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Gebiedsvisie en Verkeer- en Vervoerplan in Beraad

AB: Snapt u ook besluitvorming
over knip en Noordvork niet?
Aalsmeer - “Twee belangrijke mijlpalen staan dit jaar nog op de politieke agenda die een stempel zullen
drukken op de toekomstige ruimtelijke indeling en de bereikbaarheid
en leefbaarheid van onze gemeente.
Dit zijn de Gebiedsvisie Aalsmeer en
het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan. Het is de hoogste tijd voor de
uitvoering van deze belangrijke beleidsplannen”, aldus PACT in haar
algemene beschouwingen. Als behandelstukken staan beide plannen
vanavond, donderdag 12 november,
op de agenda van het Beraad. In
eerste termijn, want de behandeling
in tweede termijn en de besluitvorming gaan zo goed als zeker plaatsvinden in het Beraad en de Raad van
26 november. “Tijdens de behandeling van het Verkeer- en Vervoerplan

zal de ‘knip’ zeker weer aan de orde komen”, stelt het CDA in haar algemene beschouwingen. En: “Hoewel de betreffende ‘knip’ reeds in de
vorige raadsperiode is vastgesteld,
blijft de knip de gemoederen bezig
houden. Met name OVA en de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum
gaan met de knip om of er sprake is
van een optie.” De reden ligt volgens
het CDA in de onduidelijkheid die
bij vele Aalsmeerders heerst over de
achterliggende argumenten die tot
het knip-besluit hebben geleid. “De
gemeente en de projectleiding van
&1=2 zullen de komende maanden
alle communicatieregisters open
moeten trekken om de Aalsmeerse
bevolking duidelijk te maken waar
de grote voordelen van de knip en
de daaraan gekoppelde HOV liggen.

Ook de Noordvork kan duidelijke
uitgangspunten best gebruiken”, aldus de fractie. Aalsmeerse Belangen
is het hier min of meer mee eens.
“Snapt u ook nog steeds niks van de
besluitvorming over de knip en de
Noordvork? Wij ook niet, hoor.”
De partij is vanaf het eerste moment
tegen de omlegging van de N201
geweest en dit standpunt geldt nog
steeds: “Vindt u een viaduct boven
de Hornweg ook zo dorps? Of vindt
u ook dat door de N201 de prachtige Aalsmeerse linten onherstelbaar
zijn verpest? Wij vinden dit plan
nog steeds een onverantwoord gedrocht.” De bijeenkomst van het Beraad en de Raad in het gemeentehuis begint vanavond om 20.00 uur
en is openbaar.

servicepunt

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

Annemieke’s
Aktiewinkel
pArkeren voor de deur

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Zoekt een
Allround
monteur met APk
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Groot Café
In de Zotte Wilg B.V.
bestaat 1 november 10 jaar.
Daarom de hele maand
november 10% korting op de
totale rekening van uw diner.
Reserveren: 0297-324606

Feesten en partijen
vallen niet onder deze korting.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Bewoners geschrokken: “Maatregelen zijn nodig”

Auto rijdt in volle vaart
huis in Baanvak binnen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
5 november rond vijf uur in de middag is een 88-jarige automobiliste
huisnummer 73 aan Baanvak binnen gereden. De vrouw heeft vermoedelijk het gaspedaal ingedrukt
in plaats van de rem voor de aankomende scherpe bocht. De verwisseling kon door de bestuurster niet
meer hersteld worden en haar auto kwam tot stilstand tegen de gevel
van de woning. De vrouw is door de
brandweer uit haar voertuig bevrijd
en vervoerd naar het ziekenhuis. De
verwondingen vallen mee. De vrouw
heeft geen hoofdletsel opgelopen,
wel veel pijn in haar onderrug.
De woning is zwaar beschadigd.
“Het toilet is volledig weggevaagd.
De brokstukken lagen in de woonkamer”, vertelt de nog geschrokken
bewoner René Terlouw. “Mijn vrouw
stond in de keuken. Als de auto een
halve meter naar links de pui had
geraakt, was ze waarschijnlijk aan-

gereden. Echt, als iemand op het
toilet had gezeten, had hij of zij deze
aanrijding niet overleefd.”
Begrijpelijk dat een van zijn zonen
voorlopig het toilet beneden niet
meer gebruikt en er geschrokken
opgekeken wordt als autolichten
naar binnen schijnen.
Auto’s als buffer
De bewoners parkeren al bewust
hun auto als een soort buffer voor
de deur. “Liever m’n auto in de prak,
dan een wagen binnen”, zegt René
Terlouw. “Er gebeuren zo vaak bijna
aanrijdingen. De auto’s komen vrij
hard van de heuvel over de N201
naar beneden rijden en dan wacht
de bocht. Niet te zien is of andere
auto’s hen tegemoet komen rijden.
Hoe vaak wij niet tegen elkaar zeggen: Dat ging weer net goed.”
Terlouw en zijn buren op de nummers 71 en 75 willen nu dat de gemeente maatregelen gaat nemen.

Zonnepanelen?
Kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

GRATIS 10 JAAR
ComFoRTGARANTIE
bij aanschaf van een
nieuwe ATAG ketel

• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

GEEN KRANT?
0251-674433

Plantenbakken in de tuinen en zelfs
auto’s als buffer blijken niet afremmend te werken.
Tweede keer binnen 1 jaar
Het is namelijk niet de eerste keer
dat een auto een gevel van een
woning op deze plek in Baanvak
heeft geramd. Nog geen jaar geleden hadden Arjen Hoogendoorn en
zijn gezin, de buren van de familie
Terlouw, de schrik van hun leven.
Een auto reed een hier geparkeerde wagen aan, ketste schuin af en
belandde tegen de pui van zijn woning op nummer 75. “De eerste keer
kan nog toeval zijn, maar binnen
één jaar twee keer: Nee. Wij voelen
ons niet prettig meer in ons huis”, aldus Hoogendoorn. “Er zijn verkeersremmende maatregelen nodig.” René Terlouw vult aan: “Maak een hoge rand of zet betonnen palen neer.
Straks gaat het echt een keer goed
fout.”

Getuigen gezocht
kerkhofbezoek
Aalsmeer - Tussen donderdag 5 en vrijdag 6 november
is het kerkhof aan de Ophelialaan door dieven bezocht.
De groep is er vandoor gegaan met een behoorlijke
partij aluminium dat gebruikt
wordt bij grafwerkzaamheden. De politie hoopt getuigen te mogen horen die mannen hebben zien sjouwen met
buizen en rekken. De diefstal
heeft tussen tien uur donderdagochtend en vrijdagmorgen tien uur plaatsgevonden.
Getuigen kunnen bellen naar
0900-8844.

Sinterklaas komt zaterdag met
38 pieten naar Aalsmeer!
Aalsmeer - Nog maar een paar
nachtjes slapen: Zaterdagmiddag
14 november om 14.00 uur komen
sinterklaas en zijn pieten weer in
Aalsmeer. Een lange tocht over de
wilde zee, hoge golven, veel regen
en wind. Sommige pieten zijn zeeziek geworden, maar met wat extra vitamines zijn ze allemaal weer
beter en klaar voor het bezoek aan
Aalsmeer.
Ook zijn er pieten geweest die een
prik moesten halen tegen de griep.
Gelukkig kregen deze van de dokterpiet een extra handje pepernoten om de pijn te verzachten, maar
de meeste pieten zijn flink en stoer
en haalden hun neus voor het prikje
op en lopen nu trots rond met een
mooie pleister. Het worden weer
drukke weken voor de sint en zijn
pieten. Maar met goede gezondheid
en veel sporten gaat het allemaal
lukken. De pieten hebben extra
sportles gehad. De pieten hebben
gezocht naar een goede sport voor
de sint. Ze hebben deze nog niet
kunnen vinden. Sint zit tijdens de
boottocht regelmatig op de hometrainer, een fiets waarmee je niet
vooruit komt. Ook loopt hij rondjes
over het dek wat niet meevalt met
de wind en regen op zee. De pieten
klimmen in de schoorsteen, zijn aan
het ballen op het dek, werken met
gewichten en hangen op hun kop
in de ringen. Ze zijn zo goed dat ze
zo mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Sinterklaas is helemaal trots op deze sportieve pie-

Laptoppen weg
Aalsmeer - Tussen woensdag 4 en
zondag 8 november heeft een insluiping plaatsgevonden in een woning aan de Zwarteweg. Er zijn geen
sporen van inbraak aangetroffen.
De dief is er vandoorgegaan met
twee laptoppen.

Vandalisme aan
speelhuis
Aalsmeer - Op zaterdag 7 november rond elf uur in de avond kreeg
de politie een melding dat iemand
benzine over het speelhuis in de
Perronzijde goot en vervolgens
brand probeerde te stichten. Agenten zijn gelijk ter plaatse gegaan,
maar de vandaal was reeds gevlogen. Het vuur is vanzelf uitgegaan,
maar heeft wel schade aan het
speelhuis toegebracht.

ten. Hij moedigt ze regelmatig aan
en heeft voor de sportiefste piet een
beker uitgezocht. Deze beker wordt
uitgereikt in het gemeentehuis van
Aalsmeer waar de Sint na de aankomst bij het Zorgcentrum, ingang
Kanaalstraat, naar toe gaat. Iedereen is welkom om dit feest mee te
maken. De sint vraagt aan alle kinderen die komen of ze hun sportkleding willen aantrekken, dan kan hij
goed zien bij welke sport deze kinderen zijn aangesloten. Natuurlijk
geen zwembroek of zwempak, dat is
veel te koud!
Burgermeester Pieter Litjens zal
sinterklaas welkom heten en de
sleutel van Aalsmeer overhandigen. Vorig jaar tijdens de intocht
was er een ballonnenwedstrijd. In
het gemeentehuis wordt door de
sint de prijs uitgereikt aan de winnaar. Sinterklaas en de 38 pieten, die meekomen, hopen dat alle kinderen in heel Aalsmeer, ook
uit Oost en Kudelstaart, naar het
centrum komen. Natuurlijk op de
fiets, maar als het niet anders kan
is het mogelijk om de auto bij de
Aalsmeerse Studio’s te parkeren.
Het laatste nieuws is te lezen op
www.sinterklaasinaalsmeer.nl.

3 Jaar zonder
rijbewijs!
Aalsmeer - Op donderdag 5 november is tijdens een verkeerscontrole aan het licht gekomen dat een
36-jarige man uit Aalsmeerderbrug
al drie jaar auto rijdt zonder een geldig rijbewijs. In 2000 bleek het rijbewijs al ongeldig te zijn verklaard
voor enkele tijd. Het rijbewijs zelf
bleek geldig tot 28 november 2006.
Er is proces-verbaal opgemaakt.

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Een 39-jarige automobilist uit Amstelveen heeft op maandag 9 november zijn rijbewijs moeten inleveren. Een motoragent zag
de bestuurder rond half tien in de
avond met een snelheid van rond de
100 kilometer over de Aalsmeerderweg rijden. De Amstelvener werd
tot stoppen gemaand. Een blaastest wees uit dat de bestuurder te
diep in het alcoholglaasje had gekeken. Op het politiebureau stokte het
ademanalyseapparaat bij 615 Ugl.
De 39-jarige bleek bij verdere controle nog gesignaleerd te staan voor
openstaande boetes met een totaalbedrag van 600 euro.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

WINTERTHEE 2009
KRUIDIG, GEURIGE THEE MET
SPECERIJEN, ROZENBOTTEL,
ROZENBLAADJES EN EEN
KLEIN SCHEUTJE RUMMMMMM

De klimpiet in actie bij de Pepernotenmolen vorig jaar.

Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

(geldig tot 31 december)

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sinterklaaskien
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 18 november houdt buurtvereniging
Hornmeer haar traditionele sinterklaas kienavond. Het kienen is in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
Koffie en thee staan vanaf 19.15 uur
klaar. edere kienliefhebber is van
harte welkom.

Spiritualiteit met films en
lezingen in Karmelklooster
De bijeenkomsten zijn van 16.30 tot
21.00 uur en de kosten zijn 35 euro voor alle films samen of 15 euro
per keer inclusief een broodmaaltijd. Reserveren is gewenst en dit
kan via karmelaalsmeer@planet.nl
of door te bellen met de portier van
het klooster op nummer 381470.
Op dinsdag 24 november om 20.00
uur komt Korinthe Zekveld vertellen van haar pelgrimage naar Santiago de Compostella. Op 27 november is er Taizé in de Karmel vanaf
20.30 uur.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Otmar
Vrees, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Speciaal programma voor
kinderen. (geen opgave ontvangen)

Gevonden:
- De Kwakel, witte kat met grijs en zwart.
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt
een “blauw bandje”.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart , een zwarte sierkip met wat grijs
door de veertjes. Heeft witte wangen en een korte kam.
- Zijdstraat in Aalsmeer. Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar
oud. Zij heeft een zwart vlekje op haar witte neus. Witte bef loopt
in een streep door op de buik en de twee voorpootjes zijn wit.
- Van Cleefkade in Aalsmeer, grijze kater

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
oec. dienst in Karmelkerk met past.
Seeboldt en ds Popering.

Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Zwart katertje van ongeveer 8 maanden oud. Hij heeft 4 witte
voetjes, wit vlekje op lip en buik en witte bef.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Dienst met ds. J. van
Popering en pastor L. Seeboldt.
Oec. dienst in Karmelkerk om
10.30u. De Doopsgezinde kerk is
gesloten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. J. Eveleens,
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds C.E.G. Groot,
Barneveld.
Oost: 10u. prof. B.J.G. Reitsma,
Ermelo. 17u. Bijbelleerdienst. C.G.
Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben
Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, SchipholRijk. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Samenkomst om 10u. met Jan van

de Vis. 19u. Baan7 (voor jongeren)
Going Deep. spreker: Remco de
Zwart.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. G. Nederveen, Alkmaar.
Nieuw-Apostolische Kerk,
Amstelveen
Diensten op zondag 10u.
(zondagsschool om 10u.) en
woensdag om 20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met N. Kuiper. Rijsenhout:
geen viering. Zondag in Karmelkerk
oec. viering L. Seeboldt en J. v.
Popering om 10.30u. Om 14.30u.
Poolse dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. H.A.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ZWO. voorber. H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm.
viering met Kudelkwetters.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Dienst om 19u. ds T. Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 16 november om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: drs. Steve van Deventer.

sinds 1888

Van wie is
deze poes?
Aalsmeer - In de Clematisstraat
loopt enige tijd een beige cyperse poes rond. Ze draagt een blauw
bandje. Informatie over deze poes
kan via tel. 0297-343618.

VERlOskuNDIgEN

te mensen en hulpbehoevende ouderen die anders dreigen te vereenzamen. De eigen goede doelen loterij is daarbij al eenenveertig jaar een
belangrijke bron van inkomsten. De
opbrengst wordt gebruikt voor extra voorzieningen die nodig zijn voor
hulpbehoevende deelnemers van
Zonnebloemactiviteiten en -vakanties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld
om aangepast vervoer, aangepaste
accommodaties en (verpleegkundige) begeleiding. Meer informatie op
www.zonnebloem.nl.

Zondag
15 november

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.
(Geen opgave ontvangen)

Ikg

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

KERKDIENSTEN

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn
kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is
1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij
heet “Sammy”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet
“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint.
- Van Swietenstraat in Kudelstaart, zwart/witte kat van 2,5 jaar oud.
Naam: Ninja. Zwarte bovenkant kop en rug. Witte bef, buik en poo
tjes.
- Hadleystraat bij dierenarts in Aalsmeer is ontsnapt een cyperse
poes. Zij heeft kale achterpoten en staart. Zij woont in de Julianalaan in Aalsmeer oost.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, zwart/bruin gestreepte cyperse poes
met een roestbruine buik. Zij heeft een zwart/wit bandje met belletje om. Zij is 3 jaar oud en heet “Keesie”. Ze is een een beetje
schuw omdat ze zelden buiten komt.

