plaats eindigde Joerie Olijn, op
3 nieuwkomer Milan Saverin en op
4 Vinnie Terlouw. De hoogste finish was voor Danny met 33 punten. Bij de aspiranten was het dezelfde uitslag als vorige maand: 1.
Dylan Kraan, 2. Davey Monsees. 3.
Tim v.d. Poel. De hoogste finish was
voor Dylan met 60 punten. Alle drie
maken zij kans om eerste te worden
bij de aspiranten voor de eindoverwinning.
Bij de junioren waren vijf deelnemers die in een poule gingen uitmaken wie de beste was. Eerste werd
Danny Bakker, 2. Gerben Roos, 3.
Arno Kraan, 4. Patrick Smit en 5.
Justin Bergman. De hoogste finish
was voor Gerben Roos met 93 punten. Alle spelers kijken uit naar het
laatste toernooi van 29 december,
want na dit toernooi worden de beste drie per categorie gehuldigd met
mooie bekers en aandenken.
Maar eerst nog het toernooi van
24 november waar iedereen weer
punten kan vergaren voor de eindstand. Tevens wordt er bij de finale
de beste speler van het jaar gekozen door de organisatie, iemand die
zich heeft onderscheiden door op
sportieve wijze, gemotiveerd, en met
passie voor de dart-sport heeft bezig gehouden op deze toernooien.
Deze persoon krijgt de Raymond
van Barneveld wisse-trophy. Deze is

door hem beschikbaar gesteld. Tevens hoopt de organisatie dat er wat
mer ouders naar hun kind komen
kijken en om hen aan te moedigen
hun prestaties met eigen ogen te
volgen. Het laatste toernooi van het
jaar, op 29 december, zal een fantastische afsluiter worden van dit
seizoen. De organisatie is van plan
om leuke dingen te regelen voor de
spelers en ouders, dus kom allen kijken en meebeleven wat uw kind elk
toernooi ondergaat. Het eerstvolgend toernooi is op zaterdagmiddag
24 november. Aanvang 14.00 uur.
Deelname is 1 euro per deelnemer
en er zijn mooie bekers te winnen.
Deze zijn geschonken door topspelers, zoals Co Stompe en Raymond
van Barneveld.
Er is ook voor elke deelnemer een
aandenken, dus kom naar de Proosdijhal (sportcafé) en doe mee. Elke laatste zaterdagmiddag van de
maand. In januari van 2008 start een
nieuwe ranking.
Het darten is voor alle jeugd tussen
de 8 en 17 jaar. Voor informatie kunt
u altijd bellen met Pim Weberink, tel.
0297-327823 of 06-24504321 of kijk
op de website van ww.poelseye.nl.

Voorlezen in
De Binding

Aalsmeer - Op drie woensdagmiddagen in de maand is er in de Binding een leuke activiteit voor kinderen vanaf 5 jaar. Op woensdag 21
november is er de ‘BiBi leest voor’
middag. Dit is een voorleesmiddag
van de Bibliotheek en de Binding
voor kinderen vanaf 5 jaar. De voorleesmiddag is van 15.00 tot 16.00
uur in de Binding en de entree is
gratis.
Voor meer informatie: Stichting de
Binding, Lenneke Heijjer, tel. 0297326326, info@debinding.nl.

Jeugdcompetitie voetbal

B1 van VVA wint van Argon
Aalsmeer - Op de druilerige zaterdagmiddag 10 november mocht de
B1 als één van de weinige jeugdteams van VV Aalsmeer de wei in
om het op te nemen tegen het goed
presterende Argon, dat twee weken
geleden de ongeslagen koploper
NVC op de knieën kreeg, maar daar
verzuimde om de drie punten mee te
nemen na een 0-2 voorsprong. (2-2)
Diezelfde week wist Argon het Nederlands Vrouwenelftal te verslaan
(0-2) en vervolgens in de competitie het eveneens goed presterende
Huizen te vernederen. (2-8) VVA B1
liet zich in diezelfde competitieronde de kaas van het brood eten, thuis
tegen runner-up BFC B1. Met veel
ontzag en zonder enige overtuiging
(in de eerste helft) werd er met 1-3
verloren, (zie vorig verslag) waarna
er in de afgelopen week iets opviel
tijdens de trainingen. Het leek wel of
de jongens wakker waren geschud
door de kritiek van afgelopen zaterdag en er werd dinsdag bijzonder
gretig getraind, waarbij een zeer behoorlijk niveau werd gehaald. Donderdag in het noodweer hebben we
ook anderhalf uur uitstekend getraind en ons op die manier opgeladen voor de kraker tegen Argon.
Gelukkig vond deze wedstrijd dus
ook doorgang en met vijftien man
(Jurgen en Lennart ipv de afwezigen Jeroen en Junior) kwamen we
aan in Mijdrecht.Met een iets gewijzigd tactisch plan door de blessure
van onze vaste mid-mid Bryan, die
wel op de bank zat, maar niet fit genoeg was voor een hele wedstrijd,
begonnen we aan de wedstrijd. VVA
schoot uit de startblokken, hield Argon vanaf de eerste minuut onder
druk en creëerde kans op kans. Met
veel strijd en beleving werd er gevochten voor elke meter. De beloning kwam pas na reeds zes gemiste
behoorlijke kansen, maar was absoluut het wachten waard. Calvin veroverde de bal vlak voor onze verdedigingslinie en via een dubbele ééntwee met Cedric en vervolgens Leo,
waarbij de bal de grond niet raakte,
kon hij de bal met de borst meenemen, de laatste verdediger afschudden en de keeper kansloos laten.
Een schitterende treffer en de dikverdiende voorsprong was er dan
eindelijk voor onze B1.
Niet veel later bracht Leo na een
prima actie de 0-2 op het scorebord en de ontlading bij hem was
enorm groot, aangezien hij de laatste vijf competitiewedstrijden niet
tot scoren was gekomen en bij een

échte spits gaat dat toch aan je vreten. Zo gingen we na een uitstekende eerste helft met 0-2 rusten, waar
we eigenlijk de wedstrijd al hadden
moeten beslissen door er minimaal
drie meer in te trappen. Het devies
voor de tweede helft was gelijk aan
dat voor de eerste, voetballen vanuit je taak met veel overtuiging en
lef om zo de tegenstanders niet de
kans te geven om terug te komen
in de wedstrijd. Bart en Hans vielen
in voor Mark en Robin en het beeld
bleef ongewijzigd. Na wederom een
snelle omschakeling werd Lennart
gevonden en hij bracht na het omspelen van de keeper de stand op 03. Bryan, die wat getergd was, doordat zijn trainer hem niet gelijk na
rust had ingebracht, viel vervolgens
in voor diezelfde Lennart en liet
meteen zien dat hij weer voldoende hersteld was na zijn teenblessure. Een aantal goede acties en een
knap hard schot, dat nog maar net
door de sterke keeper van Argon
kon worden gekeerd, gingen vooraf
aan zijn beste moment.
Een mooie actie over de achterlijn naar binnen, waarbij hij prima
het overzicht behield en Leo bij de
tweede paal in staat stelde om de 04 binnen te tikken. In de tussentijd
had Jasper Sven vervangen, waarmee alle wissels waren benut.
Speelwijze
De wedstrijd leek gespeeld en onze energievretende speelwijze hielden we niet langer vol. Argon wist
nog een tandje bij te schakelen en
door onoplettendheid bij ons kregen ze de 1-4 cadeau. In het vervolg bleef Argon wel drukken, maar
tot echt veel grote kansen leidde dat
niet. Een schot van afstand werd
echter door Nick, die tot nu toe een
uitstekend seizoen keept, tot doelpunt gepromoveerd en zo kwam er
toch nog wat spanning op de laatste
tien minuten te staan. Nick maakte
zijn foutje goed door een schot via
de paal nog voor de doellijn te pakken en verder kwamen we niet meer
in de problemen. Hans maakte nog
een mooie solo aan de andere kant
over de achterlijn en daarmee is ook
ons laatste wapenfeit genoemd. Een
schitterende overwinning, waar het
hele team trots op mag zijn!
Dit was absoluut onze beste wedstrijd van het seizoen en dit geeft
ook weer een hoop vertrouwen
richting de thuiswedstrijd van dezeweek tegen koploper NVC B1. om
14.30 uur.
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ingezonden
Moeten we nog meer geluidsoverlast van Schiphol tolereren?

Met ingang van het nieuwe schooljaar start het Wellant College met een
paardenklas. Foto Abeer Soeterbroek

Wellantcollege de Groenstrook
start met paardenklas in vmbo
Aalsmeer - Met ingang van schooljaar 2008-2009 start Wellantcollege
in het eerste leerjaar met een paardenklas in het vmbo. Voor kinderen
die een vmbo-advies hebben gekregen en daarnaast gek op paarden zijn, bestaat nu de mogelijkheid
om school met hobby te combineren. De paardenklas is een aanvulling op het vaste schoolprogramma.
De leerlingen volgen het reguliere vmbo-programma. Een dagdeel
per week is gereserveerd voor de
paardenklas. De paardenklas is bedoeld voor leerlingen die het fantastisch vinden om met paarden bezig
te zijn. Ook leerlingen die paarden

leuk vinden, maar er nog geen ervaring mee hebben, kunnen terecht bij
de paardenklas. Naast het reguliere vmbo-programma leren ze alles
over de omgang met paarden, waaronder verzorging en voeding. Daarnaast leren ze paardrijden. De praktijklessen kunnen plaatsvinden op
een manege in de regio. De paardenklas in het vmbo duurt 4 jaar en
sluit naadloos aan op een vervolgopleiding in het mbo. Kenmerkend
voor alle vmbo-scholen van Wellantcollege zijn onder andere de kleinschaligheid, persoonlijke begeleiding, veilige leeromgeving en buitenschoolse activiteiten.

Feest voor mantelzorgers!
Streek - Ter ere van de nationale Dag van de Mantelzorg en het
10 jarig bestaan van het Steunpunt
Mantelzorg Amstelring werd op 11
november voor het eerst een gezamenlijk feest voor mantelzorgers uit
de regio Amstelland en Meerlanden
en vrijwilligers van het Steunpunt
Mantelzorg georganiseerd. Met
muziek, dans en een uitgebreid buffet in een sfeervolle omgeving werd
het een feestelijke, gezellige bijeenkomst met ruim 300 gasten. Al jaren organiseert Steunpunt Mantelzorg op de dag van de mantelzorg
een evenement om mantelzorgers
in het zonnetje te zetten. De intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of dementerende naaste kan veel voldoening geven, maar gaat soms ten koste van
het eigen leven van de mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg wil zorg
dragen voor ondersteuning van
mantelzorgers in de regio, zodat zij

in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen
en wensen. Steunpunt Mantelzorg
biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg
aan mantelzorgers van mensen met
een functiebeperking, chronisch
zieken, dementerenden en terminale patiënten in de regio Amstelland
en Meerlanden. Vrijwilligers spelen
een belangrijke rol bij de ondersteuning van mantelzorgers, zij kunnen
de taak van de mantelzorger overnemen voor een paar uur waardoor
de mantelzorger wat tijd voor zichzelf heeft. Dit wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan thuis, door
het inzetten van gespecialiseerde
vrijwilligers en als het om terminale zorg gaat ook in Bardo en Thamer Thuis.
Mantelzorgers en vrijwilligers die
meer willen weten over het Steunpunt Mantelzorg kunnen bellen met
020 5454273.