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.

Iets gewonnen in de loterij
van de Zonnebloem?

Aalsmeer - De maand november is
uitgeroepen tot maand van de spiritualiteit. Bewoners van het Karmelklooster Aalsmeer sluiten hierbij aan met drie zeer interessante
films. Boeiend en leerzaam: Samen
naar films kijken en daarna hierover met elkaar in gesprek om zo de
eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. Op vrijdag
20 november draait Andrei Roeblev
van Tarkovski, op 27 november Mar
Adentro en op 11 december Son of
man. De eerste zwarte Jezus-film.

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

AlARMNuMMER

Recordaantal loten verkocht

Aalsmeer - De vrijwilligers van de
Zonnebloem hebben dit jaar een recordaantal van ruim 1,3 miljoen loten verkocht. In totaal is 2.667.590,opgehaald. Deze opbrengst komt
ten goede aan de 295.000 dagactiviteiten en vele aangepaste vakanties
die de Zonnebloem organiseert voor
duizenden zieken en gehandicapten.
Bij de trekking zijn 5.020 geldprijzen
uitgeloofd, waaronder de hoofdprijs
van 15.000 euro. De trekkingsuitslag
staat op www.zonnebloem.nl en Teletekstpagina 559 (Nederland 1, 2,
3). Ook kunnen mensen via het servicenummer 0900-0633 achterhalen
of hun lot in de prijzen gevallen is.
Prijswinnaars worden verzocht het
winnende lot te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg met vermelding van NAW-gegevens en het
giro- of banknummer om de geldprijs te ontvangen. In 2009 viert Nationale Vereniging de Zonnebloem
haar 60-jarig jubileum. Al deze jaren verzorgen de vrijwilligers van de
Zonnebloem huisbezoeken, dagactiviteiten en aangepaste vakanties
voor (ernstig) zieke en gehandicap-

Is uw huisdier
zoek?

Foto Jacqueline Kristelijn.

Conditie meten in Bloemhof
Aalsmeer - De halfjaarlijkse fittest voor senioren werd afgelopen
maandag 9 november gehouden in
De Bloemhof. Onder leiding van een
team van trainers, artsen en begeleiders werd door middel van testen
de conditie van de aanwezige senioren gemeten.
De arm-, beenkracht en balans
werden gemeten middels oefeningen, een wandeltraining stond op
het programma en natuurlijk werd
de bloeddruk gemeten en een body mass index uitgevoerd. De uitslag met een advies ontvingen de

deelnemers ter plaatse. “Goed om
te weten dat ik gezond ben voor
m’n leeftijd”, aldus een deelnemer.
In april 2010 wordt weer een fittest
gehouden.
Senioren kunnen zich hiervoor opgeven bij Vita welzijn en advies
(SWOA), tel. 344094 tijdens kantooruren. Het team van trainers, artsen en begeleiders kunnen overigens wel hulp gebruiken van vrijwilligers. Afgelopen maandag was het
‘hollen en vliegen’ voor de begeleiders. Opgeven hiervoor kan eveneens bij Vita welzijn en advies.

de donatie van de bank. Acht jaar
geleden won Aalsmeers Mannenkoor Con Amore een prijs bij het
honderd jarig bestaan van de bank
met Mijn Idee. Het idee is zeven
maal verlengd door de bank wegens succes. “Maar nu stopt het, in
2010 geen korendag meer”, besluit
Arie Koningen, die langs deze organisator mannenkoor Con Amore wil
bedanken en alle deelnemers de afgelopen jaren voor de mooie zangdagen.

Caritas zoekt zangeressen en
zangers voor ‘The Crucifixion’
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart
2010 zal I.K. Caritas The Crucifixion
van Sir John Stainer uitvoeren in de
Paaskerk te Amstelveen. The Crucifixion, gecomponeerd in 1887, is
een meditatie over het lijden van Jezus Christus. Het werk is geschreven voor koor, tenor en bas soli.
Het verhaal begint op het moment,
waarop Jezus met zijn disci¬pelen
in Gethsemane komt en volgt verder het lijden van Jezus. Het slotlied
is een oproep aan de wereld, niet
aan het kruis voorbij te gaan. The
Crucifixion zal door Caritas scenisch
uitgevoerd worden. Dit wil zeggen
dat het koor geen vaste plek heeft,
en dat de muziek/koorzang visueel
ondersteund zal worden door onder
andere geprojecteerde beelden, tableaux vivants (stilstaande gekostumeerde mensen) en uitgespeelde
scènes. The Crucifixion is van ori-

gine een klassiek stuk. Caritas zal
dit stuk echter anno 2010 gaan uitvoeren. Het eigen combo van Caritas, bestaande uit piano, dwarsfluit, keyboard en drums, zal speciaal voor The Crucifixion worden uitgebreid met percussie en een basgitaar. Het koor is op zoek naar zangers en zangeressen tot 50 jaar die
het mooi vinden om met dit muziekstuk mee te zingen. Caritas repeteert iedere maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur in De Bron achter de Chr. Gereformeerde Kerk aan
de Lijnbaan. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom om vrijblijvend
een repetitie bij te wonen.
Voor meer informatie kan de website www.caritasaalsmeer.nl bekeken
worden of contact opgenomen worden met Annemieke Siebeling, tel.
0297-346450 of Judith Jonker, tel.
0297-344879.
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Rabokorendag stopt na 8 jaar
Aalsmeer - Op verzoek van de directie en het managementteam van
de Rabobank aan het secretariaat
heeft secretaris Arie Koningen van
de organisatie van de Rabokorendag een bezoek gebracht aan de
bank. Daar kreeg hij te horen dat,
na acht succesvolle jaren, de bank
stopt met sponsoring van de korendag wegens heroverweging van de
donatiegelden
Het was bijna een traditie, maar de
organisatie was wel afhankelijk van

Verschijnt donderdag

Oecumenische
dienst in de
Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 15 november wordt in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg weer een oecumenische dienst gehouden, traditioneel
in de weken voor advent. Het thema van de dienst is: Wie alles durft
te geven. Pastor L. Seeboldt en dominee H. van Popering gaan in deze
dienst voor. De oecumenische liturgiegroep Aalsmeer nodigt een ieder van harte uit om deze dienst, die
begint om 10.30 uur, bij te komen
wonen.

Bingomiddag
in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 14 november om 14.00 uur houdt de ANBO afdeling Rijsenhout,haar najaars-bingomiddag in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Alle 50
plussers uit Rijsenhout en omgeving
zijn hartelijk welkom. De deur gaat
om 13.30 uur open.De activiteitencommissie heeft weer mooie prijzen
gekocht en kan ook weer rekenen
op mooie bloemen en planten van
de kwekers uit Rijsenhout. Informatie: 0297-320323.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
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uitgever!
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 24 november en 8 december
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Amperestraat schuinachter nr. 48, Aesculus hippocastanum
• Anne Frankstraat schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum
• Anne Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum
• Anne Frankstraat voor nr. 58, Aesculus hippocastanum
• Beethovenlaan 120, RKAV, Betula pendula
• Berkenlaan voor nr. 2b, Betula ermanii
• Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii
• Cyclamenstraat naast Hadleystraat 60, Corylus colurna
• Cyclamenstraat achter nr. 57, Malus
• Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus
• Dreef voor nr. 52, Ulmus x hollandica
• Goudenregenstraat voor nr. 18/20, Aesculus hippocastanum
• Goudenregenstraat voor nr. 22, Aesculus hippocastanum
• Hornweg voor nr. 1 en 3, Platanus acerifolia
• Kastanjelaan voor nr. 16, Aesculus hippocastanum
• Kudelstaartseweg hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus
glutinosa
• Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4x Salix alba
• Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg, 3x Alnus
glutinosa
• Margrietstraat achter nr. 22, Prunus
• Mendelstraat voor nr. 46, Prunus serrulata
• Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium
• Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsior
• Oosteinderweg voor nr. 54, Fraxinus excelsior
• Oosteinderweg voor nr. 56, Acer pseudoplatanus
• Oosteinderweg voor nr. 60, Acer pseudoplatanus
• Oosteinderweg voor nr. 64, Acer pseudoplatanus
• Oosteinderweg voor nr. 78, Fraxinus excelsior en 2x Acer
pseudoplatanus
• Oosteinderweg voor nr. 86, Alnus glutinosa
• Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus
• Oosteinderweg voor nr. 344, Sorbus
• Oosteinderweg tegenover nr. 521, 3x Alnus glutinosa
• Oosteinderweg voor nr. 266, Sorbus
• Oosteinderweg schuin tegenover nr. 30, 2x Aesculus
hippocastanum
• Oosteinderweg tussen Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan,
Aesculus hippocastanum
• Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, Acer pseudoplatanus
• Pasteurstraat tegenover nr. 22, Alnus cordata
• Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus intermedia
• Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3x linde
• Seringenpark in park, Ailanthus altissima en Sorbus
• Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa
• Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia
• Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14, Aesculus
hippocastanum
• Wetenschapperpad achter Huygensstraat 16, Aesculus
hippocastanum
• Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer pseudoplatanus
• Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en Clusiusstraat, Alnus incana
• Zwarteweg hoek Zwarteweg - Clusiusstraat, 2x Alnus incana
Datum verzending vergunning: 12 november 2009
Persoonsgebonden gedoogbeschikking
Op 3 november 2009 heeft het college besloten dat het met ingang
van 30 april 2008 aan de eigenaar/bewoner van het woonschip nr.
6, Uiterweg 127 te Aalsmeer een persoonsgebonden gedoogbeschikking heeft verleend om het woonschip te gebruiken voor bewoning
voor de duur van 6 jaar.
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7
van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden
naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter
attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten
minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Dr. J. Wasscherstraat 11, het vergroten van een woning;
• Dr. J. Wasscherstraat 32, het plaatsen van 2 dakkapellen,
hekwerken en het wijzigen van een gevel;
• Oosteinderweg achter 105, het plaatsen van 24 bergingen.
Rectificatie
Enige tijd geleden is er een aanvraag bouwvergunning 2e fase aangevraagd voor het bouwen van 5 woningen aan de Machineweg. Dit
betreft echter het bouwen van 2 woningen.

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Dr. J. Wasscherstraat 13, het wijzigen van een steiger;
• J. Schaperstraat 2, het vergroten van de woning;
• Karekietstraat 2, het vergroten van een dakkapel;
• Karperstraat 59, het wijzigen van de achtergevel;
• Legmeerdijk 313, het plaatsen van een (interne)
brandscheiding;
• Ophelialaan 51, het plaatsen van een carport;
• Rozenstraat 1, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwvergunning 2e fase
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 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.

• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel;
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens het gebruik
van het terrein voor fustageopslag.
Verzenddatum bouwvergunningen: 12 november 2009
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 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:
• Burgemeester Kasteleinweg 5, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 139, 151 en 153, het slopen van 3 woningen.
Deze besluiten worden op 12 november 2009 verzonden.
Kennisgeving ontheffing art. 4.1.5 lid 3
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op
9 november 2009 bij hen is ingediend een verzoek van Hein Heun
Sloopwerken BV om een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 3 van
de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verzoek heeft betrekking
op de aanvoer en het lossen van de inventaris bij de nieuwe vestiging van Albert Heijn gelegen Poldermeesterplein 1 te Aalsmeer.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op 4 december 2009
vanaf 04.00 uur tot uiterlijk 07.00 uur.
Zij hebben besloten de betreffende ontheffing onder voorwaarden te
verlenen. Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 13 november t/m 25 december 2009 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden
van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten
deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak
wordt gemaakt (tel. 0297-387645). Tegen het verlenen van de ontheffing kan door belanghebbenden op grond van het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van
de ontheffing een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te
bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de indieningsdatum van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt;
- de redenen/motivering van het bezwaar;
- ondertekening door de indiener van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, ter attentie
van de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juridische zaken,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst
het indienen van een bezwaarschrift de werking van deze beschikking niet. Gelijktijdig met, of na het indienen van een bezwaarschrift kan op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, p/a Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Geheimhoudingsplicht
De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De over u beschikbare gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken en verder
slechts voor zover u daartegen geen bezwaar heeft. Soms zelfs alleen
als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De opslag en
verzending van uw gegevens is daarbij ook nog eens goed beveiligd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een niet openbaar netwerk.
Een van de rechten die u als burger heeft is het geheimhoudingsrecht. Dit houdt in dat u uw gemeente kunt verzoeken om uw gegevens niet aan bepaalde personen of instanties te verstrekken. Dit

geldt slechts voor een beperkt aantal instanties en personen. Met
name aan overheidsinstellingen kunt u het verstrekken van uw gegevens niet tegengaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt
u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling dienstverlening , tel. 387 575
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 46
t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 13 nov

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

t/m 11 dec
t/m 11 dec
t/m 16 dec
t/m 16 dec
t/m 24 dec
t/m 25 dec

Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
Uitwegvergunning: Hornweg 316;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;
Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een
parkeerverbodzone;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49, 1 artlant
ceder;
Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje;
Begoniastraat 35, 1 berk;
Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar;
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395, 		
1 kastanje;
Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35,
Aalsmeer;
Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1
blauwspar;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus
Hippocastanum;
Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 1
plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken en 1
pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; Westeinderplas H
251, 1 esdoorn;
Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 2
essen en 2 berken;
conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid
gemeente Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op
peil”;
Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s, 1
juniperus en 1 acer;
Ontheffing sluitingstijd: Chris en John BV, De Blitzz,
Marktstraat 22;
Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr. 48,
Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum;
Anne Frankstraat voor nr. 58, Aesculus
hippocastanum; Beethovenlaan 120, RKAV,
Betula pendula; Berkenlaan voor nr. 2b, Betula
ermanii; Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii;
Cyclamenstraat naast Hadleystraat 60, Corylus
colurna; Cyclamenstraat achter nr. 57, Malus;
Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus; Dreef voor nr.
52, Ulmus x hollandica; Goudenregenstraat voor nr.
18/20, Aesculus hippocastanum; Goudenregenstraat
voor nr. 22, Aesculus hippocastanum; Hornweg voor
nr. 1 en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor
nr. 16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa;
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4x Salix alba;
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg,
3x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr.
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium;
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54,
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78,
Fraxinus excelsior en 2x Acer pseudoplatanus;
Oosteinderweg voor nr. 86, Alnus glutinosa;
Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg
voor nr. 344, Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr.
521, 3x Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor nr.
266, Sorbus; Oosteinderweg schuin tegenover nr.
30, 2x Aesculus hippocastanum; Oosteinderweg
tussen Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus
hippocastanum; Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230,
Acer pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr.
22, Alnus cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus
intermedia; Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3x linde;
Seringenpark in park, Ailanthus altissima en Sorbus;
Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa;
Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia;
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14,
Aesculus hippocastanum; Wetenschapperpad
achter Huygensstraat 16, Aesculus hippocastanum;
Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer pseudoplatanus;
Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en Clusiusstraat,
Alnus incana; Zwarteweg hoek Zwarteweg Clusiusstraat, 2x Alnus incana.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil;
Inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.
Inzagetermijn tot vrijdag 11 december 2009
• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 18 december 2009
• Maarse & Kroonhof/hoek Anjerhof,
het plaatsen van een kunstwerk.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Vrijdag grindcore in N201
Aalsmeer - Voor alle grindcore liefhebbers en iedereen die in is voor
een knetterhard avondje zeer goede grindcorebands en een flinke
dosis humor is het aanstaande vrijdag 13 november goed toeven in de
N201 met drie grindcore bands. De
aftrap word gedaan door de Zwolse oldschool-grindcoreband Grindbashers. Het grindcore genre is ontstaan in de jaren tachtig met bands
als Napalm Death en Carcass. Door
de jaren heen zijn er vele bands opgestaan met een heel eigen geluid,
maar Grindbashers klinkt lekker authentiek: snel, hard en strak! Als
tweede band speelt het uit Naaldwijk afkomstige Rectal Smegma.
Deze heren staan bekend om hun

retestrakke spel en flinke dosis onderbroekenlol tussen de nummers
door. Vorig jaar speelde de band als
eens in de N201 en had de lachers
op de hand. Afsluiter is het Duitse
Boiler. Deze band is één van de grote Duitse beloftes binnen het genre.
De band speelt met een onnavolgbare ritmesectie die balanceert tussen snoeiharde en pijlsnelle grindcore, afgewisseld met zompige
deathmetal passages. Kortom: Verplichte kost voor elke zichzelf respecterende metalhead en natuurlijk
ieder ander die gewoon voor de gezelligheid komt! Jongerencentrum
N201 aan de Zwarteweg gaat vrijdag open om 21.00 uur en de toegang is gratis.