Maandagavond vond in het Anker
een vergadering plaats van GEUS.
Als spreker was uitgenodigd Wethouder Ronald Fransen die belast is
met Schipholzaken.
De aanwezigen kregen te horen
dat er allerlei overlegorganen bestaan die zich bezig houden met de
problematiek rondom de geluidsoverlast van Schiphol. Ook de Gemeentes werken samen op dit gebied en men probeert er alles aan te
doen om de toename van de vliegbewegingen te voorkomen. Toevallig stond er in één van de dagbladen van vorige week een twee pagina groot artikel met de kop: ‘Verzet
genoeg, maar Schiphol groeit door’
waarin door een aantal prominenten was geschetst hoe Schiphol kan
manipuleren, hoe dingen vertraagd
worden, hoe het Schiphol iedere
keer weer lukt om de omwonenden
een ‘worst voor te houden’ en dan
toch precies te doen wat ze zelf gepland hebben.
Tegenwoordig houdt ook oud-minister Alders zich bezig met de
klachten en bezwaren van de omwonenden. Hij is voorzitter van een
overlegorgaan waarbij ‘de vliegtuigbranche’, de gemeentebesturen en
bewoners zitting hebben. En wat
schetst ieders verbazing: de eerste
afspraak over beperkingen van de
vluchten na 31 oktober worden met
voeten getreden door Schiphol en
de daarvoor verantwoordelijke instanties. Schandalig dus. In hetzelfde krantenartikel komt heel duidelijk naar voren dat het probleem eigenlijk ligt bij de landelijke politiek.
Zij doen ‘of hun neus bloedt’, zij steken de koppen in het zand. Maar zij
wonen dan ook niet in de gebieden
die de overlast hebben. Momenteel gaat het er in allerlei instanties over om het aantal vliegbewe-

gingen weer te laten toenemen, nu
van 480.000 naar 500.000 bewegingen.. En wie zijn daar hoofdzakelijk
de dupe van?? Juist de Aalsmeerders. En moeten we dat tolereren?
Moeten we niet eindelijk eens laten weten aan Schiphol en de overheid dat we het zat zijn om elke
keer weer mooie praatjes te horen
en vervolgens te moeten constateren dat men er lak aan heeft, dat ze
toch precies doen zoals zij het gepland hebben. Ja, gepland want het
is allemaal ‘met voorbedachte rade’.
Op 27 november organiseert de gemeente een speciale avond over dit
onderwerp in het Gemeentehuis.
Ook dan zal er een spreker zijn die
de bewoners wil ‘aanhoren’, maar
wat zal dat weer voor effect hebben? Bitter weinig denk ik. Wordt
het niet eens tijd dat Aalsmeer wakker wordt? Niet van het geluid (en
maar niet te spreken van de emissie overlast) maar om eindelijk eens
te laten horen aan de overheid dat
we meer overlast niet aankunnen en
niet willen? Er werd maandagavond
geopperd om maar weer actie te
gaan voeren door bijvoorbeeld vliegers op te laten bij Schiphol. Maar
ook dat zal geen effect hebben.
Misschien als alle bewoners van de
omliggende gemeenten waar de geluidsoverlast ook hun levens beïnvloeden eens gezamenlijk naar den
Haag zouden gaan om daar op het
Binnenhof te laten horen dat ze het
zat zijn om door Schiphol te worden
belazerd en gemanipuleerd. Misschien dat het helpt. Dus kom eerst
massaal op 27 november naar het
gemeentehuis en laat uw stem horen en als dat weer niet helpt dan
maar naar Den Haag?

Nederlandse les in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Wilt u naar school? Wilt
u uw Nederlands verbeteren? Beter
leren lezen, schrijven, spreken en
luisteren? In Aalsmeer in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdompstraat
en in Kudelstaart in de Proosdijhal
wordt door het ROC Nederlandse
les gegeven aan anderstaligen. In
Kudelstaart is de les op maandagochtend voor cursisten vanaf niveau
1 en donderdagochtend voor cursisten die gealfabetiseerd worden.
In Aalsmeer is er les op dinsdag- en
donderdagochtend voor cursisten
vanaf niveau 2. De cursisten krijgen
les in groepen van hun eigen niveau

en elke les duurt tweeënhalf uur. Er
zijn ook computers in het klaslokaal.
Er is nog plaats voor cursisten die
hun Nederlands willen verbeteren,
dus bel gauw naar 020-5791222. In
Amstelveen wordt ook Nederlandse les gegeven op verschillende niveaus: van beginners tot en met
Staatsexamen II. Er zijn cursussen
overdag en s ‘avonds. Verder kunt u
bij ROC Amstelland ook de cursussen computer en internet en Engels
volgen. Bel voor informatie of kom
langs! ROC Amstelland is gehuisvest aan de Savornin Lohmanlaan 2,
in Amstelveen.

Inloop voor kankerpatiënten
Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp organiseert samen met de werkgroep IKA kankerpatiëntenverenigingen iedere vierde donderdag van de maand een
inloopspreekuur voor mensen met
kanker en hun naasten. De IKAwerkgroep staat voor Intergraal
kankercentrum Amsterdam. De vereniging biedt waardevolle steun
aan lotgenoten. Zij bieden ook advies en ondersteuning aan hulpverleners, beleidsmedewerkers en

managers in de oncologie. Op donderdag 22 november 2007 zullen er
tussen 10.00 – 12.00 uur twee leden
van de patiëntenvereniging aanwezig zijn om u persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn voor u bereikbaar
in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. U kunt contact opnemen met
het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis,
tel. 023-890 8360.

Aalsmeer - Dinsdag 6 november
jl. ondertekenden de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn, GGD Amstelland de Meerlanden, Amstelring en de huisartsen van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn de
samenwerkingsovereenkomst voor
het consultatiebureau voor ouderen
in Aalsmeer en Uithoorn.
Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig en vitaal dan vroeger. Toch hebben mensen van 60
jaar en ouder meer gezondheidsrisico’s dan jongere mensen. Om deze
risico’s zoveel mogelijk te beperken,
beginnen Aalsmeer en Uithoorn
eind november 2007 een proef met
een Consultatiebureau voor ouderen. Gedurende twee jaar worden in
de wijken Europarei (Uithoorn) en
een deel van Stommeer (Aalsmeer)
in totaal 600 personen tussen de 60
en 75 jaar schriftelijk uitgenodigd
om een afspraak te maken met het
Consultatiebureau. De eerste uitno-

digingen worden binnenkort verzonden. Bezoekers krijgen een preventief onderzoek en adviezen over
een gezonde leefstijl en mogelijke
gezondheidsrisico’s. Indien nodig
kan de verpleegkundige bezoekers
naar andere instanties verwijzen.
Na ongeveer een half jaar volgt er
een tweede afspraak. Tijdens deze
afspraak komt de verpleegkundige
terug op eerder gegeven adviezen.
Ook is er aandacht voor veranderingen in de gezondheidssituatie van
de bezoekers en voor de gezondheid in het algemeen.
Doel van het Consultatiebureau is
om senioren te adviseren en informeren over zaken van belang om zo
lang mogelijk zelfstandig en gezond
thuis in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Indien de proef
succesvol blijkt zullen de beide gemeenten financiering zoeken om
het experiment structureel voort te
kunnen zetten.

Naam en adres bekend

Rode Kruis Aalsmeer
zoekt chauffeurs!
Aalsmeer - Het Rode Kruis afdeling
Aalsmeer is op zoek naar mensen
die af en toe, of geregeld, mensen
willen halen en brengen naar en van
diverse activiteiten. Al een aantal jaren bestaat er een chauffeurspoole
bij het Rode Kruis in Aalsmeer. Dit
zijn vrijwilligers die ingezet kunnen
worden om ouderen of mensen die
niet op eigen kracht ergens naar toe
kunnen, van huis op te halen en ze
naar bepaalde activiteiten van het
Rode Kruis te brengen en ze later
weer daarvandaan op halen en ze
thuis te brengen. Bij de handwerksozen van het Rode Kruis zijn een
aantal nieuwe aanmeldingen gekomen en daarbij zijn enkele gasten die niet zelfstandig naar de soos
kunnen komen. Die zouden dus van
huis opgehaald en na afloop van de
soosmiddag ook naar huis gebracht
moeten worden. En daar de huidi-

ge groep chauffeurs al ingezet zijn
zoekt het Rode Kruis naar nieuwe
vrijwilligers die dit werk ook zouden
willen doen. In principe gaat het erom dat de gasten op de maandagmiddagen en de woensdagmiddagen worden gereden naar en van
het Rode Kruis gebouw in de Spoorlaan maar ook bij andere activiteiten
zou men, in overleg, kunnen worden
ingezet. Het is dus niet de bedoeling dat de chauffeurs mensen naar
bijvoorbeeld een ziekenhuis vervoeren. De chauffeurs vallen, als ze als
vrijwilliger zijn ingeschreven, onder
de verzekeringsregeling van het Rode Kruis. De gemaakte kosten van
het gebruik van de eigen auto zijn
declarabel. Mocht men interesse
hebben om deel uit te maken van de
chauffeurspool, dan kan men zich
opgeven bij Ineke Hoogeveen, tel.
328613 of e-mail: gein@planet.nl.

Kinderen van Oosteinder
zetten rode neus op!
Voor anderstaligen

Ondertekening convenant
Consultatiebureau Ouderen

Aalsmeer - Op vrijdag 9 november
om 11:11 uur hebben de 282 kinderen en leerkrachten van basisschool
De Oosteinder een rode neus opgezet. Hiermee wilden zij kinderen met
een ziekte of handicap laten zien

dat de Oosteinder solidair met hen
is! De actie is georganiseerd door
de CliniClowns en 132.397 mensen
hebben een rode neus opgezet om
zo het Guinness Book of Records te
halen.

Het is wachten op versterking.

Hondenschool DB Aalsmeer
zoekt aspirant-trainers!
Aalsmeer - Op 1 november jl. zijn
de lessen van Hondenschool DB
Aalsmeer in het weer van start gegaan. Hondenschool DB Aalsmeer
is een van de twintig hondenscholen die de Dierenbescherming verspreid door het land heeft. Het doel
van de hondenscholen is de baas te
begeleiden bij het (her)opvoeden
van z’n hond tot een gehoorzame,
vrolijke kameraad die geen overlast bezorgt aan de samenleving.
Om deze belangrijke taken van de
hondenschool goed uit te kunnen
voeren zijn veel gemotiveerde vrijwilligers nodig. Mensen die willen
aanpakken en zich willen bekwamen in hondengedrag en lesgeven
aan hondenbazen: aspirant trainers.
Maar ook aan vrijwilligers die zich
bezig willen houden met het reilen
en zeilen van de hondenschool, zoals de administratie verzorgen, het
materiaal beheren en hulptrainers,
zijn erg welkom. Hondenschool Dierenbescherming Aalsmeer zoekt
doorzetters van minimaal 21 jaar die
gek zijn op honden. Ze moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden naar mens en
hond. Het trainersteam bestaat uit
vrijwilligers maar de hondenschool
speelt wat niveau betreft in “de eredivisie, dus er is een hoge commitment. Na de opleiding geeft de trainer wekelijks les aan een groep van
maximaal 10 hondeneigenaren en
hun honden. De andere vrijwilligers (administratie, materiaal, hulptrainer) zijn tijdens de lessen aanwezig om cursisten in te schrijven
en hand- en spandiensten verlenen
aan de trainers in de lessen.
Tijdsbesteding
Met ingang van 1 november jl worden de lessen op de donderdagavond gegeven in plaats van de zaterdagmorgen. In de winterperiode
is de leslocatie de skeelerbaan op
de Wim Kandreef te Kudelstaart.
Hier is voldoende verlichting om ’s
avonds les te geven. In de zomerperiode wordt er weer les gegeven op
de vertrouwde locatie in het Horn-

meerpark te Aalsmeer. Ook op donderdagavond. Elke maand is er op
een avond een trainersoverleg.
Daarnaast is er regelmatig een theorieles voor cursisten waarbij een
deel van het trainersteam vertegenwoordigd is. Voor de aspirant trainers geldt een extra tijdsinvestering
in verband met de opleiding. Aan
gemotiveerde
hondenliefhebbers
wordt een enorm leuke en zinvolle hobby geboden! De vrijwilligers
krijgen te maken met een gezellige
werkomgeving en enthousiaste collega’s. Aspirant trainers krijgen een
concrete opleiding en werkervaring
in het trainen / lesgeven aan zowel
dieren als mensen. Bij voldoende
geschiktheid mag de landelijke DB
trainersopleiding gevolgd worden.
Er is voor alle vrijwilligers een goede
onkostenvergoeding.
Infoavond in Dorpshuis
Op dinsdag 20 november is er een
informatieavond voor mensen die
serieus geïnteresseerd zijn in aspirant-trainer worden of een andere vrijwilligerstaak binnen hondenschool DB Aalsmeer. De avond
wordt verzorgd door drs. Jenny
Bruinsma
(beleidsmedewerkster
Hondenscholen op het Verenigingsbureau van de Dierenbescherming)
en wordt gegeven in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Aanvang 19.30 uur,
sluiting ongeveer 21.00 uur.
De avond is vrijblijvend te bezoeken,
maar vooraf aanmelden is verplicht!
Wie belangstelling heeft om aspirant-trainer te worden of een andere vrijwilligerstaak binnen de hondenschool kan zich aanmelden voor
de infoavond op 20 november a.s.
per mail naar info@hsdbaalsmeer.nl
of per telefoon naar Brenda van der
Zwet, tel 0297-340742.
Kijk voor meer informatie over Hondenschool DB Aalsmeer ook op
www.hsdbaalsmeer.nl Nadere informatie over de hondenscholen
van de Dierenbescherming zijn te
vinden op www.dierenbescherming.
nl onder menu De Dierenbescherming kiezen voor hondenscholen.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 15 november 2007

Persoonlijke records pupillen
IJsclub de Blauwe Beugel

Waterpolo Oceanus

Team Heren 1 wint weer
Aalsmeer - Na een gelijkspel (2020) tegen DSS en winst (26-22) op
VVW van Rooijen moesten de A1
meiden van FIQAS Aalsmeer naar
Soest om tegen de verrassende
koploper BDC te spelen. Een onbekende tegenstander voor Aalsmeer
omdat BDC vorig seizoen nog uitkwam in de jeugddivisie-B. Helaas
moesten de meiden starten zonder de geblesseerde Samentha, die
vorige week door een ongelukkige
botsing met een tegenstander aan
haar knie geblesseerd raakte en
hierdoor drie weken rust moet nemen. FIQAS Aalsmeer begon niet
echt overtuigend aan de wedstrijd,
misschien onder de indruk van de
lengte van een aantal speelsters en
stond na een paar minuten spelen
al tegen een 2-0 achterstand aan
te kijken. Na een fanatiek duel om
de bal raakte Anieke geblesseerd
aan haar nek, moest behoorlijk dizzy het veld verlaten en kon ook niet
meer worden ingezet. Een behoorlijk aderlating voor Aalsmeer, toch al
met een krappe bankbezetting, om
na vijf minuten spel de resterende
wedstrijd met slechts één wissel uit
te moeten spelen.
Na deze onderbreking kwam er wat
meer power bij de dames en stond
er al snel een 2-2 stand op het bord.
De Aalsmeerse meiden leken vleugels te krijgen want in slechts drie
minuten tijd was het met mooi, snel
spel en 3-5 in hun voordeel. Ook

de meegereisde aanhang kreeg er
weer wat vertrouwen in. Maar het
was BDC, op sleeptouw genomen
door hun fanatieke aanhang, dat
kon profiteren van het slordige spel
van Aalsmeer: want helaas volgde
nu weer een fase met veel balverlies
en gemiste kansen. Na 23 minuten
kwam de thuisploeg zelfs met 10-5
voor. Door vooral het snelle spel, het
wapen van FIQAS Aalsmeer, kon
de kloof nog voor rust gedicht worden tot 11-11. Na de rust konden
de Aalsmeerse meiden deze goede fase helaas niet voortzetten. Er
werd wel hard gewerkt maar het zat
er die dag niet in. BDC nam steeds
de voorsprong; Aalsmeer kon wel
volgen, maar kon de wedstrijd niet
naar zich toe trekken. Met nog 5 minuten op de klok en een 20-18 achterstand had Aalsmeer toch nog
kans op meer.
BDC kreeg een tijdstraf, maar
Aalsmeer miste in deze fase helaas
weer een aantal kansen op de aansluiting door een gemiste break en
penalty. Zo kreeg de wedstrijd wel
een spannende slotfase, maar bleef
de stand steken op 23-19. Al met al
een wedstrijd met leuke momenten maar teveel slordigheden. Jammer meiden, maar aan de inzet heeft
het zeker niet gelegen! De volgende
wedstrijd is aanstaande zondag 18
november in de Bloemhof om 12.50
uur tegen hekkensluiter Venus/
Nieuwegein.

Voetbal streekderby

Vechten tegen de wind
tijdens RKAV-RKDES
Aalsmeer - Alsof het kampioenschap was binnengehaald, zo was
de ontlading bij de RKAVers na afloop van de wedstrijd tegen RKDES. Jammer was het dat de wind
zondag de grote boosdoener was.
RKAV had de eerste helft wind mee,
maar of dat een voordeel was, viel te
betwijfelen. Een doelpunt in de eerste minuut, en dan 89 minuten niets,
dat is echt een scenario om van te
dromen. Martien Bax was de maker van 0-1. Direct na de aftrap trok
RKAV ten aanval, Dennis Spreeuw
kreeg een dot van een kans, maar
zijn inzet werd door doelman van
Velzen gekeerd. Maar het was de
zeer alerte Bax die de doelman toch
het nakijken gaf 0-1. Een droom
start voor elke club, Van Maris, terug in de halflini, was constant bezig om het de verdedigers van RKDES zo moeilijk mogelijk te maken. En slaagde daar zeer goed in,
want door deze manier van spelen
werden de aanvallers van de thuis
ploeg niet naar behoren bediend.
De spelers van RKAV hielden de
verdediging goed gesloten, vooral gifkikkertje Dave van Schip was
overal aanwezig, maar een beetje
meer rust bij deze speler zou hem
goed doen, zoals bij de vrije trappen. Arno Schrama en zeker niet
te vergeten Timo Peters groeiden
uit tot grote hoogte. En zoals vorige
week al werd vermeld, Ron Winters,
die gaat zich steeds beter voelen op

zijn plaats. RKAV bleef proberen om
voor de rust nog een keer te scoren,
maar de wind was de grote boosdoener, de ballen waren niet te belopen. 0-1 Bij de rust.
RKDES moest de tweede helft gebruik maken van de ‘wind voordeel’
maar wist er maar heel moeilijk mee
om te gaan. En Des had de pech
dat de doelman van RKAV, Anton
den Haan, met de week beter gaat
keepen. Zo was er de vrije trap van
Mark Pothuizen die maar net over
ging, maar echt gevaarlijk werden
de mannen van Rob Wever niet.
De verdediging van RKAV gaf geen
krimp, Alexander Goes en Fabian
Waayman groeiden uit tot de mannen waar de RKDES voorwaartsen
maar moeilijk omheen konden. Ofschoon RKDES de wind mee had,
letterlijk gezien dan, was het toch
RKAV die de kansen kreeg op 0-2.
Richard de Vries, weer in grootse
vorm, was diverse malen de verdediging te snel af. Ook Luc Morvan
deed weer van zich spreken, maar
de inzet van beide spelers werd gekeerd door de doelman van RKDES.
Vlak voor tijd kon Dennis Spreeuw
nog voor de 0-2 zorgen, maar de
scheidsrechter paste de voordeelregel niet toe. Beide teams hebben tegen elkaar gevochten, maar ook tegen de wind. Komende zondag 18
november speelt RKAV tegen Voorland om 14.00 uur in de Hornmeer.
Theo Nagtegaal.

OMNIA-heren derde bij
internationaal trampoline toernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
10 november vond in Beveren-leie
in België, de Golden River teamcup plaats. Aan deze internationale wedstrijd voor teams namen 15
clubs deel, waaronder twee teams
van sv-omnia-2000, een heren- en
een damesteam. De dames groep,
bestaand uit Maaike Kaslander,
Mirjam van de Leeuw, Viola Schreuder en Ilse Vergoossen, gingen goed
van start. De concurrentie bleek te
sterk en de dames behaalden helaas dan ook net te weinig punten
om aan de finale deel te nemen.
Ze eindigden op een twaalfde plek.
De heren daarentegen hadden een
sterker team. Perry Alderden, Jeroen
Kaslander, Chris Moerman en Mathijs Veltman deden het in de voorrondes erg goed. Jeroen Kaslander,
net terug uit Canada (Quebec) voor

het deelnemen aan de wereldkampioen-schappen waar hij als beste
Nederlander eindigde, was duidelijk nog prima in vorm. Het herenteam wist zich dan ook als vierde in
de finale te plaatsen. Tijdens de finale ging het, evenals in de voorrondes erg goed. Elke springer uit het
team wist het beste in zich boven te
halen. De sterke oefeningen van heren werden beloond met een mooie
derde plaats, ruim voor nummer 4
en 0,4 punten vanaf nummer twee.
Jeroen sprong in de finale een persoonlijk record moeilijkheid. Met een
moeilijkheid van 16,1 punten en een
prima uitvoering, werd hij met totaal
105,4 punten de beste springer van
de dag, wat nog een extra prijs opleverde. Mede dankzij de supporters
Mark Hoogeboom en Jeanine Klop
een zeer geslaagde dag.

Linksback Appie in actie!

Voetbalcompetitie

RKAV 7 toont karakter
Aalsmeer - Rkav 7 heeft zichzelf
een uitstekende dienst bewezen
door de lastige uitwedstrijd tegen
Arsenal 8 te winnen. Op het kunstgrasveld van sportpark De Schinkel werd het na een spannend duel uiteindelijk 1-2 voor de groenwitte leeuwen. Na het gelijke spel van
vorige week tegen Abcoude, moest
het team van non-playing captain
Spreij ditmaal winnen om aansluiting te houden met de top. Geen gemakkelijke opgave, want Arsenal 8
is een team dat over een hoop kwaliteiten beschikt. Daarnaast waren
de omstandigheden afgelopen zondag ronduit zwaar. Zo moest er al
om 10.30 uur gevoetbald worden,
was het kunstgrasveld spekglad en
kwamen er volgens meteoroloog en
rechtsback Rudy windstoten voor
van tenminste 130 km/h. Vooral het
vroege aanvangstijdstip bleek in het
verleden wel eens een probleem te
zijn voor sommige spelers, waardoor
non-playing captain Spreij zich gedwongen voelde om vooraf disciplinaire straffen in het vooruitzicht
te stellen voor iedereen die te laat
kwam. De hilariteit onder spelers
was groot toen om half tien bleek
dat iedereen aanwezig was, behalve de teamcaptain zelf. Na een zware avond in de kroeg, waar hij zich
verder weinig van wist te herinneren, bleek hij vergeten te zijn om de
wekker te zetten. Het kostte hem na
de wedstrijd een dubbel rondje in
de kantine.
Rkav 7 begon voortvarend aan
de wedstrijd en in de tweede minuut was het meteen al raak. Met
een paar weergaloze bewegingen
zette Lex zichzelf vrij voor de keeper en rondde knap af: 0-1. Op dit
soort momenten is het jammer dat
er geen herhaling te zien is op een
groot beeldscherm, want het was
werkelijk een beauty van een goal.