Volgende week King Pelican in Centennial

‘The blues’ van Hein en Jan
Aalsmeer - Blues in diverse stijlen brachten gitarist en zanger Hein
Meijer en bassist Jan de Boer afgelopen zondag in Centennial ten
gehore. Ondanks het zonnige weer
mocht het duo een groot aantal bezoekers verwelkomen. Hein, bekend
als little boogie boy, voelt zich helemaal thuis in de blues en weet deze passie op vrolijke en ongedwongen wijze over te brengen. Het publiek raakte ook ‘in the blues’ en beloonde het tweetal met een luid applaus. Het eerstvolgende live-optreden in het grandcafé aan de Oosteinderweg 243 is op vrijdagavond
20 november. Dan gaan geluid en

Sas and Friends in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Zondagmiddag 15 november vanaf 16.00 uur presenteert
De Oude Veiling Sas and Friends,
een sfeervol optreden van zangeres en songwriter Saskia Veenswijk.
Al enige jaren timmert Saskia aan
de weg als zangeres en songwriter
en heeft in Aalsmeer en omstreken
al behoorlijk wat bekendheid opgedaan. Ook in het buitenland laat zij
zich gelden, onlangs trad zij nog op
in club Le Zest in Monaco. Saskia
zal deze muzikale middag nog een
aantal (bekende) muzikale vrienden

meenemen, waaronder Estée Makampo op viool, Wicher de Boer op
bas, Dick Kuin op gitaar en zang,
Monique Veenswijk op percussie,
Bart Vreken op gitaar en Janko van
Deventer op gitaar. Deze namen
staan absoluut garant voor een heel
gezellige, maar bovenal muzikale
zondagmiddag! Iedereen is van harte welkom in De Oude Veiling voor
een sfeervol optreden vanaf 16.00
uur. De entree is gratis.
Foto: Alex van der Meer.

licht aan voor de jonge, talentvolle band King Pelican. De aanvang is
21.30 uur en de toegang is gratis.
King Pelican is eind 2008 opgericht
door vijf bevriende muzikanten uit
de omgeving van Aalsmeer en Uithoorn en bestaat uit Nicolette Pecht
op zang, Erik Veldkamp op drums,
Kim Veltman op basgitaar, Sander
de Vries op gitaar en Ruy Kortbeek
op gitaar en zang. Het repertoire van
de band bestaat uit zowel alternatieve als pop/rock covers, van vroeger
en nu! Zo speelt King Pelican onder
andere nummers van Blondie, Cheap Trick, the Smiths, Krezip, Muse,
Placebo en the Killers.

STAGE
MUSIC SHOP
CAdEAU-TIP:

12 PlECTrUMS JIMI HEndrIx
In dOOSJE
%7,95

KEybOArd MC-49
(MET AdAPTEr)

%97,-

lESSEnAArS STAGG
dIvErSE KlEUrEn

%15,45

zATErdAG: CObrA
GITAArSnArEndAG
% 3,75

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

In cultureel café Bacchus

Gevarieerd programma
tijdens pianogala vrijdag

Zondag caribean music met Travassi

Kees Markman in Blitzz
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 13
november komt de bekende dj Kees
Markman draaien in Blitzz. Vanaf
21.30 uur neemt deze Aalsmeerder
plaats achter het draaimeubel en
reken maar dat hij een volle dansvloer weet te krijgen met zijn altijd
swingende jaren zeventig tot negentig muziek. Zelf een plaat aanvragen mag natuurlijk ook altijd. De
toegang is gratis. En voor zondag

15 november heeft Blitzz de band
Trafassi geboekt. Caribean muziek
zal klinken en mogelijk de nummer
één hit waarmee de band gelijk landelijke bekendheid kreeg, ‘Kleine
wasjes, grote wasjes’. De aanvang
in het uitgaanscentrum in de Marktstraat is 16.00 uur en de toegang
bedraagt 10 euro per persoon. Voor
kinderen tot 12 jaar is de entree gratis. Meer info: www.blitzz.biz.

Laatste weekend Dean en Geertjes

Grafische werken van Jaap
Hillenius in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met aanstaande zondag 15 november zijn
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat schilderijen van Graham Dean en objecten van Albert Geertjes
te bewonderen. De gemeentelijke
expositieruimte is gratis toegankelijk en deur staat iedere donderdag
tot en met zondag open voor bezoekers tussen 14.00 en 17.00 uur.
Na het weekend worden de werken
van beide kunstenaars uit Het Oude
Raadhuis verwijderd. Een volgende expositie wacht en deze is reeds
vanaf volgende week donderdag 19
november te zien. Etsen en prenten van Jaap Hillenius gaan de muren van de drie ruimten opvrolijken.
De werken zijn afkomstig van het
Rijksprentenkabinet van het Rijks-

Zaterdag filmavond
Zaterdag 14 november zal de film
The Reader van Stephen Daldry worden vertoond. The reader is een verfilming van de roman ‘Der Vorleser’
van de Duitse auteur Bernhard Sch-

link. Dit prachtige boek maakt het
alleen al de moeite waard deze film
te gaan bekijken. Hanna Schmitz is
een vrouw die de kijker leert kennen
door de ogen van haar jonge geliefde Michael (de uitstekende David
Kross). De volwassen Michael (Ralph Fiennes) blikt terug op de rol die
Hanna in zijn leven heeft gehad.
The Reader beschrijft in verschillende tijdvakken de verhouding van
Michael en Hanna, die elkaar voor
het eerst vlak na de oorlog tegenkomen, als Michael, een onervaren
15-jarige jongen, valt voor een stugge oudere vrouw. Zij leidt hem de
wereld van de seksualiteit binnen
en hij leidt haar de wereld van de
literatuur binnen: het voorspel bestaat uit voorlezen. Op een dag verdwijnt ze plotseling uit zijn leven,
Michael aangeslagen achterlatend.
Acht jaar later zal hij haar pas terugzien, als hij als rechtenstudent
een proces tegen een stel kampbewakers bijwoont. Tot zijn verbijstering ziet hij zijn verdwenen geliefde
in de beklaagdenbank... De film begint zaterdag om 21.00 uur, Bacchus
is open vanaf 20.30 uur, en de toegangsprijs is 3,50 euro.

De officiële opening is op zaterdag
21 november om 16.00 uur en wordt
verricht door G.C.M. Luijten, hoofd
van het Rijksprentenkabinet. Publiek is van harte welkom. Het grafische werk van Hillenius blijft tot en
met 3 januari 2010 in Aalsmeer.

Zanger/gitarist Tim Grimm
blues zanger-gitarist Jack Elliott, acteerde met Harrison Ford in de film
‘Clear and Present Danger’ en deelde podia met de dichters als Wendel
Berry. Reserveren voor dit concert:
Mail naar info@deoudeveiling.nl of
bel 0297-368378

Exposities
Vanaf 5 november:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u. Tot en met febr. 2010.
Tot en met 15 november:
* Schilderijen van Graham Dean en
objecten van Albert Geertjes in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u. Vanaf 19 nov. etsen
en prenten van Jaap Hillenius.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
* Expositie met schilderijen, beelden
en glaskunst in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open iedere zaterdag en
zondag 13-17u.
Tot en met 22 november:
* Expositie leden Verfstreken in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: do.-zo. 13-17u.
Zaterdag 14 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 12 november:
* Sjoelavond Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
Vrijdag 13 november:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Oost-Inn iedere
woensdag
Aalsmeer - Iedere woensdagmorgen is er van 8.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting in OostInn. Op woensdag 18 november van
12.00 tot 13.00 uur is het lunchtijd!
’s Avonds is er van 19.30 tot 21.30

Massaal naar de bazaar
Aalsmeer - Het is jaren niet meer
voorgekomen, maar afgelopen zaterdag moesten toch de tenten tevoorschijn gehaald worden en boven de kramen afdakjes gemaakt
worden. De jaarlijkse bazaar van
de Doopsgezinde Gemeente stond
op het programma en nagenoeg altijd vindt dit altijd gezellige en druk
bezochte festijn plaats met droog,
soms zelfs zonnig weer. De bezoekers lieten de regen voor wat het
was en kwamen weer massaal naar
de kerk in de Zijdstraat. Voetje voor
voetje liepen de bezoekers langs de

glazen en andere snuisterijen, bij
de kleding was het bijna ‘graaien’,
planten waren er haast tekort en in
de barruimte was geen stoel meer
vrij. Massaal werd meegedaan aan
het rad van fortuin. Ook de andere
raad- en doespelletjes konden rekenen op veel belangstelling. Qua
bezoekersaantal mag de organisatie absoluut niet klagen. Over de opbrengst misschien een beetje. Deze
is iets lager dan andere jaren, maar
nog steeds kunnen zeven goede
doelen rekenen op een mooi bedrag
op hun rekening!

Vergaderingen
Donderdag 12 november:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.
Dinsdag 17 november:
* Jaarvergadering CDA Aalsmeer in
Irene, Kanaalstraat vanaf 20u.
* Thema-avond FNV over pensioen
in Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
* OVA vergadering en borrel met
hockeyer Tom van ‘t Hek in Legakker, Turfstekerstraat 63 v/a 20u.
Woensdag 18 november:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in
Seringenhorst, Parklaan v/a 19.30u.
Maandag 23 november:
* Bezoek B&W aan wijkraad Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan
vanaf 19.30u.
uur een creatieve avond. Uw talenten kunt u gebruiken bij het versieren van kleiwerk of het maken van
een bijzonder schilderij. Oost-Inn op
de woensdag is een ontmoetingsplaats voor iedereen die hiervoor in
de gelegenheid is en toe is aan een
kopje koffie of thee. U bent hartelijk
welkom. Inlichtingen: 0297-325636
of 0297-345413.

Rocken met The Expellers
Aalsmeer - Twee rockbands presenteerde de N201 afgelopen vrijdagavond. Als eerste was het podium voor de nog jonge band The
Expellers uit Vinkeveen en omgeving. Het drietal bracht frisse, eigentijdse rocknummers en wist het publiek te boeien. The Expellers hoopt
de weg te mogen bewandelen die
rockband Electric Jets reeds heeft
ingezet: Veel optreden in het Neder-

museum in Amsterdam, die enkele jaren geleden de prenten en etsen geschonken heeft gekregen van
Bauke Marinus, die veertig jaar grafisch werk van Jaap Hillenius verzameld heeft. Van 38 scans van etsen en litho’s is een boek gemaakt
en de presentatie hiervan is tijdens
de openingsdag in Het Oude Raadhuis. In 1984 was overigens al eens
werk van Jaap Hillenius te zien in de
Aalsmeerse expositieruimte.

Americana optreden in Oude Veiling
Aalsmeer - Zanger, gitarist, schrijver en acteur Tim Grimm verzorgt
zondagmiddag 22 november een
optreden in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Het concert begint om
15.00 uur. Tim Grimm heeft nauw
samengewerkt met vriend en folk

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
13 november wordt door een aantal enthousiaste muziekliefhebbers
weer het pianogala georganiseerd
in cultureel café Bacchus. Een heel
gevarieerd programma is samengesteld. Er zal gespeeld worden op de
viool, drums, saxofoon, accordeon,
bas, tambourijn, fluit en natuurlijk
de piano. Ook wordt er veel gezongen. Het zal een zeer uiteenlopen
repertoire worden met jazz, klassiek,
folk, klezmer en pop. Ook mag gelachen, geborreld en meegezongen
worden. Het belooft een leuke avond
te worden. Wil je op de valreep ook
nog meedoen? Dan kan je nog een
mail sturen naar Lisa Kaaijk (lisa_
kaaijk@hotmail.com) of naar Robbert Tuinhof (rmtuinhof@hotmail.
com). Bacchus in de Gerberastraat
gaat vrijdag om 20.00 uur open en
het muzikale festijn begin om 20.30
uur. De toegang is gratis.

Muziek/Film
Donderdag 12 november:
* Try-out concert Grenzeloos van
Alsmar Popkoor in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u.
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 20u.
Vrijdag 13 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Dj Kees Markman in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Drie Grindcore bands in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.
Zaterdag 14 november:
* Feest carnavalsver. De Pretpeurders ‘Kout en Vout’ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.11u.
* Film The Reader in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 15 november:
* Blitzz Latin met Trafassi en band
Harvey, Marktstraat v/a 16u.
* Zangeres/gitarist Saskia Veenswijk
met friends in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
* Disco in danscafé de Praam, Zijdstraat van 18 tot 22u. met dj.
* Koperen feestje Alsmar Popkoor
met concert Grenzeloos in Meerse
op locatie, Hoofddorp v/a 20u.
Woensdag 18 november:
* Open mic. voor zangers en zangeressen in Blitzz, Marktstraat v/a 21u
Vrijdag 20 november:
* Bands Lee Roud en Destination live
in Oude Veiling, Marktstraat, 22u.
* Band King Pelican in Centennial,
Oosteinderweg 234 vanaf 21u.
* Latin Beatzz, latin house muziek in
Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Posenz voor 18+ jongeren met dj’s
Franklin Mckoy, Di Liciouz en Bel C
in Bon Ami, Dreef. 22-04u.
Zaterdag 21 november:
* Jubileumconcert 120 jaar ACOV in
De Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
Zondag 22 november:
* Zanger, gitarist en acteur Tim
Grimm uit Amerika in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
* Ballads van zanger Robert Leroy in
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.

Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat.
Les 19u. Competitie 20u.
Zaterdag 14 november:
* Solex stamppotten toertocht. Start
10.30u. bij Dorpshuis Kudelstaart.
* Aankomst sinterklaas met pieten
bij Ringvaart, ingang Kanaalstraat
om 14u. Plus feest in gemeentehuis
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Najaarsbingo ANBO in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout, 14u.
* Talk of Town met Theodore van
Houten rond 75 jaar café Sportzicht
vanaf 16.30u. in café Sportlaan.
Maandag 16 november:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Koppelkaarten Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Natuurfilm bij aquariumver. Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
Dinsdag 17 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
Woensdag 18 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Sintkienen in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 19.15u.
* Wintermarkt OTT in Dagcentrum
Hortensialaan 55, 18.30-20.30u.
Donderdag 19 november:
* OVAK bijeenkomst over nieuwe
verkeersregels in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Wandelgangendiner bij Praam, ‘t
Wapen, Blitzz, Joppe, Oude Veiling,
Himalaya, Straq en Holland Huys in
centrum van 18 tot 23u.
* Dialezing over India en Sri Lanka
bij Groei en Bloei in Wellant College,
Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 20 november:
* Ouderendag in burgerzaal, gemeentehuis met optredens shantykoor en Con Amore, 14.15-20.45u.
20 en 21 november:
* Oliebollenverkoop Sursum Corda
huis aan huis in Aalsmeer en Kudelstaart.
Zaterdag 21 november:
* Bezoek sinterklaas aan Kudelstaart
v/a 14.15u. bij Loswal, Herenweg.
Van 15.15 tot 16.30u. feest in Dorpshuis voor kinderen 4-8jr.

landse clubcircuit en naam maken
tijdens popprijzen en talentenjachten. De eerste stappen zijn gezet en
met succes. Vanavond, donderdag
12 november, wacht al het volgende optreden. In P60 in Amstelveen
gaan The Expellers van zich laten
horen, samen met de lokale talentvolle bands The Wrong Jeremies en
Chapter January. Logal Night begint
om 20.30 uur, entree is 5 euro.
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Sursum Corda naar Streekfestival
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda is druk bezig met repeteren voor het Streekfestival in Bodegraven. Zaterdag 14 november zullen vanaf half tien in de ochtend diverse Harmonie en Fanfareorkest
optreden in het Evertshuis in Bodegraven.
Ze zullen allemaal een programma
brengen van ongeveer een half uur.
Een tweetal nummers zal worden
beoordeeld door een vakjury. Liefhebbers van Harmonie- en Fanfaremuziek kunnen de hele dag luisteren naar muziekverenigingen uit de
streek. Sursum Corda zal om 19.30
uur optreden.
Kom gerust kijken in het Evertshuis
aan de Spoorstraat 15 te Bodegraven. De toegang is 3 euro. Sursum
Corda opent na de dinerpauze met
Yorshire Ballad, daarna The Fields
van Jacob de Haan, gevolgd door
Alvamar Overture van James Bar-

Helmert Woudenberg weet publiek
tot diep in de ziel te raken
Aalsmeer - Onderaan op pagina
123 van het boek De wegen van de
wereld, geschreven door de Zwitser Nicolas Bouvier staan de volgende zinnen: Want de kern van je
leven, dat is niet je familie, je carrière, wat anderen over je zeggen
of over je denken, maar het zijn de
momenten waarop je wordt opgetild door een sublieme kracht, serener nog dan de liefde, die het leven
ons slechts karig toebedeelt, omdat ons hart er niet te veel van verdraagt. Deze sublieme kracht was
voor de ruim honderd aanwezigen,
die afgelopen zondag in de bovenzaal van de Oude Veiling luisterden
naar Helmert Woudenberg, duidelijk voelbaar. Met de monoloog Waterman wist deze fenomenale acteur zijn publiek tot diep in de ziel te
raken. Op het toneel staat een crapaud. Een paar schoenen met daarover heen sokken gedrapeerd accentueren de verder kale ruimte.
Op de achtergrond valt muziek te
beluisteren. Helmert Woudenberg
komt op, blote voeten…hij draagt
een ochtendjas met daaronder een
slobberbroek. Hij neemt plaats in
de crapaud en schreeuwt de zaal
in: “Joden dat is rot volk.” Dat is niet
de mening van Waterman, neen, dat
zeggen anderen over hem. Hartog
Waterman bestaat echt. 87 jaar Is hij
wanneer hij contact zoekt met de
acteur die op dat moment een stuk
speelt waarin Ans van Dijk centraal
staat. Een joodse vrouw die in de
oorlog vele joodse mannen, vrouwen en kinderen heeft verraden. “Ik
heb die vrouw goed gekend”, zal
Waterman aan Woudenberg vertellen. Woudenberg tekent het verhaal
op en met toestemming van Waterman wordt tenslotte de prachtige
monoloog opgevoerd. Samen met
zijn vader en moeder en nog dertien
broertjes en zusjes woonde Hartog
Waterman in een woning niet groter
dan 50 vierkante meter. “Wij aten in
twee ploegen. Eerste de kleine kinderen en dan de grote. De WC was
in de kamer, nou er kwamen heel
wat geluiden en geuren achter de
deur vandaan. Ik heb mijn vader en
moeder nooit een nieuw broertje
of zusje horen verwekken.” Hartog
Waterman heeft een speciale band
met zijn moeder. “Misschien ben ik
daarom wel homoseksueel geworden.” Met sabbat is er kippensoep.
“Wij waren te arm om godsdienstig
te zijn. Je vroeg je niet af of het vlees
wel kosher was.” En de davidsster
die zij verplicht waren om te dragen
zat op hun jas met een speld. Voor
naald en draad was geen geld. Joden werden gezien als rattentuig.
Vrouwen werden nageschreeuwd:
“Heb jij je baarmoeder al laten weghalen, want wij willen niet meer van
dat rattentuig.” In de concentratiekampen werd er gewaakt met honden. Menigeen werd gebeten. Vrouwen en kinderen werden afgeschoten. lachend noemde de vijand hen
The Flying Dutchmen. Waterman
vertelt verder over een jongen van
17 jaar die als verjaarcadeau 5 jongens mocht neerknallen. Als het de
joden verboden wordt zich op het
strand te begeven, blijkt in de ogen
van de vijand de Noordzee ineens
een stuk schoner te zijn geworden.
“Je mocht vanaf de straat ook in je
eigen huis niet zichtbaar zijn.” En
dan de politieagenten, die weliswaar
met tegenzin, maar toch hun steentje bijdroegen met het wegvoeren
van Joodse mannen, vrouwen en
kinderen. Even gruwelijk is het verhaal van de 650 mensen die in een
ruimte van 25 vierkante meter worden vergast. “Als zoutpilaren staan
de doden rechtop. Families hielden
elkaar handen vast.” Voor de pauze speelt Woudenberg Waterman
als oude man. Hij vergeet soms de
namen van zijn broertjes en zusjes,
weet niet meer waar hij alles heeft
gelaten. Zijn kousen en schoenen
kan hij niet meer aan, “Vanwege de
suiker hè, zitten die schoenen niet
lekker.” Na de pauze is het de jonge Waterman die zijn verhaal vertelt. De crapaud is verruild voor een
eenvoudige houten keukenstoel en
de sokken en schoenen zitten aan
de voeten. Zijn vitaliteit verbeeld hij
door over het toneel te hollen en te

springen. Beklemmend zijn de Duitse bevelen die uit de geluidsinstallatie de zaal in schallen. De beschrijving van een razzia is om kippenvel
van te krijgen. De bel, het intrappen
van de deur ‘is zo gebeurd.’ De dreunende laarzen over de trap. “Als zij
komen gaan wij niet mee”, zegt zijn
moeder resoluut. In een nacht werd
zij helemaal grijs. “Het is een nachtmerrie waarin ik maar niet wakker
word.” Wanneer Woudenberg het
podium verlaat, hoort het tot tranen geroerde publiek de stem van
Hartog Waterman als hij zijn verhaal
aan Woudenberg vertelt. Zijn woorden zijn gelijk aan de door de acteur
uitgesproken tekst. Tot slot is er het
lied van de Rebbe prachtig vertolkt
door Joost Prinsen.
Talk of the town
Dat de acteur ook nog eens bereid
is om zich na de voorstelling te laten interviewen door Theodore van
Houten, die Woudenberg terecht de
hemel in prees, is voor een deel te
danken aan de Aalsmeerse achtergrond van de acteur. Zijn vader en
moeder heeft Helmert nooit gekend.
Zijn vader, een SS’er, die vocht aan
het Oostfront, stierf voor zijn geboorte. Zijn moeder vier maanden nadat
zij haar zoon had gebaard. “Ik heb
alleen een trouwfoto van ze, twee
stralende mensen die dolverliefd op
elkaar waren. Via een briefwisseling
kregen beide contact met elkaar en
toen mijn moeder mijn vader ontmoette, wist zij zeker: Ik wil met deze man trouwen en een kind van
hem. Met Pasen, tijdens een wandeling over de Stommeerkade, heeft
mijn moeder mijn vader gevraagd:
Wil je met mij trouwen? Bij zijn volgende verlof, dat was met Pinksteren, zijn zij op zaterdag getrouwd
en op zondag ben ik verwekt.” Opa
Woudenberg zat bij de top van de
NSB. “Als kind heb ik daar niets van
gemerkt. Mijn opa zat na de oorlog
in de gevangenis op de Amstelveense weg. Ik dacht dat het een zeemanshuis was. Mijn oma had mij
verteld dat opa op zee voer. En ik
bedacht daar allemaal mooie beelden bij.” De jonge Helmert groeide op bij de familie van Dijk (geen
familie van Ans van Dijk!). Hij had
een gelukkig jeugd. “Een geweldige
jeugd”, zegt hij zelf. Of hij met Waterman zijn eigen geschiedenis van
zich heeft af kunnen schrijven, wil
Van Houten weten. Maar daar wil
Woudenberg niets van horen. Het
is eerder een eerbetoon. “Ik ben nu
veertig jaar ouder dan mijn ouders
geworden. Als zij waren blijven leven, was het anders gegaan. Ik ben
mijn moeder dankbaar dat zij alles op alles heeft gezet om mij geboren te laten worden. Dat zij hebben gedwaald is tragisch. Maar je
moet het ook in de tijd zien. Joden
en NSB’ers, het zijn allemaal gewone mensen. Wij moeten niet demoniseren, laten wij daarom vooral uitkijken dat de Moslims niet hetzelfde
overkomt. Mijn opa is na de oorlog
heel filosofisch geworden.” In 19791980, Woudenberg trad nog samen
met het werktheater op, vervulde hij
in het toneelstuk ‘kanker’ de rol van
zijn opa. En ook dit was weer een
indrukwekkend optreden van de acteur, Later is het stuk ook verfilmd.
“Die film is mij zeer dierbaar.” Waterman is nu bezig aan het tweede
seizoen, het is de elfde solovoorstelling van Woudenberg. “Er zal zeker
een twaalfde komen, alleen wanneer weet ik nog niet. Ik blijf bezig
tot ik er bij neerval.”
De organisatoren KCA, De Oude
Veiling en Nieuw Nat kunnen terug kijken op een bijzondere culturele gebeurtenis. Het licht (afkomstig van toneelgroep Kudelstaart),
de akoestiek en de ambiance waren perfect.
De honderd beschikbare kaarten
waren snel uitverkocht, waarmee
mag worden geconcludeerd dat
Aalsmeer rijp is voor permanente
theaterzaal. Toch iets voor de politieke partijen om daar bij de komende verkiezingen extra aandacht aan
te schenken.
Janna van Zon

‘Gewoon Davanti’ in het museum
Aalsmeer - De dames van het
Aalsmeers vrouwen ensemble Davanti hebben zich afgelopen vrijdag in een gezellig gevulde RK kerk
in Kudelstaart weer van hun beste
kant laten horen tijdens het najaarsconcert ‘Gewoon Davanti’. Gewoon
Davanti staat voor mooie, meestal
A-capella gezongen, klassieke muziek zonder fratsen. Muzikale ondersteuning op piano en muzikale intermezzo’s op het orgel werden met klasse verzorgd door Theo
Griekspoor. Voor wie het programma
nog een keer wil horen is er goed
nieuws: Davanti doet het ‘gewoon’
nog een keer! Op zaterdag 14 en
zondag 15 november spelen amateur musici in een unieke omgeving
van zeven Leidse musea. Van 13.00
tot 16.30 uur zijn er heel veel optre-

dens te zien. Davanti is op zondag
tussen 15.30 en 16.30 uur te zien en
te horen tegen de achtergrond van
een Egyptische tempel en klassieke keizerbeelden in het Rijksmuseum van Oudheden. Meer informatie en het volledige programma van
dit muzikale museum weekend is te
vinden op www.muziekinhetmuseum.nl. Na dit optreden maakt Davanti zich klaar voor de decembermaand. Op 11 december werken de
dames mee aan de Dickensdag tussen 17.00 en 21.00 uur in het centrum van Medemblik. Op 18 december zijn de Dickens dames dichter
bij huis en zingen ze op de kerstmarkt in Aalsmeer.
Meer informatie over Davanti en de
optredens is te vinden op www.davanti.nl.

nes, en Olé Toronto van Ferrer Ferran.
Oliebollenactie
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november komt Sursum Corda weer langs
met vers gebakken oliebollen. Koop
ook een zakje van de vereniging! De
oliebollen worden vrijdag 20 november door leden van de vereniging
gebakken. Vanaf 10.00 uur begint
de verkoop. U kunt uw oliebollen nu
alvast bestellen, dan weet u zeker
dat u de verkopers niet mist. Bestel
uw oliebollen bij één van de leden
of bel met 06-16128449 (b.g.g. voicemail inspreken). Leden van Sursum Corda komen de oliebollen in
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout
bij uw langs brengen. Tip: Oliebollen kunt u ook heel goed invriezen,
dus bestel ook alvast voor de jaarwisseling. Een zakje met 6 oliebollen kost 3 euro.

‘Grenzeloos’-feest met jarig
Alsmar Pop Koor in De Meerse
Ton Offerman krijgt uit handen van wethouder Jaap Overbeek de cultuurprijs.
Foto: Josine van Erp.

Cultuurprijs voor Ton Offerman
Aalsmeer - Het idee is van Pierre Tuning, het inmiddels voormalig bestuurslid van KCA kwam in
1993 met het plan om een culturele prijs in te stellen voor een instantie of een persoon die zich op
een opvallende manier verdienstelijk maakt op het gebied van kunst
en cultuur. Was het de laatste keer
dat Bacchus de prijs uit de handen
van de wethouder Jaap Overbeek
met cultuur in zijn portefeuille ontving, dit jaar was het een compleet
verraste Ton Offerman, die afgelopen zondag op het podium in de bovenzaal van De Oude Veiling werd
geroepen. Hij was overigens niet de
enige die zo verrast was. Want het
tijdstip van uitreiking van deze twee
jaarlijkse prijs was uiterst ongelukkig gekozen.
Na de prachtige voorstelling van
Helmert Woudenberg en het gesprek daarna met Theodore van
Houten moest het publiek toch echt
even op adem komen om alle emoties te verwerken. Opeens stond
daar de wethouder op het podium en ook Jaap Overbeek leek nog
met zijn gedachten bij de voorgaande uren. Hij somde een lijst met verdienste op en deed dat op een manier die hem niet eigen is. Jammer,
want juist deze wethouder heeft een
goede verstandhouding met velen
uit de kunstwereld. Eigenlijk werd
niemand het recht gedaan dat zij
verdienden. Dat KCA Ton Offerman heeft voorgedragen aan de gemeente is een goede keuze. Offerman heeft de kunst en cultuur in
Aalsmeer naar een hoger plan gebracht. Daarom verdient hij terecht
de cultuurprijs. Zomaar een greep:

Hij was organisator cabaretvoorstelling in Bacchus, bestuurslid van
KCA, een van de initiatiefnemers van
NAT (Nieuw Aalsmeers Tijdschrift)
en het huidige Nieuw Nat, schreef
samen met Erik van Itterzon en Bert
Vreeken ‘De Berg’ en regisseerde
ook het stuk. Ook had hij de regie
van de succesvolle musical ‘Oh wat
een planeet’, is mede bedenker van
Talk of the Town, regisseur van de
Rijsenspelers in Rijsenhout en Offerman is eigenaar van studio Haanoff. Strijdbaar blijft hij pleiten voor
een theaterzaal. “Aalsmeer wordt
geroemd om de vele verenigingen.
Er wordt echter totaal voorbij gegaan aan de realiteit. Want er zijn
geen zalen meer waar apparatuur
en decor kan blijven staan. Steeds
moet alles weer worden opgeruimd,
omdat de zaal moet worden verhuurd aan bruiloften en partijen.”
Nog altijd blijft Offerman hopen dat
de financiële samenwerking tussen KCA, de gemeente en De Oude Veiling van dien aard wordt dat
de bovenzaal van De Oude Veiling
de bestemming krijgt die zowel eigenaar Leo van Erp als Offerman
en vele andere cultuurliefhebbers
voor ogen hebben. KCA en de gemeente hebben twee jaar lang de
tijd om na te denken wie de opvolger van Ton zal zijn en misschien is
het dan goed om aan die happening
wat meer gewicht te geven. Maak
de namen van de genomineerden
bekend, dat maakt het spannend en
knoop er dan een leuk feestje aanvast want kunst en cultuur kan die
extra aandacht best hebben.
Janna van Zon

Solex stamppotten toertocht
Kudelstaart - Op zaterdag 14 november wordt de jaarlijkse Solex stamppotten toertocht georganiseerd. Vertrek en eindpunt is Het
Dorpshuis van Kudelstaart om 10.30
uur. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur
en deelname kost 14 euro.
Er wordt gestart met koffie en appelgebak, daarna kunnen de solexmotoren gaan brullen voor de tocht
van ongeveer 70 kilometer. Om 13.00
uur wordt een lunchstop gehouden.