Lex kon na afloop zelf niet eens
meer voordoen welke schijnbewegingen hij allemaal maakte, maar hij
beloofde het huzarenstukje te herhalen op de training van aanstaande donderdag. Rkav ging door met
aanvallen en voordat Arsenal goed
en wel bekomen was van de schrik,
stond de 0-2 al op het scorebord.
Na een knappe individuele actie
wist Michel met een mooi lobje de
keeper voor de tweede maal te verschalken.
Met het oog op het zware programma de komende weken, nam de
trots van Rkav gas terug en liet Arsenal het spel maken. Uitgespeelde kansen leverde het de ploeg uit
Amsterdam niet op en ook in de
tweede helft gaf de verdediging van
Rkav geen krimp. De beste kansen
waren ook in de tweede helft voor
Rkav, maar het was uiteindelijk Arsenal dat ver in blessuretijd de eindstand op het scorebord toverde: 12. Al met al een nuttige overwinning voor Rkav 7, dat de komende
week met belangstelling het onderlinge duel tussen de twee grootste
concurrenten zal volgen. De trots
van Rkav speelt aanstaande zondag
een thuiswedstrijd tegen Sporting
Martinus 7, waarbij de ploeg zelf al
heeft aangegeven om te gaan werken aan het doelsaldo. Voldoende
redenen dus om aanstaande zondag om twee uur te komen kijken
op veld twee van het sportcomplex
van Rkav aan de Beethovenlaan. U
kunt daarnaast de ploeg steunen
door officieel fan te worden.
Ga daarvoor naar de speciale fansite van de trots van Rkav: www.rkav7.
hyves.nl en word lid! Op de site zijn
filmpjes en foto’s te bekijken van de
jongens in actie. Daarnaast bestaat
er de mogelijkheid om een berichtje
achter te laten voor een of meerdere spelers.

Eredivisie handbal

Volendam net iets sterker
dan FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben in hun doordeweekse competitieronde net
niet kunnen winnen van regerend
landskampioen Kras/Volendam. En
hoewel de ploeg zich door 24 km file had moeten worstelen voor ze in
Volendam aankwamen, begonnen
de Aalsmeerders toch scherp en
geconcentreerd aan de wedstrijd en
namen zelfs een 2-0 voorsprong. In
het vervolg van de eerste helft miste FIQAS Aalsmeer net dat beetje
overtuiging in de afronding dat nodig is om van het sterke Kras/Volendam te kunnen winnen. De Volendammers misten zelf overigens ook
de nodige kansen én vonden veelvuldig de zeer sterk spelende keeper Micha Hoogewoud op hun weg.
Hij hield zijn ploeg in die fase beslist in de wedstrijd. De ploegen
gingen uiteindelijk rusten bij een
13-10 stand in het voordeel van Volendam. Na de pauze ging de wedstrijd een tijd lang gelijk op: FIQAS
Aalsmeer kon niet echt dichterbij
komen, maar Volendam kon ook
niet veel verder uitlopen. Pas toen
de Aalsmeerders rond de twintigste
minuut te maken kregen met twee
tijdstraffen op rij, vergrootte Volendam de voorsprong en was de wedstrijd in feite gespeeld. En zo won
Volendam uiteindelijk met 26-22.
Het is nu zaak voor FIQAS Aalsmeer
om komende zaterdag – uit bij Sittardia – een beter resultaat neer te
zetten om de aansluiting met de top
te kunnen behouden.
Belangrijke winst
Na de zware uitwedstrijd bij Volendam, moesten de mannen van FIQAS Aalsmeer twee dagen later
alweer afreizen naar Sittard voor
een confrontatie met Sittardia. Een
ploeg die op dat moment een plaats
hoger op de ranglijst stond. De twee
ploegen waren bijzonder aan elkaar
gewaagd. In de eerste helft was
het voornamelijk FIQAS Aalsmeer
dat steeds de leiding nam, al kwamen de mannen nooit meer los dan

drie punten: 10-13 en even later 1215. En het was dat er vlak voor rust
een paar grote kansen door FIQAS
Aalsmeer werden gemist, anders
had de ruststand anders uitgepakt
dan de uiteindelijke 15-16.
Na de pauze ging de strijd nóg meer
gelijk op. Vervolgens kwam FIQAS
Aalsmeer toch weer op een 24-26
voorsprong, en verzuimde drie maal
op rij om deze voorprong te vergroten tot drie doelpunten. Daardoor bleef het tot de laatste minuut
spannend, maar uiteindelijk konden
de punten toch mee naar Aalsmeer,
mede omdat in de slotfase Lambert
Schuurs tegen een tijdstraf aanliep
en Micha Hoogewoud twee belangrijke reddingen verrichtte. Er werd
geprofiteerd van de overtal-situatie
en met met nog twee minuten op de
klok kon FIQAS Aalsmeer van 26-26
uitlopen naar 26-28. Een break van
Sittardia bracht opnieuw de spanning terug: 27-28 waarna een iets
te fanatiek verdedigen van Sittardia
de Aalsmeerders een penalty opleverde, die feilloos benut werd door
de uitblinkende Jeffrey Boomhouwer (in totaal goed voor 13 doelpunten!): 27-29. Dat het vier seconden
voor tijd ook nog 28-29 werd, maakte voor de eindoverwinning van FIQAS Aalsmeer niets meer uit: er
waren twee belangrijke punten behaald! Trainer/coach Alex Curescu
was na afloop dan ook erg blij met
de overwinning. “Voor ons was het
de tweede zware wedstrijd binnen
twee dagen en dan moet je maar afwachten hoe het gaat lopen. De jongens zijn toch moe”. Curescu was
dan ook niet helemaal te spreken
over de wijze waarop zijn ploeg gespeeld had. Hij was zich er ook terdege bewust dat de einduitslag ook
anders had kunnen uitpakken. Door
dit resultaat staat FIQAS Aalsmeer
inmiddels op de vierde plaats. Komende zaterdag 17 november wacht
een thuiswedstrijd tegen Swift uit
Arnhem. De wedstrijd begint om
20.30 uur in De Bloemhof aan de
Hornweg.

Rijsenhout _ Terwijl de grote
schaatsers in Salt Lake City streden voor de punten, reden de allerjongste op de Kennermerijsbaan
in Haarlem afgelopen weekend een
wedstrijd. Ondanks dat het buiten
de baan waaide en flink spetterde,
regende het op het ijs persoonlijk
records. De afstanden die de jeugd
af moesten leggen waren een 100
en 500 meter.
Nicky van Leeuwen reed de 100 in
13.29 en de 500 in 52.01 ,Annet van
der Stelt reed een 13.13 op de 100
en op de 500 meter reed zij een persoonlijk record in de tijd van 55.37.
Haar tweelingzus Deborah deed
het net andersom, op de 100 meter
reed zij een persoonlijk record in de
tijd van 13.24 en op de 500 meter
reed zij een1.03.37. Samantha Meyer
kwam helaas ten val op de 500 meter, haar tijden waren een 15.57 en
een 1.16.79 op de 500 meter.
Bij de jongens reed Sjoerd Gerritsen uit Aalsmeer twee persoon-

lijke records, zijn tijden waren een
14.27 en een1.06.25. Pim Langhout
van de gelijknamige sponsor reed
op de 500 meter een persoonlijk record zijn tijden waren een 14.81 en
een 1.06.18. De jongste telg uit de
schaatsfamilie Kramer, Erik reed
een15.03 en een1.07.51. En ook de
twee Hoofddorpse schaatstalenten
Milan en Joey reden beiden twee
persoonlijk records, hun tijden waren voor Milan van der Vlugt 15.46
en een 1.17.36 en Joey Milatz reed
een 16.34 en een 1.19.27.
Tevens is er sinds begin november, na een zomer hard werken, een
website van ijsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout in de lucht.
Mede dankzij de grote inzet van
hoofdsponsor Langhout Beton is
deze informatieve site tot stand gekomen. Hier kunt u alles vinden
over schaatstrainingen, activiteiten,
clubrecords en natuurlijk natuurijs:
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl is de
naam van de website.

Heren winnen koppelkaarten in Hornmeer
Aalsmeer - Waren vorige week de
dames de betere, deze week waren
het de heren die het heft in handen
namen tijdens de koppelkaartavond
van buurtvereniging Hornmeer. In
een volle zaal met veel gezelligheid,
was het heerlijk vertoeven en dat
bleek ook wel na afloop toen iedereen aangaf zich heerlijk vermaakt te
hebben.
Dat de loop er goed in zit bleek wel
dat om 20.00 uur alle tafels bezet
waren. Het buurthuis in de Hornmeer vervult een zeer sociale functie binnen de gemeenschap. De
buurtvereniging organiseert hier
speel- en kienavonden en kleding
beurzen en onder andere de vogelen de aquariumvereniging houden
hier hun bijeenkomsten. Het koppel

kaarten op 9 november is gewonnen
door Paul Schouten en Theo Nagtegaal met 5669 punten. Plaats twee
werd bezet door Jan van Es en Martien van Es met 5163 punten, plaats
drie was voor Plony de Langen en
Martha Zeldenthuis met 5024 punten. Op vier zijn Martin Lehvart en
Frits Zeldenthuis geëindigd met
4910 punten.
De poedelprijs was voor het koppel
Kragtwijk en Ton met 3540 punten.
Het jokeren is gewonnen door Nel
Schouten. De poedelprijs was voor
Loes Armand de Cavilion. Aanstaande vrijdag 16 november is er weer
kaarten in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. De aanvang is
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 november
AALSMEER
AMVJ 1-Aalsmeer 1
Volendam 4-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-oda’23 3
SCW 4-Aalsmeer 4
VVGA 4-Aalsmeer 5
WV-HEDW 18-Aalsmeer 6
Aalsmeer Vet.1-RCH Vet.1

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
12.45 u.
14.30 u.
13.15 u.
14.30 u.

Junioren
Zaanlandia A2-Aalsmeer A1
Aalsmeer B1-NVC B1
Amstelveen B2-Aalsmeer B2
Amstelveen C2-Aalsmeer C1
Aalsmeer C2-Ripperda C1

14.45 u.
14.30 u.
12.30 u.
10.45 u.
12.00 u.

Pupillen
RKAV D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D2-Pancratius D5
Aalsmeer D3-VVA/Spartaan MD 1
Aalsmeer E1-DWV E1
Roda’23 E 10-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-DWV E1
Aalsmeer E4-Arsenal E6
NFC/Brommer E4-Aalsmeer E5
Aalsmeer F1-NFC/Brommer F1
RKDES F2-Aalsmeer F2
Aalsmeer F3-Legmeervogels F9
KDO F5-Aalsmeer F4

10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
11.45 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
11.15 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-EDO 2
Roda’23 Vet. 1-RKAV Vet. 1
Hillegom Vet. 1-RKAV Vet. 2

14.00 u.
14.30 u.
15.00 u.

Junioren
HBC C1-RKAV C1
RKAV C2-Onze Gazellen C2

13.00 u.
1430 u.

Pupillen
RKAV D1-Aalsmeer D1
RKAV D2-Hoofddorp D6
RKAV D3-AMVJ D2
RKAV E1-Amstelveen E1
RKAV E2-Buitenveldert E3
Legmeervogels E9-RKAV E3
Pancratius E14-RKAV E4
Buitenveldert ME 2-RKAV E5
RKAV E6-Nw. Sloten ME 1
RKAV F1-Roda’23 F3
Roda’23 F8-RKAV F2
Bl.Wit A’dam F5-RKAV F3
RKAV F4-Sp. Martinus F7
RKAV F5-Buitenveldert F9

10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
11.30 u.
11.00 u.
10.15 u.
13.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

Meisjes
RKAV MC 1-Voorland MC 1
RKAV MD 1-Kadoelen D3
TABA E8-RKAV ME 1
NFC/Brommer E3-RKAV ME 1

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

R.K.D.E.S.
Pupillen
Hoofddorp D3-RKDES D1
RKDES D2-Pancratius D6
RKDES D3-NFC/Brommer D2
RKDES E1-Zwanenburg E1
Argon E3-RKDES E2
Nw. Sloten E4-RKDES E3
Overamstel E1-RKDES E4
RKDES E5-SCW E3
Buitenveldert ME 4-RKDES E6
RKDES F1-Amstelveen F1
RKDES F2-Aalsmeer F2
RKDES F3-Pancratius F6

12.30 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.15 u.
8.45 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
8.45 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.15 u.

RKDES F4-Sp. Martinus F 15
RKDES F5-SCW F3
RKDES F6-Alkmania F4
RKDES F8-RKDES F7

10.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.15 u.

Dames en meisjes
Abcoude DA 1-RKDES DA 1
RKDES DA 2-Ouderkerk DA 1
RKDES MA 1-Zwanenburg MA 1
Roda’23 MB 1-RKDES MB 1
RKDES MC 1-OFC MC 1
Zwanenburg D4-RKDES MD 1
HBOK ME 1-RKDES ME 1

14.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
14.30 u.
13.00 u.
12.00 u.
12.30 u.

SCW
SCW 1-Eemboy 1
SCW 2-Volendam 5
DVVA 6-SCW 3
SCW 4-Aalsmeer 4
SCW Vet. 1-AH’78 Vet. 2
Weesp Vet. 1-SCW Vet. 2
SIZO Vet. 2-SCW Vet. 3

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
12.45 u.
14.30 u.
14.00 u.
14.30 u.

Junioren
Castricum A2-SCW A1
SCW B1-Zandvoort B2
SCW C1-Zandvoort C1
AMVJ C2-SCW C2

14.30 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.30 u.

Pupillen
RKAVIC D2-SCW D1
Tos Actief E8-SCW E2
RKDES E5-SCW E3
DIOS F2-SCW F1
SCW F2-Nw. Sloten F3
RKDES F5-SCW F3
VVC F 11-SCW F4
ROAC E5-SCW E5

9.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
8.45 u.

Meisjes
Hillegom MC 1-SCW MC 1
SCW ME 1-Buitenveldert E5

11.30 u.
9.00 u.

Zondag 18 november
R.K.A.V.
RKAV 1-Voorland 1
RKAV 2-KDO 2
RKAV 3-Hoofddorp 6
KDO 3-RKAV 4
Sp. Martinus 4-RKAV 5
Abcoude 7-RKAV 6
RKAV 7-Sp. Martinus 7

14.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
Sp. Martinus A1-RKAV A1
Kon. HFC B7-RKAV B2

12.00 u.
9.30 u.

Dames
WV-HEDW DA 1-RKAV DA 1

13.00 u.

R.K.D.E.S.
Abcoude 1-RKDES 1
Concordia 2-RKDES 2
RKDES 3-Elinkwijk 4
SVIJ 3-RKDES 4
Swift 11-RKDES 5
RKDES 6-Swift 10
RKDES 7-Ouderkerk 4
RKDES 8-ADO’20 9

14.00 u.
11.00 u.
14.00 u.
10.00 u.
13.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKDES A1-NFC/Brommer A1
Buitenboys B1-RKDES B1
RKDES B3-Legmeervogels B5
Overbos C3-RKDES C1
RKDES C2-Kon. HFC C3

12.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
12.00 u.
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Tafeltenniscompetitie

Motorcrossen

Aalsmeer - Bloemenlust 1 kreeg
in de Bloemhof bezoek van koploper HTC 1. Eerder dit seizoen werd
in Hoofddorp verloren met 9-1, dus
de Aalsmeerders waren voorbereid
op een zware avond.
Deze verwachting kwam ook uit,
want ondanks vaak behoorlijk spel
en mooie slagenwisselingen gingen
de meeste punten toch naar de bezoekers.
Verder dan een aantal gewonnen games kwamen de Bloemenlust-spelers Frans Ravesteijn, Bart
Spaargaren en Johan Berk niet in
de enkelspelen.
Bart en Johan dwongen allebei nog
wel één tegenstander tot het spelen
van een beslissende vijfde game,
maar wisten deze niet in hun voordeel te beslissen. De eer werd gered
door een fraaie overwinning in het
dubbelspel door Bart en Johan. Bij
een 2-1 voorsprong in games wisten zij in de vierde game een achterstand van 3-9 met acht punten op rij
om te buigen naar een overwinning
met 11-9 en aldus het enige punt
van de avond te scoren: 1-9.

Aalsmeer - De motorcrosser Tino
Winter uit De Kwakel doet mee aan
de zwaarste strandrace van Nederland. De Red Bull Knock Out in
Scheveningen op 18 november. Op
de pier van Scheveningen wordt
een parcours aangelegd met diverse springbulten en bochten erin, en
een heel lang recht stuk waar sommigen wel 150 km/h rijden.
Er mogen in totaal maar 500 rijders
meedoen, die rijden dan 60 minuten. Na die 60 minuten blijven er
van de 500 de beste 200 rijders over.
Zij rijden dan weer een race van 45
minuten. Van de 200 blijven dan de
beste vijftig over. Ze gaan van start
door middel van een rijdende Hummer. Na 2 rondes vallen dan de laatste tien weer af.
Na elke andere ronde weer tien tot
dat er tien rijdens overblijven. En

Tino Winter doet mee aan
Red Bull Knock Out

Bloemenlust 2 nog in race
om kampioenschap

Goede zaken en gelijk
Bloemenlust 2 deed redelijk goede
zaken in de strijd om het kampioenschap in de zesde klasse door een
4-6 overwinning te boeken uit bij de
nummer 3 ASSV 6.
Invaller Zjimmy Kusztykiewicz leverde een grote bijdrage door alle drie zijn partijen overtuigend in
winst om te zetten.
Wim v.d. Aardweg moest één tegenstander feliciteren, maar zorgde wel
voor twee winstpunten.
Tineke Nap wist één wedstrijd te
winnen en was heel dicht bij een
tweede overwinning, maar met 1210 in de vijfde game moest ze toch
het hoofd buigen. Het dubbelspel
werd helaas door Tineke en Wim
verloren. Met slechts één punt achterstand op koploper Amstelveen
7 zijn er nog volop kansen op het
kampioenschap.
Bloemenlust 3 moest tegen het lager
geklasseerde The Victory 10 aantreden met een invaller en kon er helaas niet meer dan een 5-5 puntendeling uitslepen.
Dirk Piet vocht voor wat hij waard
was, maar moest met drie verliespartijen ervaren dat de zesde
klasse nog iets te hoog gegrepen
was.

Irene Gerritsma won haar eerste
partij (15-13 in de vijfde game!),
maar kon daarna helaas niet meer
tot winst komen. Zjimmy Kusztykiewicz besliste alle drie zijn wedstrijden zeer overtuigend in zijn voordeel en door ook samen met Irene
het dubbelspel winnend af te sluiten
kon het gelijkspel genoteerd worden.
Keurige overwinning
Tilly Faber, Philippe Monnier en
Hans Webbers van Bloemenlust 4
traden hun tegenstander SDO 3
bij deze returnwedstrijd vol goede
moed tegemoet, want de eerste ontmoeting was geëindigd in een 5-5
gelijkspel.
Het kon dus wederom wel weer
eens een spannende avond worden.
De eerste partij werd door Philippe gespeeld en helaas ging hij vrij
snel ten onder in drie games. Daarna keerde gelukkig meteen het tij,
want zowel Tilly als Hans wisten hun
partijen in vier games in de wacht
te slepen.
Tilly en Philippe speelden deze avond het dubbel. Aanvankelijk
kwamen ze steeds iets te kort in de
eerste twee games (2x 11-8), maar
ze konden zich gelukkig, weliswaar
met moeite, in de derde game terugvechten (10-12).
Waarna de vierde game met 8-11
iets makkelijker werd gewonnen en
een spannende vijfde game nodig
was om de strijd te beslissen. Het
punt werd met 9-11 door Bloemenlust in de wacht gesleept. Philippe
won zijn volgende partij overtuigend
in drie games, waarmee hij de stand
bracht op 1-4 in het voordeel voor
Bloemenlust.
Hans trad daarna aan tegen de
sterkste tegenstander van SDO en
het werd een grillige doch zinderende partij.
Hans wist het tot vijf games te brengen, maar zijn tegenstander was net
een maatje te groot (7-11, 11-1, 511, 11-9, 11-4).
Tilly en Hans wisten beiden hun
volgende partijen na vier games in
winst om te zetten en Philippe versloeg zijn laatste tegenstander gemakkelijk in drie games.
De slotpartij van Tilly resulteerde in
een snelle nederlaag in drie games
tegen de sterkste tegenstander,
maar het eindresultaat mocht er zijn:
een keurige overwinning met 3-7!

Aalsmeer A1 team in een
splinternieuw tenue
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
presenteerde het A1 team van VV
Aalsmeer zich in een nieuw tenue,
geschonken door het Aalsmeerse
plantenexportbedrijf Profit Plant.
Het A1-team van Aalsmeer komt
uit in eerste klasse van de KNVB en
staat daar onder bezielende en deskundige leiding van trainer/coach

Peter Wittebol ondanks veel blessures op de derde plaats. Daar het
team aantrekkelijk en aanvallend
voetbal speelt is het voor de liefhebber zeker de moeite eens te komen
kijken.
De thuiswedstrijden op het sportcomplex aan de Dreef zijn altijd
op zaterdag en beginnen om half
twaalf.

Achterste rij van links naar rechts. Madeleine v.d.Dussen (Profitplant), Peter
v.d.Dussen (Profitplant), Peter v.Dam (leider), Peter Wittebol (trainer/coach),
Bas v.Dam, Timo Ottenhof, DirkJan v.d.Meer, Guido Poesiat, Alen Dergic, Thomas Harte, Fred Ottenhof (voetbaltechnocraat) en Ton Harte (leider). Voorste
rij. Lennart v.d.Dussen, Tim Millenaar, Jelmer Heeren, Paul Verburg, Dennis
Groen, Steef Keesen, Ruud Koningen, Stefan v.d.Dussen, Floris Eigenhuis en
Jurgen Besuijen. Stephan v.d.Zwaard ontbreekt op deze foto.

Zaterdag weer klaverjassen

Dinerbon Oude Veiling
voor mevrouw Van Es
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er weer de wekelijkse gezellige klaverjasmiddag in De Oude Veiling. Iedere zaterdagmiddag wordt
er door de deelnemers gestreden
om de wekelijkse prijs van een diner
voor twee personen.
De winnaar van afgelopen zaterdagmiddag werd mevrouw Van Es
met 5.041 punten.
De wekelijkse poedelprijs werd in
ontvangst genomen door mevrouw

De Weerd met 3.944 punten. Iedere
zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur is er klaverjassen in het grandcafé.
Er wordt per middag driemaal individueel gespeeld. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen zonder
zich vooraf aan te melden.
Het adres van Grand-café De Oude
Veiling is Marktstraat 19, tel: 0297364746.

Bloemen voor Angelique en Bianca Maarse.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

die rijden dan nog een paar rondjes totdat het bordje laatste ronde
wordt gegeven en uiteindelijk blijft
er één winnaar over. Die persoon
wordt dan beloond met de Red Bull
Knock Out bokaal en een geld bedrag. De eerste wedstrijd begint om
13.00 uur op de pier.
De tweede begint om 14.45 uur. En
de laatste afvalrace is rond 15.30
uur. Tino Winter zal van de partij zijn.
Samen met Barry Noordman en zijn
broer Ron Noordman uit Aalsmeer.
De motorcrossers hopen in ieder
geval bij de laatste vijftig te komen,
als alles heel blijft. Heeft u zin om
een leuke wedstrijd te zien, kom dan
18 november naar de pier van Scheveningen.
En moedig de jongens aan. Nog vragen? Kijk dan op www.redbullknockout.nl.