Deelnemers dienen zelf een broodje mee te nemen, voor een versnapering wordt gezorgd. Er rijdt een
volgauto mee voor eventuele pech
onderweg.
Na afloop, rond de klok van 16.00
uur, gaan de deelnemers heerlijk stamppotten eten. Voor inlichtingen: Frans van den Aardweg, tel.
06-22808708, Jan van Oostwaard,
tel. 06-29341875 of Jan van der
Schouw, tel. 06-17384782.

Aalsmeer/Hoofddorp - Het Alsmar Pop Koor viert aanstaande zondag 15 november zijn 12,5 jarige jubileum met het concert ‘Grenzeloos’
in de Meerse op lokatie te Hoofddorp. Het popkoor verlegt zijn grenzen met songs als Alegria en Mexico en mooie ballads als Speeltuin
en Lost. Al deze nummers staan op
een speciaal voor de gelegenheid
opgenomen cd, die in de pauze en
na het optreden verkocht zal worden. Het Alsmar Popkoor staat onder leiding van dirigent Bram Landzaat en wordt onder andere begeleid door de One Night Band en ondersteund door showgroep SV Omnia 2000. Samen met ‘koreografe’
Marijke de Wit heeft het koor de af-

gelopen periode hard gewerkt om
er een in alle opzichten leuk optreden van te maken.
Vanavond, donderdag 12 november,
om 20.00 uur is er een heuse tryout in De Oude Veiling in de Marktstraat. ‘Grenzeloos’ is te zien in de
Meerse op lokatie aan de Johan Enschedelaan 1 in Hoofddorp en begint om 20.00 uur. De foyer is geopend vanaf 19.00 uur. Toegangskaarten à 12,50 euro (inclusief pauzedrankje en garderobe) zijn te verkrijgen bij Ank Landzaat, tel. 0297321837, bij de kassa van de Meerse, tel. 023-563707 of te reserveren
via www.demeerse.com. De kassa
bij de Meerse is een uur voor aanvang geopend.

Dialezing over India en Sri
Lanka bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 19 november verzorgt de heer Boersma
een dia-avond over India en Sri
Lanka bij Groei en Bloei. Het betreft een driedimensionale diaserie.
Dit betekent dat de bezoekers de
dia’s echt beleven en ervaren alsof
men zelf door deze prachtige landen reist. De dia’s zijn met twee camera’s tegelijk gemaakt. Omdat beide dia’s op één scherm worden geprojecteerd, hebben de toeschouwers een polariserende bril nodig,
dit om het linker- en het rechterbeeld uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur vertoond. De reis
begint in New Delhi, vandaar naar
Jaipur in Rajestan. Jaipur en via
Fathipur Sikri (verlaten stad) naar
Agra, alwaar het Rode Fort en de Taj
Mahal bezocht worden. Vervolgens
wordt in Varanasi een tocht over de

Ganges gemaakt. In Sri Lanka is de
start in de hoofdstad Colombo. Van
hier uit naar Ratnapura (edelsteen
stad), Anuradhapura (oude hoofdstad) en Polonaruwa met zijn vele ruines. Via de bergen naar Kandy, de tweede stad van Sri Lanka.
Hier wordt de tempel van de Tand
bezocht. Daarna naar de thee plantages in Nuwara Elya. Tenslotte via
een Nationaal Park naar de zuidkust
voor onder andere een bezoek aan
Galle, een oude Nederlandse garnizoenstad. De reis geeft een globale
indruk van India en een goed beeld
van Sri Lanka. Ook word de Botanische tuin in Peredenya (Sri Lanka)
bezocht. De dialezing op 19 november begint om 20.00 uur en is in het
Wellanctcollege MBO aan de Thijsselaan. De toegang is, ook voor niet
leden, vrij.

Kerkenvoetbaltoernooi in
Proosdijhal Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 28 november wordt voor het derde op een
volgende jaar weer een kerkenvoetbaltoernooi gehouden in de Proosdijhal. Dit jaar doen er teams mee
van de LEG, de Dorpskerk, de Cama-gemeente, de Oosterkerk, de
Christelijk Gereformeerde Kerk Lijnbaan, de Open Hof Kerk, de Doopsgezinde Kerk, de R.K. parochie Sint
Jan Geboorte en de SOW-gemeente
Kudelstaart.Wie zal dit jaar de door

Gert Stronkhorst slagerij beschikbaar gestelde wisseltrofee winnen? Wordt dat voor de derde keer
de LEG of is er een ander team in
staat om de beker dit jaar mee naar
huis (kerk) te nemen? Kom het allemaal zien in de Proosdijhal op zaterdag 28 november vanaf 16.00 uur.
De finale zal om ongeveer 22.00 uur
plaats vinden.
Voor meer informatie: Jan Weij, tel.
323329.

Zaterdag openingsfeest van
Pretpeurders in Dorpshuis
Kudelstaart - Op de elfde van de
elfde start officieel het nieuwe carnavalsseizoen. Carnavalsvereniging
de Pretpeurders opent dit seizoen
met een groot feest op zaterdag 14
november. Anders dan voorgaande
jaren wordt dit gevierd in Dorpshuis
Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg, met als thema Kout en Vout.
Naast de benoeming van de nieuwe jeugdprins en prinses en de bekendmaking van het nieuwe thema
voor komend seizoen, wordt dit een

toegankelijk feest voor zowel carnavalliefhebbers als dansliefhebbers.
Het elfde van de elfde feest begint
om 20.11 uur. Iedereen vanaf 16 jaar
is welkom. De toegang is slechts 5
euro in de voorverkoop bij cafetaria Family, of 7,50 euro aan de deur
van het Dorpshuis op de avond zelf.
Meer informatie is te vinden op de
vernieuwde website van De Pretpeurders: www.pretpeurders.nl, of
stuur een mailtje naar info@pretpeurders.nl.

Denk aan de Buren in Bornholm
Aalsmeer - Donderdagavond 5 november was het jaarlijks optreden
van het Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de Buren bij het verpleeghuis Bornholm te Hoofddorp.
Onder leiding van dirigente Marianne de Pundert en muzikaal begeleid op accordeon en piano door Cor
Trommel en Ally Maarse werd enthousiast een afwisselend programma gepresenteerd. Vrolijke meezingers als Mandolinen in Nicosia,
Oh Johnnie, Het kleine café in de
haven en De voddenraper van Parijs vulden de zaal, evenals de evergreens Margrietje, Aan de Amsterdamse grachten en het ontroerende Droomland. Maar ook de echte smartlappen ontbraken uiteraard
niet, die horen nu eenmaal bij een

smartlappenkoor. Bloeiende twijgen werden door Jan op het zeemansgraf van zijn vader geworpen
en het publiek (èn de meeste koorleden) werd geëerd met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. De aanwezigen genoten zichtbaar, er werd
meegezongen en zelfs waagden
sommigen zich aan een dansje. De
stemming zat er goed in. Een bijzondere gast uit het Bornholm publiek was Theo, de broer van de beroemde zanger Willy Alberti. Speciaal voor hem werd De Buurt gezongen, waarbij met weemoed teruggekeken wordt op die buurt van
vroeger, die er niet meer is, één van
de succesnummers van Willy. Met
De avond is nog jong werd afscheid
genomen van de mensen in de zaal.
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ACOV bestaat 120 jaar

Geertje en Maaike: “Oratorium
muziek moet je leren waarderen”
Aalsmeer - Ze is al 64 jaar lid, heeft
zeven dirigenten en acht voorzitters meegemaakt en bezoekt wekelijks trouw de repetities. Geertje Piet
is 79 jaar en het oudste lid van de
Aalsmeerse Christelijke Oratorium
Vereniging die dit jaar haar 120 jarig
bestaan viert.
Geertje heeft zo’n zestig tot zeventig
concerten gegeven met de ACOV.
Slechts één keer heeft ze verstek
moeten laten gaan. “Veertig jaar geleden, ik had geelzucht.”
En helaas kan zij het aankomende
concert op 21 november niet mee-

maken vanwege een geplande operatie. Geertje ‘stamt’ uit een muzikale familie, er werd veel gezongen
thuis. Net na de oorlog meldde zij
zich bij het koor, toen nog Halleluja geheten.
Ze was pas 14 jaar, volgens de leiding van het kinderkoor was haar
stem te volwassen geworden en
werd aangeraden bij een ander, volwassen koor te gaan zingen. Maaike Olieman hoort het verhaal met
bewondering aan.
Maaike is met haar 30 jaar één der
jongste leden en maakt ‘pas’ 2,5

jaar deel uit van de ACOV. Maaike’s
moeder is op dit moment voorzitter.
Enige tijd heeft van deze familie zelfs
drie generaties bij de ACOV gezongen, want oma was ook lid. Maar
de familieband is niet de reden dat
Maaike zich aangemeld heeft bij de
ACOV. “Ik hou van heel veel soorten
muziek, van pop tot jazz. Ik heb de
hele dag de radio aan. Oratoriummuziek vind ik mooi. Via concerten
van mijn moeder en oma ben ik deze muziek gaan waarderen. Je moet
het leren luisteren en nu leer ik het
zingen. Je moet er echt ingroeien.

Het ontroert me en spreekt me aan,
maar 64 jaar hou ik het vast niet vol.”
Het met elkaar muziek maken, oefenen voor een stuk en het mooier
en completer horen worden, is de
passie van beide dames. “De moeilijkheidsgraad is hoog, hoor”, zegt
Geertje. Wie ook denkt dat de wekelijkse repetities gezellige uitjes
zijn, heeft het mis. “Er wordt echt
geoefend, praten is er niet bij. Alleen in de pauzes”, verduidelijkt
Geertje. “Iedereen is ook heel gedreven, wil het perfect.“
Maaike vult aan: “Mijn moeder heeft
enige tijd geleden van alle koorleden foto’s gemaakt. Weet naast wie
u zit. Sommigen wisten en weten
dat niet van elkaar. Ik kijk nu regelmatig naar de foto’s, wil graag iedereen bij naam kunnen noemen.”
De ACOV heeft gemiddeld 75 leden
waarvan ongeveer zestig procent uit
vrouwen bestaat. Het ledenaantal
heeft in de bestaansjaren behoorlijk geschommeld, van een dieptepunt met slechts 50 leden tot een
toptijd met liefst 148 leden. Geertje heeft al heel veel oratoriumstukken gezongen, de Johannes Passion vind ze één van de mooiste. “Is
opgeruimder dan de Mattheus Passion.” Voor Maaike is nagenoeg alles nog nieuw. “Dit wordt pas m’n
tweede concert.”
Geertje is sopraan in het koor, Maaike alt. Ze verschillen in van alles,
maar als het om oratoriummuziek
en de ACOV gaat, staan ze op één
lijn. De wekelijkse repetitieavond
laten zij zich niet gauw afnemen.
“Donderdagavond is mijn avond,
dan ga ik zingen”, zegt Geertje. En
Maaike: “Donderdagavond ben ik
uit en mag ik zingen.”
Het jubileumconcert van de ACOV
is op zaterdag 21 november in De
Bloemhof aan de Hornweg vanaf 20.00 uur. Uit IJmuiden komt het
gastkoor, de begeleiding wordt verzorgd door het Promenade Orkest
uit Amsterdam en solisten zijn de
sopraan Mario Roodveld en de bariton Pieter Hendrix. Meer weten?
Kijk op www.acov.nl.

Geslaagd donateursconcert
van Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - - Zaterdag 7 november vond in de burgerzaal van het
gemeentehuis het donateursconcert van Aalsmeers Harmonie onder
leiding van dirigent Maron Teerds
plaats. Het thema van het concert
was ‘Amerika’. Een afwisselend programma werd gebracht met veel bekende stukken. De zaal reageerde
hier heel positief op. Het donateursconcert begon in het donker met het
openingsstuk ‘Fanfare for the common man’. Een stuk gespeeld door
alleen de koperblazers en het slagwerk. Hierna gingen de lichten aan
en heette de voorzitter, Wilma van
Drunen, iedereen van harte welkom.
Ook stelde zij de presentator van
deze avond aan het publiek voor:
Paul Keizer. Paul is een tweedejaars
student aan het conservatorium in
de studierichting musical. Naast het
presenteren zong hij ook een aantal nummers mee. Het programma
voor de pauze bestond verder uit de
mars ‘Gladiator’ van de Amerikaanse marsenkoning John Philip Sousa.
Vervolgens werd ‘Ballade for solo alto saxophone & band’ gespeeld van
Alfred Reed, met als soliste Else Wildeman. Daarna ging de harmonie
verder met ‘Oregon’ van Jacob de
Haan. Dit is een muzikale fantasie
die het verhaal vertelt van Oregon,
één van de noord-westelijke staten
van de Verenigde Staten. Het programma voor de pauze werd afgesloten met ‘I can’t love her’ uit Beauty & the Beast, waarbij Paul de zang
voor zijn rekening nam. Het tweede
deel van het programma werd ge-

opend met het Amerikaanse volkslied. Daarna volgde ‘Light Walk’, een
licht muziekstuk met diverse solo’s.
Vervolgens was het de beurt aan
koning van de popmuziek: Michael
Jackson. Paul zong het mooie lied
‘Earth Song’, begeleid door het orkest. Hierna kwam de ‘Glenn Miller Medley’ waarin veel bekende swingnummers waren te horen.
En er kwam nog een koning deze
avond aan bod: de koning van de
rock ’n roll, Elvis Presley. De harmonie begeleidde Paul, die enthousiast de nummers zong. Het publiek
kon ook niet stil blijven zitten bij
deze muziek. Vervolgens klonk de
prachtige filmmuziek van ‘Pirates
of the Caribbean’. Uiteraard kon bij
dit thema het nummer ‘New York,
New York’ niet ontbreken. Het stuk
werd gebracht door de harmonie en
Paul samen. Het concert werd afgesloten met wederom een bekende
mars van John Philip Sousa: ‘Stars
and stripes for ever’. Het was een
geslaagd concert, met veel grootheden uit de Amerikaanse muziek. Gezien het applaus werd het concert
gewaardeerd door het publiek. De
harmonie gaat nu aan de slag met
nieuwe muziek, want op zondag 3
januari vindt het nieuwjaarsconcert
van Aalsmeers Harmonie plaats in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Overigens zijn nieuwe muzikanten en donateurs van harte welkom bij Aalsmeers Harmonie. Meer
informatie over de harmonie en haar
activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Foto Jacqueline Kristelijn.