Top 10 dicht bij elkaar
Kudelstaart - Bij Poel’s Eye de top
10 één van de meest besproken onderwerpen. De huidige top 10 staat
erg dicht bij elkaar. De lijst wordt
aangevoerd door John Buis, kort
gevolgd door Floortje, Dennis en
Ben. ‘’Big’’ Ben Blokhuizen is echter met een gigantische opmars
bezig. Met een duizelingwekkend
hoog gemiddelde in zowel zijn scores als zijn punten voor de ranglijst
stijgt hij snel. Afgelopen speelavond
op 2 november j.l. was Ben oppermachtig. Via winst op onder andere op Henry Oostveen en Sjoerd v/
d Veen bereikte hij de finale van de
winnaarsronde. Tegenstander was
Danny Zorn.
Dat Danny goed kan darten is geen
verrassing. De speler van Dartteam
Down Under was vanavond ook
weer lekker op dreef. Onder andere Christopher Brouwer en Mimoun
Haouli moesten het veld ruimen om
hiermee ruimte te maken voor de
doortocht van Danny. In de finale was echter de koek op. Ben was
zeer constant. Het is zeer moeilijk
spelen tegen iemand die constant
blijft scoren. Een score van 45 of 60
is dan gewoon niet genoeg. Het is
100+ wat de klok slaat bij Ben. Net
als bij tennis is het dan zaak om je
eigen legs te houden. Helaas voor
Danny was Ben gewoon te sterk
vandaag. Met 13 punten voor de
ranglijst stijgt Ben naar een gedeelde 2e plaats. Wederom mocht hij
rozen van kwekerij Nooit Gedacht
in ontvangst nemen. Danny stormt
overigens ook de befaamde top 10
binnen, met stip komt hij op de vijfde plaats.
tussenkop: Meer dan winnen
Zoals vaak gezegd is er meer dan

winnen alleen. Gezelligheid is het
belangrijkste. Gelukkig is de sfeer in
het Dorpshuis altijd uitstekend. Ook
zijn er, ik noemde het vorige week al
even, altijd vele verschillende doelstellingen.
Voor Joris Voorn bijvoorbeeld was
het halen van de winnaarsronde een
doel op zich, eerste of tweede worden in de poule dus. Helaas voor Joris werd het de derde plaats. Vriend
van Joris; Rick Franssen werd tot
zijn grote verdriet ook derde. Maar
dit betekende wel dat áls Rick en
áls Joris de volgende ronde zouden
winnen zij tegen elkaar mochten
aantreden. Het mocht niet zo zijn,
op 16 november gaan zij het zeker
weer proberen.
Club van 180
Albert Geleijn, Patrick Smit, Daisy
den Hollander en John Maarse zijn
de nieuwe leden van de club van
180. Deze eervolle vermelding en
een pul bier, of fris waren het gevolg van het gooien van de maximale score. Zusje van John, Angelique
had ook een topavond. Met een 119
finish had zij de hoogste van de
avond te pakken.
Stand bij de heren:
1. John Buis 2. Dnnis Meijer en Ben
Blokhuizen 4. Floortje van Zanten
5. Danny Zorn 6. Jan Schild 7. Tim
Maas 8. Bas Aupers 9. Ronald Baars,
Piet Schild, Gerard Bak en Lex Nijp.
Op www.poelseye.nl vind u allerlei
leuke wetenswaardigheden. Standen, club van 180, diverse verslagen
van lokale competiteteams etc. De
volgende speelavond is aanstaande
vrijdag 16 november in het Dorpshuis. Inschrijving sluit om 19.45 uur.
Deelname kost 3 euro.

Voetbalcompetitie

RKAV wint titanen gevecht
van RKDES in Kudelstaart
Kudelstaart - Het was koud, het
was winderig dat was het toneel
waar zondag het gevecht tussen
de Kudelstaartse ploeg RKDES en
de Aalsmeerse ploeg RKAV plaats
vond. Er was vooraf al veel over gesproken, de laatste jaren wist Des
steeds te winnen, maar RKAV toonde de laatste weken progressie in
hun spel. Echter ook RKDES was de
laatste tijd goed op dreef.
Al van af de aftrap was het weer foute boel. Net zoals Des vorige week
de tweede helft begon, startten de
Kudelstaarters de eerste helft half
slapend, want na 1 minuut lag de
bal al in het mandje 0-1. Dat begon
dus lekker,maar dan rest er nog 89
minuten om die stand te veranderen. De eerste helft speelde RKAV
voor de wind en zij kreeg ook de
beste kansen, Des stelde daar bitter weinig tegenover, een schaarse
aanval werd richting het RKAV doel
opgezet met als gevolg bitter weinig
kansen.
De tweede helft kwam Mark Pothuizen in de ploeg voor Kevin Boelsma en Des nam toen met de wind
mee wel het initiatief. Maar de eerste 4 schoten belandde dichter bij
de mandjes van buur VZOD dan bij

het eigen doel. Des drukte RKAV ver
met de rug hun eigen goal, in maar
de schoten die wel op goal gingen
werden keurig gepareerd door de
RKAV doelman.
Hoewel Des regelmatig dicht bij een
goal was, hadden de toeschouwers
toch de indruk van dit gaat gewoon
niet lukken, of de bal ging over of
naast of er zat wel weer een been
tussen.
In de laatste 10 minuten kroop RKAV
wat onder de druk uit en kreeg eigenlijk nog de beste kansen om de
voorsprong uit te breiden, maar dat
gebeurde ook niet. De wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar, maar
het was wel RKAV die de 1-0 mee
naar huis nam. Zo staan beide ploegen na 10 speelrondes allebei op
13 punten, alleen Des heeft 1 keer
meer gescoord.
Des speelde in de volgende opstelling: Colin van Velzen, Robin van der
Steeg, Bart-Jan van de Jagt, Jochum
Kok(Ibrahim El Ahmadi 78), Mohammed El Ahmadi, Eddy Jansen, Roald
Pothuizen, Nick Spaargaren, Kevin
Boelsman(Mark Pothuizen 45), Jeffrey Stravers en Bas de Daas.
Eppo

Joore wint bij de sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen van Sjoelclub Rijsenhout, speelavond op 8
november. In de hoofdklasse is de
hoogste eer behaald door Jan Joore
met 1996 punten. Plaats twee was
voor Corry Balder met 1858 punten en plaats drie voor Lineke van
Brakel met 1824 punten. In klasse A behaalde Riet Schijf met 1773
de meeste punten. Op twee is Elly
Lanser geëindigd met 1714 punten en op drie Janny van der laarse
met 1662 punten. In klasse B streek
Wil Schimmel met 1674 punten de
eer op. Zij werd gevolgd door Annelies Ravensbergen met 1667 pun-

ten en Gert Lanser met 1663 punten. In klasse C was de hoogste eer
voor Wim van der Geest met 1568
punten. Plaats twee was voor Sabine Wies met 1557 punten en plaats
drie voor Plonie Verdel met 1552
punten. In klasse D tot slot scoorde
Thomas van Brakel het hoogst met
1621 punten. Op twee is Ria van
Oudheusden geëindigd met 1474
punten en op drie Rnes Slootweg
met 1446 punten. De volgende sjoelavond is op donderdag 22 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Sjoelliefhebbers zijn van harte welkom.

Eredivisie zaalvoetbal

Bekerduel Roda’23 in de
Bloemhof deze vrijdag
Aalsmeer - In de zevende speelronde voor de competitie van de Eredivisie zaalvoetbal is Roda’23 hard onderuit gegaan.
De uitwedstrijd in Beverwijk bij FC
Blok/Carillon Boys ging verloren
met de cijfers van 11-3. Het betrof
de zesde nederlaag in dit seizoen
voor het coachenduo Robert Essed/Herman Koehler. Waren de vorige vijf nederlagen nog nipt te noemen, afgelopen vrijdag 9 november
werd Roda’23 voor de eerste maal
volledig weggespeeld in het eerste
jaar in de Eredivisie. De drie treffers
die het team produceerde kwamen
op naam van Patrick Lokken (1x) en
Vernon Essed (2x).

nooi. Tegenstander is OACN-Boys 1
uit Spijkenisse en deze zaalvoetbalwedstrijd wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg.
Het bekerduel staat onder leiding
van scheidsrechter H.F. Rots en de
aftrap is om 21.05 uur. Een week
later, vrijdag 23 november aanstaande speelt Roda’23 weer thuis
voor de competitie van de Eredivisie. In sporthal de Bloemhof wacht
tegenstander Het Veerhuys. Aanvang 21.15 uur onder leiding van
het scheidsrechtersduo R.L van der
Plas/J.F.Duiker. Op vrijdag 30 november komt LZV/Marku Bouw op
bezoek bij Roda’23 in sporthal de
Bloemhof.

Ranglijst
In de ranglijst verandert er voor de
ploeg vrij weinig. Roda’23 moet vier
andere verenigingen onder zich weten te houden en de clubs die daarvoor in aanmmerking komen verloren ook allen hun competitiewedstrijd. ZVV Volendam staat al onder
Roda’23 en WCM/MIK, Dynamo Lelystad, Ter Beek en ook LZV/Marku
Bouw kunnen met nog vijftien wedstrijden op de speelkalender makkelijk worden ingehaald. Vrijdag 16
november speelt Roda’23 weer thuis
maar dan voor het KNVB bekertoer-

Alle uitslagen: FC Blok/Carillon
Boys – Roda’23 11-3. FCM/Kras –
Ter Beek 10-3. Hilversum – Dynamo Lelystad 4-2. LZV/Marku Bouw
– Veerhuys 6-6. Volendam – Leekster Eagles 2-5. ZSW/Orient Plaza –
WMC/MIK 8-2.
Stand na ronde 7: ZSW/Orient
Plaza 7-19, FC Blok/Carillon Boys 716, Hilversum 7-16, FCM/Kras 7-15,
Leekster Eagles 7-13, Veerhuys 7-10,
LZV/Marku Bouw 6-8, Ter Beek 6-6,
Dynamo Lelystad 7-6, WMC/MIK 63, Roda’23 7-3, ZVV Volendam 6-0.

Schaakcompetitie

AAS 2 verslaat Oegstgeest 3
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft in de tweede ronde in de promotieklasse van
de Leidse schaakbond gewonnen
van het derde team van schaakclub
Oegstgeest. Het werd maar liefst 71, maar de wedstrijd was spannender dan dat.
De eerste slag werd uitgedeeld door
het thuisteam Oegstgeest. Ben de
Leur op het zesde bord speelde 1
ongelukkige zet, waardoor niet hij
maar zijn tegenstander een sterke
aanval kreeg, die snel doorsloeg.
De stand werd gelijkgetrokken door
Redmar Damsma.
In het Koningsindisch besloot de
zwartspeler te gaan verdedigen op
de damevleugel, iets wat slechts
verzwakkingen in het eigen kamp
creëerde. Redmar wist daarmee wel
raad. Henk Noordhoek wist handig
gebruik te maken van de zwakke pionnen in de zwarte stelling, hij won
er daar 1 van.
De technische fase was daarna
wel aan hem besteed. Fred van der
Klashorst vergrootte de voorsprong.
Hij leek te moeten verdedigen tegen
een aanval, maar enkele weloverwogen ruilacties zagen een witte
toren buitenspel staan, die daarna
verloren ging.
Willem Hensbergen had een pion
gewonnen, al was het wel een dubbelpion. Daarna wikkelde hij af naar
een loper tegen paard eindspel, wat
nog een extra voordeel was, en al

snel het volle punt opleverde. Net
voor de tijdcontrole had René Jungen het initiatief gepakt tegen de
verzwakte witte koningsstelling,
waarna dit een aanval opleverde die
materiaal won.
Marco de Groot moest nog wel aan
de bak vlak voor de veertigste zet,
maar dit was wel aan hem besteed.
Een betere stelling (de zwarte koning was zonder bescherming) werd
naar een winststelling geschoven.
Gecompliceerde stelling
Olaf Cliteur ten slotte had de hele
avond al tegen een gecompliceerde
stelling zitten kijken, waar beide niet
direct in het voordeel bleken. Tijdens de tweede tijdnood werd een
incorrect stukoffer goed opgevangen door Olaf, waarna hij het makkelijk uit kon schuiven.
Door dit resultaat heeft AAS 2 het
volle pond behaalt uit de eerste
twee ronden en staat aan kop in deze klasse. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in het Clubhuis
van AAS in De Binding in de Zijdstraat. T
raining en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, vanaf 20.00 uur
begint de competitie. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of Henk
Noordhoek (secretaris), tel. 0297326143. Homepage: http://www.aas.
leisb.org.
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ZABO zaalvoetbal

Zwemmen

Nieuwe voetbaltenues
voor Easy Beveiliging

Artemis en Jeffrey nieuwe
clubkampioenen bij Oceanus
Aalsmeer - Een weekeind vol
met zwemmen en dan vrijwel alleen clubgenoten tegenkomen. Dat
is het weekeind van de clubkampioenschappen. De strijd is fel, de
(persoonlijke) records sneuvelen bij
bosjes, niemand wil voor de ander
onder doen.
Een overzicht per leeftijdsgroep
Meisjes tot en met 9 jaar: De verwachte strijd tussen Michelle Meulenbroek en Jet Zwolsman werd in
het voordeel van Michelle beslist op
de schoolslag. Op de andere afstanden waren de verschillen miniem.
Derde werd de goed zwemmende
Cheryl Zethof. Verrassend vierde de
pas 7-jarige Anouk van Noord, voor
de 8-jarige Dana Bosman. Voor deze twee dametjes gold net als voor
Emma Lenting, Suzanne Hobo, Luca
Ebbinge, Ashanti de Vos, Simone
Huisman, Kim van de Brink en Mieke van de Veerdonk dat ze sommige
100 meternummers voor het eerst
zwommen.
Jongens tot en met 9 jaar: Van de
zes jongens die deelnamen kwamen alleen Bart en Daan Sommeling zonder kleerscheuren (lees diskwalificaties) door alle nummers
heen. Bart werd de nieuwe clubkampioen voor Sander Kirillova en
Anwar Kruithof, Daan was de snelste ’99-er voor Ruben Griffioen en
Mitchell Gonesh.
Meisjes tot en met 11 jaar: Ook hier
was de schoolslag doorslaggevend.
Daarop nam Artemis Kalemis een
voorsprong van zo’n 11 seconden,
die Tamara Grove op de rug- en
vrijeslag niet meer kon goedmaken.
Derde werd de sterk zwemmende
Anne Zwolsman voor de een jaar
jongere Maxime van den Heuvel.
Eva van den Born werd vijfde, voor
Lisa de Jong, Chloë van den Hoff
en Monica Jongeneel. Voor Artemis
was er een clubrecord op de 50 vlinder in 34.94. Het oude record stond
al bijna 12 jaar op naam van Cana
Iwahara in 36.3.
Jongens tot en met 11 jaar: Wessel
de Jong is sinds dit seizoen overgekomen van de Amstel uit Uithoorn.
Dat hij snel was wisten we, maar dat
hij meteen clubkampioen zou worden was toch verrassend. De winst
zat hem vooral in de rugslag en vlinderslag. Tweede werd Brian Spaargaren, voor Fernando Moolhuijsen,
die op de hielen werd gezeten door
Mathijs Helling. Jonkie Rick de Mercado had het moeilijk in dit sterke
veld en bleef ternauwernood Jurre
Stiekel (prima rugslag) en Thomas
Verouden voor. Achtste werd Martijn van der Zwaard, negende Bram
Goede.
Meisjes tot en met 13 jaar: Ook hier
was de schoolslag doorslaggevend.
Tessa van der Zwaard startte flitsend met de vlinderslag en vrijeslag
met tijden vlak boven de NK limieten, maar op de schoolslag moest ze
bijna 12 seconden prijsgeven op de
winnares Chantal Grove. Met een
goede tweede dag (school en rug
in dik pr) bleef zij uiteindelijk ruim
8 tellen voor op Tessa, die ook op
de rugslag de NK limiet benaderde.
Derde werd de veelzijdige Robin Pagano Mirani, voor Alissa Bus (5 pr’s)
en Angela Jongeneel.
Jongens tot en met 13 jaar: Een ontketende Istvan Spaargaren onttroonde Vincent Moolhuijsen, die toch
ook drie pr’s op de klokken bracht.
Istvan haalde 3 clubrecords (100 rug
1.07.02, 100 vrij 1.01.58, beide ook
goed voor een NK limiet en 100 wissel 1.10.97). Derde werd de een jaar
jongere Jeffrey Reijnders met een
supersnelle 1.20.80 op de schoolslag (NK limiet) en een clubrecord
op de 100 wissel (1.14.02). Hij versloeg daarmee net Max Galjaart (5
pr’s). Vijfde werd de na een blessure teruggekeerde Jesse Piet, die al
zijn oude tijden aan flarden zwom.

Max Wegbrans en Michael van Amstel zaten elkaar als altijd dicht op
de hielen (verschil na 500 meter nog
een 0.4 seconden met ieder 5 toptijden). Verrassend was het optreden
van poloër Stanley Moolhuijsen, die
voor de zwemmers Sven Driessen,
Martijn de Mercado en Rico de Vos
eindigde.
Meisjes tot en met 15 jaar: Ilona Cats
werd met 5 pr’s de nieuwe kampioene en versloeg daarmee Robin
Meester, die zich kranig verweerde met vier pr’s en Marieke Spitteler. Vierde zwemster Kirsten Smit
moest het na de eerste dag opgeven wegens een blessure, nadat ze
de eerste dag twee van haar tijden
had verbeterd.
Jongens tot en met 15 jaar: Herman van Zijverden en Dennis Reijnders zijn al jaren aan elkaar verbonden, omdat ze nu eenmaal in hetzelfde jaar geboren zijn. Dus ook dit
jaar weer de onderlinge strijd. Of ze
het hadden afgesproken of niet, ze
zwommen beide drie persoonlijke
records en nog op dezelfde nummers ook: rug- vlinder- en wisselslag. Herman was op vier van de vijf
afstanden ruim sneller en won dus
ook dit jaar.
Meisjes tot en met 17 jaar: Een eenzame strijd voor Wyke Nieuwenhuizen. Maar getuige haar vier persoonlijke records was ook voor haar
dit weekeind een topper. Suzanne Weijers moest met een gegipste
voet vanaf de kant toekijken.
Jongens tot en met 17 jaar: In deze
groep vier jongens van 1991 die elkaar altijd dicht op de hielen zitten.
Dit jaar was het al niet anders, alleen werden de prijzen anders verdeeld. Robin Hofman en Jeffrey van
’t Schip zwommen de sterren van
de hemel met ieder vijf tijdsverbeteringen. Robin ging er uiteindelijk met de beker vandoor. Jeffrey
maakte heel veel indruk met zijn 100
vrij. Hij was als enige van het viertal nog nooit onder de minuut gedoken, maar deed dat nu zeer radicaal: 58.26! Jos Vergeer was op die
afstand nog sneller: 57.53. Hij werd
derde in totaal. Harmen van Wijk,
die van de zomer Pfeiffer had, kon
het vooral op de wisselslag niet bijhouden en werd vierde.
Dames: Laura Badoux sloeg zoals verwacht toe op de schoolslag
en behaalde een onoverkomelijke
winst van 11 seconden op Marieke Weijers, die de rug- en vrijeslag
won. Milene Catoire werd met een
pr op de vrijeslag derde.
Heren: De strijd om de beker ging
vooral tussen Erik-Jan van Zijverden en Carl Knelange. Erik-Jan ging
tot het uiterste met pr’s op schoolslag en vlinderslag en hield uiteindelijk bijna twee tellen over voor de
winst. Ron Langelaan werd derde,
gevolgd door Gijsbert van Wijk, die
net Michiel Olthof van zich af wist
te houden.
Naast deze strijd om de bekers (als
altijd gesponsord door de familie Langelaan) per leeftijdsgroep is
er ook nog een overall-klassement.
Hiervoor worden de geleverde prestaties gerelateerd aan normen van
de zwembond. Zo kan een prestatie
van bijvoorbeeld een 10-jarige worden vergeleken met die van een 18jarige. Uit die vergelijkingen kwamen de prestaties van de 11-jarige
Artemis Kalemis en de 12-jarige Jeffrey Reijnders als beste uit de bus.
Zij mogen zich dus voor een jaar de
nieuwe algemeen clubkampioenen
noemen. Komend weekeind gaan
de jongste zwemmers proberen zich
te plaatsen voor de landelijke finale van de Speedo Club Meet. Een
week later volgt de tweede ontmoeting van de landelijk zwemcompetitie, waarbij in de eerste ronde een
verrassende derde plaats werd behaald.

Aalsmeerse navigator grijpt
net naast podium in Hengelo
Aalsmeer - Tijdens de Conrad Euregiorally heeft Jalmar van Weeren
uit Aalsmeer net naast het podium
gegrepen. “Jammer, maar als ik zeg
dat na ongeveer 100 wedstrijdkilometers de eerste vier deelnemers
binnen dertig seconden stonden
dan is al duidelijk dat de strijd heel
close was”, vindt van Weeren. Aan de
zijde van Markeloër Erik Wevers was
hij onderweg met een Toyota Corolla WRC en werd uiteindelijk vierde
in de algemene rangschikking. Het
evenement in Hengelo was tevens
de afsluiter van de Nederlandse rallykalender.
Goede start
Vanaf het begin van de rally afgelopen zaterdag ontbrandde er
zich een hevige strijd tussen talloze kanshebbers op de overwinning.
“Onder andere de Ford Focus WRC,
een auto die dit jaar nog ingezet
werd door het fabrieksteam in het
Wereldkampioenschap, debuteerde
in de rally ten midden van minstens
drie WRC’s die dit jaar nog actief
waren op wereldniveau. Met onze
Corolla die stamt uit 1999 was het
lastig om dit moderne geweld bij te
benen”, legt van Weeren uit. Toch zit
het team er direct goed bij en sluit
het de zaterdagavond af als twee-

de in de algemene rangschikking.
Echter volgde er nog een lange zondag met twee categorieën beproevingen. “We beginnen met een lange proef op industrieterrein. Daar
zullen we de winst moeten pakken
met onze auto, want daar is het onderscheid met de modernere auto’s
kleiner”, verklaart van Weeren. De
tweede categorie is die van de landelijke proeven. Het is bekend dat
moderne auto’s daar net wat meer
winst weten te pakken. ”Toch draait
de eerste industrieproef niet echt
zoals we wensten. Alles moet perfect kloppen en zoals mijn rijder altijd zegt, een bocht moet precies
passen”, zo laat van Weeren weten.
Het team zakt dan ook terug naar
plaats vier maar gaat niet bij de pakken neer zitten. “De tweede omloop
ging zo ontzettend hard, het publiek
was uitzinnig bij onze doorkomsten; harder kon echt niet”, vindt van
Weeren. In die wetenschap kijkt het
team dan ook tevreden terug op de
rally. “Maar volgend jaar zouden we
graag weer meedoen voor de overwinning. Op dit moment bekijk ik samen met mijn rijder alle mogelijkheden voor volgend jaar. Het spreekt
voor zich dat alles afhankelijk is van
budgetten. Extra ondersteuning is
altijd welkom!”, sluit van Weeren af.