Door Jacqueline Kristelijn.

Plagiaatfusten bij veiling
Aalsmeer - Onlangs zijn bij FloraHolland meerdere partijen namaakfusten aangetroffen. Het gaat om
een meermalig fust van het type
kleine bloemencontainer, fustcode
566. Ook zijn bijbehorende plagiaat
opzetrekken van fustcode 596 aangetroffen. Voor alle ketenpartners is
het van belang de plagiaatfust uit de
keten te weren. FloraHolland is extra alert op de inname van fustcodes
566 en 596. Alle fustvoorraden zijn
inmiddels gecontroleerd en de controles bij inname zijn aangescherpt.

FloraHolland betaalt geen statiegeld uit aan de inleverende partij
als bij inname blijkt dat het plagiaatfust betreft. Het plagiaatfust is herkenbaar door het ontbreken van de
tekst ‘Eigendom van Sivepo’ en de
codes 566 en 596. Een uitzondering
is fustcode 566 met het Aalsmeer
logo. Op dit fust ontbreekt de vermelding van code 566, maar is wel
sprake van origineel fust. De kleur
van het plagiaatfust varieert van vrijwel de identieke kleur van het originele fust, tot kaki (groen-wit).

Rode Kruis discoavond in
Bon Ami één groot feest

Enthousiaste en kleurige
kunst in galerie Scheltens
Aalsmeer - Tot en met zondag 22
november exposeren de groep verstandelijk gehandicapte kunstenaars in galerie Coq Scheltens.
Enkele dagen geleden was de groep
kunstenaars van het atelier ‘De
Verfstreken’ uit Alpen a/d Rijn op
bezoek in de galerie. Zij bewonderden elkaars en eigen werk en waren er trots op dat ze exposeerden in
Aalsmeer. Toen de kunstenaars naar
de auto liepen om weer huiswaarts
te gaan, ontmoetten ze bij de artiesteningang van de TV Studio een bekende soapster van GTST. Met enthousiast gejoel gingen de kunstenaars met de acteur op de foto.
Hun schilderijen kenmerken eveneens hun enthousiasme. De verschillende werken zijn onbevangen,

bijzonder en veelal kleurig. Het is de
moeite waard om de schilderijen te
bekijken.
De expositie is momenteel met nog
meer nieuwe actuele werken aangevuld. Alle kunst is te koop en de
opbrengst gaan naar het atelier van
‘De Verfstreken’. Ook ligt de kunstagenda 2010, volop geïllustreerd
door de kunstenaars, te koop voor
12,50 euro per stuk.
Deze expositie is een spontaan feest
en de moeite waard om vrijblijvend
binnen te wippen.
De openingstijden zijn van 13.00 tot
17.00 uur van donderdag tot en met
zondag. Galerie Coq Scheltens is te
vinden aan de Chrysantenstraat 44,
achter de TV Studio in het centrum.
Voor meer info: 0297-343246.

Sinterklaas bij de radio
Aalsmeer - Komende zaterdag 14
november zet Sinterklaas weer vaste voet op Aalsmeerse bodem en in
diverse programma’s zal vanaf 09.00
uur regelmatig verslag worden gedaan van de aankomst. In het kinderprogramma zullen twee pr-pieten de planning van de dag doorgeven en dat geldt ook voor de laatste nieuwtjes. Verslaggever Joop de
Ruiter heeft al een voorgesprek met
Sinterklaas gehad want hij mocht
meevaren op de boot vanuit Span-

je. Ook bij de brandweergarage en
bij het gemeentehuis zal hij zich niet
onbetuigd laten. De programma’s
Gospeltracks, OPA, Aalsmeer Actueel en het Cultuurmagazine zullen
dan ook onderbroken worden door
flitsen vanaf locatie. Meer informatie is te vinden via de website: www.
sinterklaasinaalsmeer.nl. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via de kabel, 99.0 MHz en via de ether: 105.9
MHz en is tijdens de uitzenduren te
bereiken via tel. 0297-325858.

Thema-avond
over pensioen

Nieuwe zaken in
verkeerswetten

Aalsmeer - De FNV Bondgenoten Lokaal organiseert op dinsdag
17 november een thema-avond over
pensioenen in De Oude Veiling in
de Marktstraat. Aanvang 20.00 uur,
parkeren op het Raadhuisplein.
Pensioenen zijn een actueel onderwerp.
Zeker nu met de Kredietcrisis hebben veel mensen vragen over hoe
het nu zit met hun pensioen, nu en
na hun 65ste.
Belangstellenden zijn welkom om
deze voorlichtingsbijeenkomst bij te

Aalsmeer - Op donderdag 19 november organiseert de OVAK een
bijeenkomst over de nieuwe verkeersregels. Speciaal de nieuwe
verkeersregels voor automobilisten,
fietsers en wandelaars hebben de
aandacht. Dolf Wilting, de zeer ervaren rijinstructeur zal de aanwezigen
wegwijs maken. Er zal ook iemand
aanwezig zijn om nogmaals te wijzen op het gebruik van de OV-chipkaart De middag is om 14.00 uur en
vindt plaats in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.

Voor jongeren met en zonder een
verstandelijke beperking

Wethouder Nijmeijer en directeur Van den Berg Jeths overhandigen sleutel
aan toekomstige bewoners Chantal en Jorrit van de laatste starterswoning aan
de Bilderdammerweg.

Officieel moment bij overhandiging
sleutel laatste starterswoning
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
5 november heeft Wethouder Berry Nijmeijer de sleutel overhandigd
van de laatste starterwoning, die gerealiseerd is aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart, aan de gelukkige toekomstige bewoners. Dat zijn
Chantal Oudshoorn en haar vriend
Jorrit Vergeer uit Aalsmeer.
Wethouder Berry Nijmeijer van gemeente Aalsmeer en Jan van den
Berg Jeths, directeur Woongroep
Holland: “Het is belangrijk dat alle woningen terecht zijn gekomen
bij de doelgroep starters en jongeren. Voor de koopwoningen is dit de
doelgroep Aalsmeerse starters tot
30 jaar. Voor de tweekamerhuurwoningen is de doelgroep Aalsmeerse jongeren tot 26 jaar en voor de
driekamerhuurwoningen Aalsmeerse starters.
Daarnaast blijven de woningen ook
in de toekomst voor de doelgroep
beschikbaar. Het gaat om 56 woningen binnen het project waarvan
24 huurwoningen en 32 koopwoningen. De 24 sociale huurwoningen worden voor minimaal 15 jaar
voor de doelgroep starters in stand
gehouden. De gemeente Aalsmeer
heeft startersleningen beschikbaar
gesteld.
De huurwoningen zijn verhuurd
door Woongroep Holland. Voor de

24 huurwoningen hadden zich 243
geïnteresseerden ingeschreven.
De 32 koopwoningen werden verkocht door Woongroep Holland onder Koopgarant, dit is een vorm van
Maatschappelijk Gebonden Eigendom. EKZ Makelaars zorgde voor de
verkoop.
Het gaat om 16 benedenwoningen
met tuin en 16 bovenwoningen met
terras. Het project heet Movin en is
door Woongroep Holland en Blauwhoed Eurowoningen ontwikkeld. De
17 vrije sector koopwoningen zijn
door Blauwhoed Eurowoningen uit
Rotterdam verkocht.
Voor de koopwoningen hadden zich
ruim 120 personen ingeschreven.
Het grootste deel behorend tot de
doelgroep “Aalsmeerse koopstarter
tot 30 jaar”.
Uiteindelijk zijn alle woningen verkocht aan een persoon uit deze
groep. 16 kopers hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om
een gemeentelijke starterslening af
te sluiten. In totaal gaat het om een
bedrag van ruim € 477.000 aan startersleningen.
De helft van dit bedrag wordt gedekt vanuit het gemeentelijke startersfonds, de andere helft uit het
startersfonds van het ministerie van
VROM.
Voor meer informatie: www.movinkudelstaart.nl

Aalsmeer - Donderdag 5 november organiseerde de Jeugd en Jongerengroep van het Rode Kruis, afdeling Aalsmeer/Uithoorn, een gezellige discoavond in discotheek
Bon Ami. Zo’n honderd gasten, met
en zonder verstandelijke beperking, waren in hun mooiste discooutfit gekomen voor een swingend
avondje uit. Om half acht gingen
de deuren open en al snel stroomde de Aalsmeerse discotheek aan
de Dreef vol met discogangers die
samen met begeleiding, familie of
vrienden gekomen waren. Ook waren er jonge Rode Kruis vrijwilligers
en enkele scholieren. Het was een
avond voor jongeren mét en zonder beperking en het doel was om
deze beide groepen nader tot elkaar te brengen. DJ Ger zorgde ervoor dat er lekker gedanst kon worden. De voetjes gingen van de vloer,
er werd meegezongen en uiteraard mocht ook de polonaise niet
ontbreken. Zanger Harm Melchers
uit Uithoorn bracht een paar gezellige meezingnummers ten gehore,
die bij de gasten in de smaak vielen. Er viel ook nog wat te winnen,
want halverwege de avond werden
er medailles uitgereikt aan de drie
meest swingende en enthousiaste
discogangers. Halverwege de avond
kwam zelfs burgemeester Pieter Litjens nog even langs om getuige te
zijn van het gezellige feestje. En ook
wethouder Jaap Overbeek kwam
een kijkje nemen. Bij kijken alleen
bleef het niet, want ook zij moesten
de dansvloer op.
De eigenaren van discotheek Bon
Ami kwamen het Rode Kruis tegemoet met een gunstige verhuur-

prijs. De organisatie, bestaande uit
zeven enthousiaste jongeren coördinatoren, allemaal Rode Kruis vrijwilligers, was blij dat de avond een
succes werd.
Die avond waren zij als echte discogasten uitgedost met gouden
boa’s en pruiken. Ze hebben weken
van te voren uitnodigingen rondgestuurd naar voorzieningen van Ons
Tweede Thuis, posters (gesponsord
door Drukkerij Cocu) op verschillende plekken opgehangen, flyers
uitgedeeld op middelbare scholen
en aankondigingen laten plaatsen
in de lokale kranten. Omdat het voor
de eerste keer was dat deze Jongerengroep van het Rode Kruis zo’n
discoavond organiseerde, was het
afwachten of er belangstelling voor
was. Maar dat zat wel goed, want
het was gezellig druk. Iedere maand
organiseert de afdeling Aalsmeer/
Uithoorn van de Jeugd en Jongerengroep van het Rode Kruis een
activiteit voor gehandicapten uit de
buurt. Naast het jaarlijkse uitje naar
Avifauna en de Pramenrace zijn het
meestal kleinere activiteiten, zoals
koken met een groepje gehandicapten voor bejaarden. Volgens een
begeleidster van Ons Tweede Thuis
slaan dergelijke avonden altijd wel
aan. Iedere voorziening heeft vaak
wel de eigen discoavonden, maar
om eens in een echte discotheek te
kunnen swingen, is normaal gesproken voor deze jongeren niet mogelijk. Al met al was het dus een erg
goed idee van het Rode Kruis en,
afhankelijk van sponsorinkomsten,
hopelijk voor herhaling vatbaar.
Door Ilse Zethof
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Het gaat goed met OVAK!
Aalsmeer - Bijna een jaar verder
en alle strubbelingen aangaande
de afscheiding met de ANBO behoren wat betreft het huidige bestuur van OVAK, Ouderen Vereniging Aalsmeer en Kudelstaart, geheel tot het verleden. Het gaat goed
met OVAK, 1700 leden telt de oudere vereniging op dit moment. De
heren J. van der Jagt (voorzitter), B.
Wegman (bestuurslid) en C. Zandvliet (penningmeester) vormen het
huidige bestuur en zijn unaniem van
mening dat de OVAK voorziet in een
behoefte.
“Gezien de positieve reacties weten
wij dat wij dit werk niet voor niets
doen”, aldus de mening van het bestuur. De georganiseerde activiteiten zoals tennissen en kaarten, de
fietstochten, de midweek en uitstapjes vinden gretig aftrek. Ook de
sociale attenties, zoals ziekenhuisbezoeken, een bloemetje bij thuiskomst, of eens langs gaan bij een
langdurige zieke, een kaart bij verjaardagen en jubilea, worden zeer
op prijs gesteld. Tien OVAK dames
ontfermen zich over het bijhouden van al deze belangrijke activiteiten. Ook wordt er twee keer per
maand door vrijwilligers de rozobus
bestuurd. Ouderen die niet of nauwelijks meer de deur uitkomen kunnen dan een door hen zelf gekozen
tochtje maken.
Verder is er nog het blad Doorvaart
waarin voor geïnteresseerden veel
nieuws valt te halen. Er kan niet anders worden geconstateerd dan dat
de OVAK een zeer actieve vereniging
is met 75 vrijwilligers, die met name
de oudere bewoners van Aalsmeer
een goede dienst bewijst met zoveel
sympathieke en zinvolle initiatieven.
De contributie is zo goed als te verwaarlozen, voor het geld hoeft niemand het te laten. Echtparen beta-

len 25 euro per jaar en alleenstaanden 15 euro. Daarbij kunnen zij dan
van het voordeel genieten dat de
verzekering Zorg en Zekerheid aan
de OVAK leden tien procent korting verleent op de basisverzekering
en ook nog eens tien procent op
de aanvullende verzekering. Iedere dinsdagmiddag staat de bus van
Zorg en Zekerheid bij de weekmarkt
op het Raadhuisplein en de gegeven voorlichting is duidelijk en nuttig. Valt er dan ook nog iets te wensen? Niemand van het bestuur hoeft
lang na te denken “Jazeker, OVAK
zou weer graag lid worden van de
seniorenraad. Het is goed om gehoord te worden door de gemeente.
Wij hebben immers een belangrijke
achterban. Wij organiseren regelmatig thema bijeenkomsten waarvoor veel belangstelling is. Juist op
deze middagen wordt duidelijk waar
de behoefte en belangstelling van
de ouderen ligt. Waar wij onder andere over mee willen praten is over
ruimere huisvesting, betere bereikbaarheid winkels, meer zorg. Voorbeeld: In Aalsmeer zijn 10.000 woningen waarvan circa 635 seniorenwoningen terwijl 30 procent van de
Aalsmeerse bevolking ouder is dan
60 jaar. Aalsmeerders zijn buurtvast,
zij willen zoveel als mogelijk is in eigen omgeving blijven wonen. Meer
seniorenwoningen bouwen betekent
dat er een betere doorstroming op
de huizenmarkt komt. Ouderen, die
in een huis wonen dat hen te groot
is geworden, willen best naar een
kleinere behuizing maar dan wel in
de buurt waar zij jaren met het gezin hebben gewoond.” Voor meer informatie over de OVAK kan een mail
gestuurd worden naar b.wegman@
kpnplanet.nl.
Janna van Zon

Gerdie van Tilburg wint
biertapwedstrijd Sportzicht

Veel publiek voor duiven
en konijnen van AKPV
Aalsmeer - Vertedering voor de cavia’s en konijnen, bewondering voor
de enorme kippen en konijnen, lachen om de duiven met opgezette borst om hun collega-exposanten af te troeven en een klein beetje
afkeer, maar veel interesse voor de
hoenders met snavels bezaaid met
een soort wratten.
Het is allemaal gedaan tijdens de
jaarlijkse tentoonstelling van de
Aalsmeerse Konijnen en Pluimvee Vrienden afgelopen weekend.
Voor de officiële opening door burgemeester Pieter Litjens waren alle
dieren bekeken door erkende keurmeesters en de verschillende kampioenen beloond met een beker. De
keurmeesters, die alle dieren gekeurd waren goed te spreken over
de kwaliteit van de ingezonden dieren. Bij de konijnen was winnaar de
heer G.Ponsteen uit Aalsmeer met
een bruine Havanna. Op de tweede plaats een Witte Nieuwzeelan-

der van de heer B.Ratterman uit Uithoorn. Het fraaiste konijn van een
jeugdlid was een Klein Zilver van
Marcel Wijfje uit Niewkoop. De
mooiste cavia kwam van de heer
C. de Wagenaar uit Rijnsaterwoude. Kampioen bij de groete hoenders, een witte Leghorn, kwam van
de heer C.J. Kempenaar uit Aarlanderveen en op de tweede plaats,
een Lakenvelder, van de heer F.Reijn
uit Nieuwerbrug a/d Rijn. De fraaiste dwerghoen, een Sebright, was
van de heer C.v.d.Sijs uit Alphen aan
de Rijn. Tweede plaats, een Groninger Meeuwkriel, was voor de heer
M.Gahrmann uit Boskoop. De beste sierduif, een Carrier, kwam van de
heer J. van Vliet uit Aalsmeer en op
de tweede plaats een Brünner Kropper van de heer J.Dieleman uit Amstelveen. Er zijn veel bezoekers geweest, met name afgelopen zaterdag waren er momenten dat langs
de kooien ‘geschuifeld’ werd.