Handbal jeugd

C1 FIQAS Aalsmeer bloeit in hof
Aalsmeer - Na een geslaagd
schoolhandbaltoernooi, waar de jongens van de C1 van FIQAS Aalsmeer
hun klasgenoten het goede voorbeeld gaven, stond op zondag 11
november om 11.40 uur DSG klaar
voor de derde wedstrijd van het seizoen. Het thuispubliek was in grote getale naar de Bloemhof gekomen en zorgde voor een uitstekende sfeer om er een mooie wedstrijd
van te maken. Gedurende het eerste deel van de eerste helft was het
spel rommelig. Of het de spanning
was van het vele publiek of dat er
iets anders speelde zullen we nimmer weten. De bal leek echter zijn
eigen weg te volgen en kon door de
jongens van Aalsmeer onvoldoende
worden gecontroleerd. Het tweede
deel van de eerste helft ging het opeens beter. De jongens van de C1
van FIQAS Aalsmeer vonden elkaar
weer gemakkelijker, de bal werd
weer beter gespeeld en gecontro-

leerd en het doel van DSG werd
veelvuldig gevonden. Het hoogtepunt van de eerste helft was een
prachtige break out die door keeper Jeremy met een geweldige worp
precies goed werd aangegooid. De
tweede helft werd door coach Ewald
gebruikt om de jongens weer ervaring te laten opdoen op verschillende posities. Dat zorgde echter niet
voor een hapering in de score. Die
liep flink op tot een stand van 25
voor de jongens van Aalsmeer tegen 4 voor DSG. Volgende week, zaterdag 17 november 2007, gaat de
C1 van FIQAS Aalsmeer om 14.55
uur, voor de klassieker, op bezoek
bij Aristos in Amsterdam. Aristos
is mede koploper en staat op doelsaldo tweede. Dat belooft dus een
mooie wedstrijd te worden! De koffie bij Aristos is onveranderd goed
en een ritje Amsterdam is een kleine moeite voor het beleven van de
toekomst.

In december volgt nog confrontatienummer 3 te Boskoop. In 2008 in
januari en februari speelt het circus
nog tweemaal te Aalsmeer.
Overigens is de baan in de winterperiode geopend op woensdag, zaterdag en zondagmidda tussen 13.00
en 17.00 uur. Jeugd tot en met 12
jaar 2,50 euro per omloop, ouderen
3 euro. Bij groepen van 15 of meer
personen wordt er 10 procent korting op de toegangsprijzen verleend.
Nadere informatie tijdens openingstijden via 0297-340433.

Speelavond bij
BV Oostend

Kaartmarathon
in Hornmeer

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
15 november, zijn liefhebbers van
klaverjassen en rummicuppen weer
welkom bij buurtvereniging Oostend. In buurthuis ’t Middelpunt in de
Wilhelminastraat wordt de tweewekelijkse speelavond georganiseerd.
Om 20.00 uur gaan de kaarten geschud worden. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

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

Piller Sport – De Jet Set
De openingswedstrijd betrof het
Kudelstaarts onderonsje tussen Piller Sport en De Jet Set BV. Tijdens
de eerste helft liep Piller Sport gemakkelijk uit naar een riante 6-0
voorsprong, ondermeer door doelpunten gescoord door Casper Verschueren, Paul den Haan en Robert
van Loon. In de tweede helft was De
Jet Set de betere ploeg en wist drie
goals te produceren. Uiteindelijk
sloot Piller Sport de wedstijd af met
een 6-3 overwinning en is door de
zege gestegen naar de derde plaats
in de ZABO-ranglijst.
SuperFly – Easy Beveiliging
De tweede wedstrijd was de ontmoeting tussen SuperFly en Easy
Beveiliging.
Na lang wachten was het dan zover, Easy beveiliging trad voor de
wedstrijd tegen SuperFly in de vijfde
competitieronde van de ZABO aan
in hun nieuwe tenue’s. Het voormalige Sketch-line welke dit seizoen
onder de naam Easy Beveiliging
zaalvoetbalt, kon ondanks de nieuwe outfit de wedstrijd tegen koploper SuperFly niet winnen.
Spannnend was de partij wel, vier
minuten voor het einde gaf het scorebord nog een 3-2 voorsprong aan
voor SuperFly. Vanwege een overtreding in het strafschopgebied was
de goed leidende arbiter Klaas Boekel genoodzaakt een penalty toe te
kennen. Dit buitenkansje werd benut waarmee SuperFly de overwinnig veilig stelde. In de slotminuut
werd voor de statistieken nog éénmaal gescoord waardoor de eind-

stand werd bepaald op 5-2. Door
de zege blijft SuperFly in dit seizoen ongeslagen en voert met vijftien punten uit vijf duels de ZABOstand aan.
Accon - Könst
De derde wedstrijd van de vijfde
speelronde ging tussen Accon en
Könst. Beide ploegen waren voorafgaand aan het duel nog puntloos
en konden van de hatelijke nul afkomen. Ondanks dat het team van
Könst versterkt aan de start verscheen met de nieuwe doelman Wim
Spring in ’t Veld, ging de ploeg van
Accon er met de overwinning én de
drie punten vandoor. Einduitslag 6-2
voor Accon. Voor Könst komt er een
nieuwe kans om van de nul af te komen, in de zesde speelronde staat
The Underdog als tegenstander op
het programma en deze ploeg is
eveneens nog puntloos.
Mantel Makelaars - DGL
De vierde wedstrijd van afgelopen
zaterdag, ging tussen Mantel Makelaars en DGL. Mantel Makelaars
scoorde er lustig op los en liep uit
naar een 7-3 voorsprong. De partij was allerminst beslist want DGL
kwam zes minuten voor het einde
knap terug tot 7-5.
In de slotfase gaf Mantel Makelaars
nog even gas en bepaalde de eindstand op 9-6 in hun voordeel. Mantel Makelaars is naast SuperFly de
tweede ploeg die dit seizoen nog
ongeslagen is. De slotwedstrijd van
de vijfde speelronde ging tussen
LEMO en The Underdog en dit duel eindigde in een 5-4 overwinning
voor LEMO.
Stand na ronde 5
De huidige stand na vijf speelrondes luidt als volgt:
SuperFly 5-15, Mantel Makelaars 412, Piller Sport 5-12, Sportcafé de
MiDi’s 4-9, De Jet Set BV 5-9, Easy Beveiliging 4-6, LEMO 5-6, DGL
5-3, Accon 4-3, The Underdog 4-0,
Könst 5-0. De zesde speelronde van
de ZABO zaalvoetbalcompetitie is
op zaterdag 24 november aanstaande in de Proosdijsporthal, aanvang
18.30 uur.

Het zaalvoetbal team van Easy Beveiliging. Staand v.l.n.r.: Kees-Jan Jongkind,
Odin Janse, Maarten Haveman, Martin Ammerlaan en René Zandvliet. Onder
v.l.n.r.: Michael van Bommel, Jordy van Dort en Martin Little.

Internationale atletiekcross

Jeugd AV Aalsmeer bij
Warandeloop

Midgetgolfbaan zondag later open
Aalsmeer - Op zondagmiddag 18
november wordt op de Aalsmeerse midgetgolfbaan de tweede wedstrijd in de combicylcus AalsmeerBoskoop verspeeld. Ongeveer 25
spelers uit de regio zullen aantreden om 12.00 uur voor hun drie
wedstrijdronden. Twee weken geleden ving deze wedstrijdenserie aan
te Boskoop op de korte banen van
MGC ‘De Trekvogels’. Tot ongeveer
14.30 uur zal de Aalsmeerse baan
gesloten zijn voor recreatiegolf, in
verband met deze wedstrijd.

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie is afgelopen zaterdagavond 10 november voortgezet met
de vijfde speelronde van het seizoen
2007/2008.
Het publiek zag in sporthal de
Bloemhof vijf enerverende wedstrijden die uitstekend werden gearbitreerd door de scheidsrechters
Klaas Boekel en Natasja van Loon.
Het team van Easy Beveiliging presenteerde hun nieuwe tenue’s en de
ploeg van Sportcafé de MiDi’s was
vrij afgelopen zaterdag.

Hard werken loont voor
Aalsmeerse basketballers
Aalsmeer - Basketball is niet alleen
mooie acties met stoere dunk en
strakke afstandsschoten. De heren
van Basketballvereniging Aalsmeer
lieten in de wedstrijd tegen Schrobbelaar zien dat hard werken in de
verdediging net zo belangrijk is. In
de eigen Bloemhof waren het namelijk de bezoekers die vlammend
uit de startblokken schoten.
De Aalsmeerse aanval liep voor
geen meter, terwijl de tegenstander punt na punt wist te scoren.
Gelukkig was Mario Juric opnieuw
op dreef met een groot aantal goede afstandschoten, waarmee BVA
langzij bleef.
Het was echter de sterke verdediging die de wedstrijd deed kantelen. Met zijn inzet was Henk Wals

een voorbeeld voor de rest van het
team. Hierdoor geïnspireerd lieten
de mannen geen aanvaller meer erlangs en wisten zij zelfs menig bal te
onderscheppen. Dat de Aalsmeerse
counter dodelijk is wisten al meer
teams, nu ook Schrobbelaar. Ook in
de aanval was Aalsmeer bloedfanatiek.
Met name Henri Blaser ging voor elke rebound en wist zo goede aanvalskansen te creëren. In het vervolg lieten de mannen geen spaan
heel van de bezoekers en werd de
score rustig uitgebouwd. De ruime
eindscore van 77-54 was dan ook
dik verdiend. Scores: Mario Juric 31,
Vincent Jongkind 17, Bart Heemskerk 16, Stefan v/d Meer 6, Sandro
Martinovic 5, Henk Wals 2.

Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
werd in Tilburg de Warandeloop gehouden, een zeer sterk bezette internationale cross met in verschillende categorieën niet alleen Nederlandse, maar ook deelname uit
België, Duitsland, Engeland, Ierland
en Zwitserland. Op zaterdag werd
de Nationale Jeugd Crossdag gehouden, een evenement met deelname van verschillende AVA jeugdleden, die zich echt van hun beste
kant lieten zien en diverse ereplaatsen voor zich opeisten. Bij de allerkleinsten, de meisjes pup.C, werd
het spits afgebeten door Julia van
Ee en zij deed het geweldig met een
derde plek en dus een plaats op het
ereschavot.
Bijna net zo goed was de prestatie
van Kim Okkerse (pup.A1). Ook zij
liep erg goed en werd keurig vierde. De volgende met een toptien
klassering was A-pupil Derk van Ee.
In een veld van ruim dertig kinderen werd hij keurig negende. Bij de
meisjes jun. D2 begint Eva van Ee
van lieverlee weer op haar oude niveau te geraken. Een podiumplaats
zat er nog net niet in, maar ze werd
wel keurig zevende. Bij haar debuut
als C-junior liep Shannon Lakerveld
een gedegen wedstrijd met als resultaat een mooie eenentwintigste
plaats.
Bij de jongens junioren C tweede
jaars was er een uitstekende prestatie te noteren van Bas Bakker. In een
prima wedstrijd wist hij zich te me-

ten met de top van Nederland. Bas
finishte uiteindelijk als achtste en
met nog drie Belgen voor zich was
hij dus zelfs vijfde Nederlander. Een
prestatie van formaat. In dezelfde
categorie was er tevens een eenenveertigste plaats te noteren voor Rik
Maarsen.
Op de zondag was het de beurt aan
de wat oudere junioren en jonge senioren. Zo maakten Jordi Baars en
Yannick Boerop hun debuut bij de B
junioren en liep Erwin Koopstra de
korte cross bij de mannen. Jordi liep
een erg goede wedstrijd bij de B junioren.
Rustige start
Na een rustige start wist hij zich in
het veld van ruim tachtig deelnemers op te werken naar een achttiende plaats, waarmee hij tevens
dertiende Nederlander werd, wat
niet slecht is voor een eerstejaars Bjunior. Yannick had het duidelijk wat
zwaarder, maar ondanks wat lichte
maagklachten wist hij toch nog een
zevenenvijftigste plaats te bemachtigen. Ook verrassend was het optreden van Erwin Koopstra te noemen. Op de 2.000 meter korte cross
wist hij temidden van een aantal
gerenommeerde atleten een prima
achtenveertigste plaats te bemachtigen.
Mede door een fraai eindschot wist
hij op de laatste meters nog een
aantal sterke atleten achter zich te
laten.