Aanbiedingen en cadeaus bij opening

Aalsmeer - Zaterdagavond 7 november organiseerde café Sportzicht een biertapwedstrijd. De stamgasten konden zelf plaats nemen
achter de tap. 25 Deelnemers gingen de strijd met elkaar aan. Het
bier vloeide zaterdagavond rijkelijk
uit de tap. In de eerste ronde tapten
de deelnemers 1 fluitje en 1 vaasje. De 11 beste deelnemers gingen
door naar de tweede ronde. In deze
ronde moesten de deelnemers twee
fluitjes en één kleintje tappen. Het
werd de deelnemers ook nog wat
moeilijker gemaakt doordat de druk
van de tap wat hoger gezet werd.
Tot slot gingen de 5 beste deelnemers door naar de finale. In de finale moesten zij één fluitje, één kleintje tappen en één Bock biertje uitschenken bij de jurytafel. De jury lette behalve op de dikte van de
schuimkraag ook op de klantvriendelijkheid van de deelnemers en het
tapritueel. Ook dit jaar waren Leo-

nie van der Ende en Herman Koenen (vertegenwoordigers van Amstel brouwerijen), Jan Zekveld (oud
eigenaar van het café) en Ben de
Koff (huidige eigenaar van het café) de juryleden en zij waren onder
de indruk van de prestaties van de
tappers. De deelnemers deden hun
best. Het was dan ook een lastige
taak voor de jury om een winnaar
aan te wijzen. Uiteindelijk ging de
eerste prijs naar Gerdie van Tilburg.
Zij onderscheidde zich van de andere deelnemers door haar tapritueel en dit jaar was het uitserveren
wel goed. Esther Hoogeboom werd
tweede. Het lukte Alderd Leegwater
niet om zijn titel te verdedigen, maar
hij heeft zijn best gedaan en behaalde een derde plaats. Ben en Tineke de Koff hadden in de medewerkers ronde een gelijke eindstand. Zij
moesten daarna nog een keer tappen en ook dit keer eindigde zij met
een gelijk aantal punten.

Opening nieuwe winkel
ETOS op het Praamplein

Primeur bij winterproeverij
van Wittebol Wijn

Aalsmeer - Dinsdag 24 november
aanstaande opent de gloednieuwe Etos-winkel aan het Praamplein
4 in het centrum haar deuren. Een
van Nederlands grootste drogisterijketens op het gebied van beauty,
gezondheid en lichaamsverzorging
viert die dag feest met haar bezoekers. Naast scherp geprijsde kwaliteitsproducten biedt Etos de klant
een ruime keuze in assortiment,
goede service en een prettige winkelomgeving.
En voor alle klanten zijn er op de
openingsdag bovendien tal van leuke acties en speciale aanbiedingen!
Winkelmanager Monique van der
Werff is trots op haar nieuwe winkel: “We hebben de afgelopen weken keihard gewerkt om alles op
tijd klaar te hebben en het resultaat
mag er zijn!
De winkel heeft een frisse uitstraling en is ruim en overzichtelijk opgezet. Etos staat al jaren aan de top
op gebied van service, keuze én lage prijzen en dat zullen ook de klanten van de winkel op het Praamplein
gaan waarderen.
Bovendien hebben we voor elke
portemonnee de allergrootste keuze, zowel op gebied van gezondheid, beauty en dagelijkse verzorgingsproducten, maar ook met een
uitgebreid assortiment babyverzorging en de leukste cadeau-artikelen.”
Het succes van Etos is niet alleen

Aalsmeer - Afgelopen maandagavond vond de tweede grote proeverij van dit jaar van Wittebol Wijn
plaats. Doordat de proeverij dit jaar
wat later dan normaal in het jaar
was, was de proeverij omgedoopt tot
Winterproeverij 2009. Wederom was
Wittebol Wijn te gast in de geheel in
kerstsfeer omgetoverde showroom
van Bruinsma Hydrokultuur in De
Kwakel. Ruim 200 klanten van Wittebol konden deze avond een keuze
maken uit ruim 100 wijnen. Wijnen
uit Frankrijk, Spanje, Portugal, Chili, Italië en Hongarije stonden uitgestald op proeftafels. Nieuw deze
avond was dat Kookstudio Buurman
& Janssen uit Hoofddorp op het terras de hapjes verzorgde, lekker en
verrassend. Op tafel 1 was gelijk een
toppertje te vinden, de nieuwe jaargang 2008 van Bourdic Merlot werd
goed ontvangen. Verder op deze tafel een Rabassière Rouge, een goede vervanger voor de veel duurdere
Chateauneuf-du-Pape. Spanje was
op tafel 2 te vinden met het wijnhuis
Castillo Perelada. Tafel 3 was volop
voorzien van wijnen van Louis Jadot, zowel Beaujolais als Bourgogne wijnen. Van een hele mooie witte Jacobins tot de topper Chassagne Montrachet. Voor de rode wijnen
van Jadot viel de Macon goed in de
smaak met als afsluiter een elegante Savigny-les-Beaune. Een mooie
Rhône wijn was te vinden op tafel
4, L’Ameillaud Cairanne, een echte
wildwijn.Verder was Chili op deze
tafel volop aanwezig, van een krachtige Reserva Chardonnay tot een Tarapaca Terroir El Olivar, met een indrukwekkende afdronk. De tafel
daarna was voorzien van Italiaanse
wijnen. Een lekkere soepele Zinfandel gevolgd door een Nero d’Avola,
een Bardolino en een warme volle
Ripasso Valpolicella.Weer terug van
weggeweest de Madeira uit Portugal. Een aantal mooie Madeira’s van
Blandy’s waren op tafel 5 te proeven. Italië kwam ook op tafel 6 weer
na voren, dit keer vooral gericht op
Chianti wijnen. Ook wat aandacht
voor biologische wijnen van Nuevo
Camino, er stonden 2 malbec wijnen op de tafel, verder 2 mooie dessertwijnen, vol, zoet en exotisch. Een
aantal collega’s van Dirk van Zoolingen van Wittebol Wijn stonden ach-

Wintermarkt in
Dagcentrum
Aalsmeer - In het dagcentrum van
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan zijn afgelopen maanden weer
heel veel creatieve spulletjes ontworpen en gemaakt.
Deze zelfgemaakte, creatieve potjes, kleedjes, schilderijen, kaarsen,

Natuurfilm bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 16 november organiseert Viva Aquaria
weer een interessante avond. Een
natuurfilm gaat met de onlangs aangeschafte beamer, die garant staat
voor een prachtig en groot beeld,
getoond worden. Na de pauze met

te danken aan de uitgebreide keuze en goede service. Juist in deze tijden is het goed te weten dat
Etos altijd vaste lage prijzen heeft
op de bekende A-merken, met wekelijks ook nog eens vele aanbiedingen. En het vertrouwde Etos eigen
merk biedt natuurlijk al jaren goede kwaliteit voor een verrassend lage prijs. Zo mogelijk nog voordeliger
zijn de dagelijkse verzorgingsartikelen in de vernieuwde voordeelselectie van Etos.
an handcrème en douchegel, tot
dag- of nachtcrème, deze zijn te vinden tegen de allerlaagste prijsjes op
het schap. Bij Etos ben je echt altijd
op je voordeligst!
Etos trakteert klanten
De klanten van Etos aan het Praamplein 4 worden tijdens de opening
op dinsdag 24 november getrakteerd op diverse speciale aanbiedingen en cadeaus.
“De eerste 25 klanten worden extra
door ons verwend en ontvangen bij
besteding vanaf 5 euro gratis een
gevulde toilettas.
Ook hebben we ‘2 halen 1 betalen’
acties op producten als Nivea Deospray, Etos luiers, Etos gezichtsreiniging en Andrelon shampoo en
ontvangen de eerste 1000 klanten
een Etos Max Volume Mascara of
Etos Xtra Strong gel. We vieren deze feestelijke dag met onze klanten”,
besluit Monique van der Werff.
etc. gaan nu verkocht worden en
hiervoor wordt een wintermarkt gehouden.
Op woensdag 18 november zijn belangstellenden van harte welkom
van 18.30 tot 20.30 uur in het Dagcentrum aan de Hortensialaan 55.
Koffie en thee staan voor de bezoekers klaar, evenals taart en koek.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar 0297-232180.

een bakje koffie of een biertje kan
iedereen vragen stellen of voorstellen een bepaald onderwerp wat
aquariums aangaande uitgebreid te
behandelen. De bijeenkomst wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Wie
meer wil weten over Viva Aquaria,
kan contact opnemen met C. Keim,
tel. 0297-343854.

Ouderendag bijna uitverkocht
Aalsmeer - Voor de Ouderendag
op vrijdag 20 november in de Burgerzaal van het gemeentehuis zijn
nog maar enkele kaarten beschikbaar. De jaarlijkse dag met muzikale optredens, een bingo en broodmaaltijd is erg in trek. Ditmaal heeft
de organisatie Mannenkoor Con
Amore en het shantykoor De Brulboeien weten te strikken. De Ouderendag gaat van start om 15.00 uur

met een welkomstwoord door dagvoorzitter Dirk van Leeuwen. Burgemeester Litjens opent de dag officieel om 15.10 uur. De ontvangst is
vanaf 14.15 uur. Entreebewijzen zijn
nog te koop bij Aalsmeers Boekhuis
in de Zijdstraat, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg en bij
Ridder & Co aan de Ophelialaan.
Inlichtingen Ouderendag: 0 651094994.

19 november in Aalsmeer Centrum

Prik een vorkje mee tijdens het
muzikaal Wandel Gangen Menu
Aalsmeer - Op donderdagavond
19 november bent u van harte welkom in de horeca in Aalsmeer Centrum. Met een Wandel Gangen Menu kaart krijgt u op acht verschillende locaties een gerecht geserveerd en wordt u getrakteerd op
leuke livemuziek. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de deelnemende zaken.
Door de combinatie van lekker eten
en livemuziek is deze avond ideaal
om met een groep vrienden of familie een ronde te maken langs de verschillende gelegenheden. De opzet
van de avond heeft als leuk effect
dat je dezelfde mensen telkens weer
tegenkomt, waardoor een gezellig
praatje en verrassende ontmoetingen bijna gegarandeerd worden. In
De Oude Veiling brengen Lisa Kaaijk
(piano) en Merel Meijdam (zang)
onder de naam Les Deux Framboises muziek die je altijd al kende,
maar nooit verwachtte. Op theatrale wijze gaan zij langs pop, klassieke en moderne muziek en ontdekken stijlen die nog niet bestonden.
Het publiek wordt uitgenodigd om
mee te doen en mee te lachen. Er
wordt een Aalsmeers gerecht voor
u geserveerd, dus laat u verrassen.
Ook benieuwd wat de twee nieuwe horecazaken in de Marktstraat
te bieden hebben? In Blitzz kunt u
genieten van de wekelijkse pianoshow. Hier geldt: U vraagt, zij spelen. Er wordt ‘Chicken in a Box’ geserveerd. Lunchroom StraQ serveert
speciaal voor het Wandel Gangen
Menu ‘The Taste of StraQ’. De muziek wordt vertoond op de muur en
als u geluk heeft maakt u kennis met
de zingende chef. Bij het Himalaya
Huis kunt u een gerecht kiezen. Zo
kunt u proeven wat dit Indiase restaurant in Aalsmeer te bieden heeft.
Bij Joppe speelt gitarist en zanger Johan Kruizinga. Hij speelt deze avond zijn favoriete nummers van
onder andere James Taylor, Crowded House, Leonard Cohen, Paul Simon, John Denver en brengt eigen
werk ten gehore.
Franse chansons en blues
In de Praam speelt de veelzijdige accordeonist André Vrolijk uit Amsterdam. Hij speelt onder andere Franse chansons en musettes, tangomu-

ziek, maar ook Amsterdamse liederen, klassieke muziek en jazz. Heerlijk om even te luisteren onder het
genot van een glas Beaujolais Nouveau, dat geserveerd wordt met een
toastje Franse kaas. ‘Men in Blues’
is een swingende, soms ingetogen,
vaak stevig funkende bluesband
met een repertoire van onder andere Bob Dylan, Willie Dixon, Big Bill
Broonzy, the Stones, Howlin’ Wolf, TBone Walker, Canned Heat en eigen
nummers! Zij spelen in ’t Holland
Huys, waar u even plaats kunt nemen om de knoflookgamba’s op een
bedje van frisee te verorberen. In het
Wapen van Aalsmeer speelt de Little Boogie Boy Bluesband. De kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogieboy’ Meijer
worden in blueskringen hoog aangeschreven.
Gezegend met een hese, donkere
stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Little Boogie Boy
steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. Geserveerd wordt
een gebakken camembert met pruimen en appelstroop. Smullen maar!
Kaarten à 30 euro voor het Muzikaal
Wandel Gangen Menu zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horecagelegenheden en bij Total Copy Service in de Dorpsstraat 22. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeercentrum.nl.

CDA houdt
ledenvergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 17 november houdt het CDA een ledenvergadering in wijkgebouw Irene in de
Kanaalstraat 12. De bijeenkomst, die
uitsluitend voor leden van het CDA
is, begint om 20.00 uur. De vergadering is belangrijk, omdat het programma en de definitieve lijst met
raadsleden voor de nieuwe raadsperiode 2010 tot 2014 worden vastgesteld. In deze vergadering zal ook
voorzitter Jan Dreschler afscheid
nemen van zijn functie. Graag nodigt het bestuur de leden uit deze
bijeenkomst bij te komen wonen.

ter de Eigen Import tafel, met een
aantal lekkere wijnen. Van de witte
wijnen is de Caillots Sauvignon een
echte mooie volle en rijke witte Loire
wijn. Ook de wijnen van Donjon uit
de Minervois vonden gretig aftrek.
Van de Chateau de la Vieille Tour
Reserve 2000 worden nu de laatste
flessen verkocht, een prachtige wijn
die nu prachtig in balans is. De topper op de tafel was wel de Colombe
Peylande Leontin 2003 uit de HautMedoc. Zeer rijk, elegant, en een
afdronk als fluweel. Ook Hongarije
was weer van de partij met een aantal nieuwe wijnen van Tamás Günzer, een Olaszrizling, Kékfrankos en
een lekkere Portugieser, de laatste
wijn van deze tafel de Egri Bikaver
gaf een mooie structuur, goed in balans. Op Tafel 9 vond de presentatie
plaats van de Fonseca Vintage Port
2007. Brigit van Wittebol Wijn had de
primeur deze avond om van Jan van
der Avort het eerste glas te mogen
ontvangen (zie foto). Brigit heeft in
2007 een viertal dagen meegeholpen met de oogst van 2007 en met
blote voeten de druiven gekneusd.
Het klassieke Champagnehuis Louis
Roederer was met een geheel nieuwe presentatie aanwezig, te proeven waren de Brut, Demi-Sec en
Brut Rosé. Op de laatste tafel stond
het porthuis Quinta de Marrocos.
Een van de oudste Quinta’s uit de
Douro, met een traditionele wijngaard van 13 hectare. Ports met een
eerlijke prijs kwaliteit verhouding.
Tussen de 2 porttafels stond een tafel met diverse soorten kazen, deze
vonden in combinatie met de port
gretig aftrek. Kaaswinkel de Osdorper uit Aalsmeer zorgde voor deze
mooie kazen. Een tafel met wijnaccessoires complementeerde het geheel. Mocht u nog interesse hebben in een Wijn & Spijs avond op
maandagavond 30 november, hiervoor zijn nog enkele plaatsen voor
beschikbaar. De winterproeverij kan
weer als succesvol worden afgesloten. Dirk en Linda van Zoolingen
en medewerkers kunnen hun blik
nu gaan richten op de drukke decembermaand. Mocht u nog geïnteresseerd zijn in kerst en relatiegeschenken, kijk dan op www.wittebolwijn.nl of kom voor een persoonlijk advies langs in de winkel.
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Broodproducten voor de helft van de prijs!

Bertram & Brood: genieten
van eerlijke producten
Aalsmeer - Bertram & Brood in
de Punterstraat is dé broodspeciaalzaak voor een groot assortiment
aan brood, klein brood (zoals krentenbollen en diverse broodjes), hartig- en zoetigheden, gebak en seizoenslekkernijen. In deze tijd zijn er
uiteraard verschillende sinterklaas
producten te krijgen, zoals chocolade en marsepein. De producten van
Bertram & Brood zijn erg uiteenlopend, maar allemaal met liefde en
passie gemaakt. Iedere dag kunnen
de klanten genieten van één van de
mooiste natuurproducten: vers gebakken brood! Je kunt er niet alleen
terecht voor het kopen van brood en
gebak, maar even gezellig een kopje koffie of thee drinken of lunchen
behoort ook tot de mogelijkheden.
De zaak is gezellig en sfeervol ingericht en het is echt een rustpuntje in
de drukte van alledag. Maar ook een
vers belegd broodje en drankje halen is mogelijk bij Betram & Brood.
En er staan heerlijke dingen op de
kaart, zoals broodjes met verse salades en lekkere panini’s.
Ook voor bedrijven
Bedrijven kunnen bestellingen voor
broodjes of gebak plaatsen, die naar
wens gebracht of gehaald kunnen
worden. Eigenaresse Linda van
den Broek is in maart 2007 met de
Aalsmeerse Bertram & Brood vestiging begonnen. Ze had ervaring in
de detailhandel, maar kwam in een
totaal ander beroep terecht. Toch
bleef de bakkerswereld trekken en
doordat ze haar zwager hielp bij
een andere vestiging van Bertram
& Brood, kwam ze in contact met de
organisatie.
Toen naar haar interesse gevraagd
werd om de zaak in Aalsmeer te beginnen, heeft ze geen moment getwijfeld. Drie weken later al kon ze
voor het eerst eigen klanten bedienen vanuit haar nieuwe zaak.

Ruim tweeënhalf jaar later is ze nog
steeds enthousiast over haar werk.
“We hebben een grote vaste klantenkring en het doet me goed te
merken dat ze komen voor de kwaliteit en de sfeer in mijn zaak,” vertelt Linda. Samen met haar vier parttimers, waaronder haar zus, vindt
Linda persoonlijke service en gezelligheid erg belangrijk en dat straalt
ze uit. “Mensen moeten zich thuis
kunnen voelen bij ons en tevreden
zijn over de producten die we verkopen.”
Kortingsactie
Bertram & Brood is van origine een
Amsterdams familiebedrijf dat al
sinds 1898 bestaat. In de loop van
de jaren is het bedrijf uitgebreid met
maar liefst twintig franchisevestigingen door heel Nederland. De traditionele familierecepten worden
nog steeds in alle broodspeciaalzaken ingezet en er worden eerlijke en
verse producten gebruikt. Een oase
van rust bieden in ieders hectische
bestaan is een belangrijk uitgangspunt geworden. Door de komst van
winkels op het Praamplein ligt de
straat voor Bertram & Brood al een
tijdje open. De zaak was wat moeilijk te bereiken en Linda wil haar
klanten bedanken voor hun moeite en geduld om toch te blijven komen. Daarom heeft ze een mooie
actie bedacht. Vrijdag 13 en zaterdag 14 november verkoopt ze alle
broodproducten (brood, broodjes,
krentenbollen etc.) en croissanterie, zoals (ham-kaas croissants) met
vijftig procent korting. Voor nieuwe klanten is dit dé kans om kennis
te maken met de heerlijke producten van Bertram & Brood. De broodspeciaalzaak in het centrum is van
maandag tot en met zaterdag van
8.00 uur tot 17.00 uur geopend en
telefonisch bereikbaar op nummer
0297-365178.

wijnproeverij Centennial

Autoschade minder vervelend
met Porsche als vervanger
Aalsmeer - Niemand zit op een
schade aan zijn auto te wachten,
maar als het je overkomt dan wil je
natuurlijk wel dat alles goed geregeld wordt.” Aan het woord is Bert
Slikker, vestigingmanager van Excellent repair schadeherstel in Amsterdam. En als je daarbij ook nog
gedurende de reparatieperiode bijvoorbeeld een Porsche Boxter kan
rijden als vervangende auto, is het
leed voor een groot aantal mensen
vaak wat meer te overzien. Bert vervolgt: “Want wij zetten een Porsche
Boxter in als vervangende auto voor
onze klanten, vooropgesteld dat ze
dat prijs op stellen. Want sommige
klanten geven de voorkeur aan een
‘groen’ alternatief waar wij als milieu bewuste schadehersteller dan
de nieuwe Honda Insight Hybride beschikbaar stellen als tijdelijke
vervangende auto. Daarnaast hebben we zelfs elektrische scooters op
onze filialen, al verwacht ik daar wat
minder animo voor, nu het wat kouder wordt. Kortom, voor elke klant
met een autoschade hebben wij een
alternatief .”
Ondanks dat alle filialen van Excellent repair dagelijks van 7.00 tot
18.00 uur open zijn, blijven er natuurlijk klanten zijn die niet kunnen
komen om diverse redenen. Bert:
“Een ieder kan ons dan natuurlijk
gerust bellen en dan halen wij de
auto bij u thuis op met onze truck en

nemende de vervangende Porsche
gewoon voor u mee naar uw huisadres. En geen zorg, wij zijn aangesloten als erkend Focwa reparateur
bij alle verzekeringmaatschappijen
die er zijn en wikkelen de volledige schade voor u af, dus u hoeft eigenlijk niet anders te doen dan ons
bellen. En misschien een voorkeur
kenbaar maken voor de kleur Porsche die u wilt hebben.” Nieuw is
verder dat Excellent repair sinds 1
november een proef doet met een
groot aantal verzekeraars onder de
Schadegarant vlag en de proef behelst dat bestelauto’s tot 3500 kilogram gedurende het weekeinde
worden gerepareerd, zodat de klant
niet de dupe is van het gemis van
zijn bestel auto. Deze bestelbussen
zijn immers vaak rijdende werkplaatsen en/of magazijnen en daardoor moeilijk misbaar gedurende de
werkweek. En in deze tijden moeten
de meeste ondernemers alle zeilen
bijzetten en daardoor geen behoefte aan allerlei problemen gedurende zijn werkweek. En natuurlijk is
Excellent repair een FOCWA Eurogarant bedrijf zodat uw auto correct
en conform de fabriekseisen gerepareerd wordt met daarbij 4 jaar garantie op de reparatie en behoud of
overname van de fabrieksgarantie.
Alle informatie is terug te vinden op
www.excellentrepair.nl. Bellen kan
ook natuurlijk: 020-6916119.

Meerwinkel doneert 14
rollators aan Macedonië

Decembershoppen bij Dorcas!
Aalsmeer - Voor sinterklaas en de
kerstman staat de Dorcaswinkel vol
met allerhande artikelen. Vanaf 30
cent kan sint al slagen voor bijvoorbeeld een aardig cadeautje voor in
de schoen. Maar er is natuurlijk nog
veel meer. Heel veel, soms nog (bijna) nieuw speelgoed, boeken voor
elke leeftijd, elektrische apparatuur,
video’s, cd’s, dvd’s, gezelschapspelletjes en nog veel meer.
In de winkel is ook weer een hele
mooie kerstafdeling ingericht waar
nu nog heel veel keuze is. En ook
voor de kerstmaaltijd is er van alles
te vinden, van fondue- en gourmetstellen, grilplaten, glazen en bestek
tot allerhande serviesgoed en natuurlijk ook kookboeken. En wat te
denken van schaatsen, na de mooie
schaatswinter van vorig jaar waren
alle schaatsen uitverkocht, maar er
liggen alweer andere schaatsen in
de stelling.
De opbrengst van al dit moois gaat
naar projecten van Dorcas Nederland. Op dit moment is dat een
landbouwproject in Kenia. Het doel
van dit project is om te zorgen dat
de mensen in deze dorpen, veelal
boeren, betere leefomstandigheden
krijgen en uiteindelijk onafhankelijk
worden van hulp. Dit wordt bereikt
door dammen en wateropslagplaatsen te realiseren waardoor er in de
langdurige droge periodes de gewassen schoon drinkwater en water voor de gewassen voorhanden

is. Tevens wordt de boeren geleerd
om andere, droogtebestendig, gewassen te gaan telen, vruchtwisseling en bemesting toe te passen en
gebruik te maken van druppelirrigatie en kunstmatige inseminatietechnieken. De 2800 huishoudens,
ruim 17000 mensen, worden geïnformeerd over algemene hygiëne, gezondheid en aids. Inmiddels
is onder andere al voor verbeterde
toegangswegen gezorgd, waardoor
men beter met de producten naar
de lokale markten kan, hierdoor is
het inkomen van de mensen al aanmerkelijk verbeterd.
Dit project wordt al meer dan 10
jaar door Dorcas gesteund. Voor
dit project wordt subsidie aangevraagd bij de OSA (Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer). Maar
Dorcas Aalsmeer heeft ook vijf families en vijf granny’s geadopteerd,
er gaat ook regelmatig een bedrag
naar noodhulp, hulp in crisissituaties en naar stille hulp. Hier wordt
nooit over geschreven, omdat het
anders geen stille hulp meer is. Dorcas komt met heel veel nood in aanraking waar ze niet altijd een passend antwoord op kan geven, omdat het ontbreekt aan middelen, hoe
schrijnend de situaties soms ook
zijn. De Dorcaswinkel is te vinden
aan de Aalsmeerderweg 173a en is
geopend dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor
informatie: tel. 0297-361043.

Aalsmeer - De Meerwinkel heeft
afgelopen weekend veertien rollators naar de stad Vinica in Macedonië gebracht. Deze worden door
De Meerwinkel geschonken aan het
plaatselijke ziekenhuis, een buurthuis van de vrouwenvereniging en
het bejaardentehuis in de stad. Ook
PC’s en bloembollen zijn met de rollators meegestuurd. Bij De Meerwinkel komen vrijwel alle soorten tweedehands spullen terecht. Zo ook gebruikte rollators. Het klusteam van
De Meerwinkel heeft deze rollators
de afgelopen tijd opgeknapt om deze klaar te maken voor verzending

naar Vinica. Daarbij heeft De Meerwinkel het tevens mogelijk gemaakt
om een deel van de transportkosten te bekostigen. In Macedonië
zijn geen rollators en daarom zijn
ze hard nodig op hun nieuwe bestemming. Nu krijgen de overbodige rollators van hier een tweede leven daar. Met de opgeknapte rollators kunnen mensen die slecht ter
been zijn weer naar buiten en/of revalideren.
De Meerwinkel maakt zich vaker
hard voor het goede doel. De medewerkers doen dit geheel vrijwillig.

Aalsmeer - Het is weer november,
het midden van het herfstseizoen,
én tijd voor de Beaujolais Primeur.
Op zondag 22 november organiseert
grandcafé Centennial een wijnproeverij. Speciale wijnen uit de boetiek
worden gepresenteerd en natuurlijk zal de nieuwe Beaujolais Primeur
niet ontbreken. De wijnproeverij begint om 14.00 uur en Centennial is te
vinden aan de Oosteinderweg 243.
De Beaujolais wijnen worden gemaakt, ‘gevinifieerd’, van de charmante en smaakvolle Gamay-druif
(noir à jus blanc), een zwarte druif
met helder sap. In het Zuiden, de
Bas Beaujolais, van Frankrijk bestaat de grond uit een mengsel van
klei en kalk en dit levert een wijn op
die jong gedronken moet worden.
De beplanting is de dichtste ter wereld, 9.000 tot 13.000 wijnstokken
per hectare. Het gebruik van oogstmachines is ten strengste verboden en dat betekent een zware inspanning voor de circa 35.000 pluk-

kers die midden september twee à
drie weken gemobiliseerd worden.
AOC Beaujolais, Beaujolais Supérieur and Beaujolais-Villages wijnen
mogen verkocht worden als Beaujolais Primeur of Nouveau, dat wil
zeggen als nieuwe wijn vrijgegeven
in hetzelfde jaar als de druiven geplukt zijn, op de derde donderdag in
november. Beaujolais moet koel gedronken worden. Koel betekent 12
tot 14 graden. Daar onder slaat de
wijn dicht en komen het bouquet en
de fruitige smaak niet meer goed tot
hun recht. Aan het proeven zelf komen zicht, geur en smaak te pas.
Kom het meemaken in Centennial!
Voor informatie 0297-388144 of kijk
de website: www.centennial.nu. In
verband met beperkte parkeergelegenheid rond het grandcafé wordt
bezoekers gevraagd hun auto te
stallen op het nabij gelegen terrein
van garage Colijn aan de Machineweg.

Tot 22 november snacks voor één euro

Xi Chen nieuwe eigenaar
cafetaria-eethuis Family
Aalsmeer - Sinds twee maanden
heeft cafetaria-eethuis Family aan
de Oosteinderweg een nieuwe eigenaar. Xi Chen heeft de goedlopende zaak overgenomen van Jan Paling, die dertien jaar eigenaar is geweest. Xi is samen met zijn vriendin enthousiast begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Hij heeft ruime horeca-ervaring en wil met zijn
team het cafetaria-eethuis nog gezelliger en beter maken. Eén van de
eerste concrete dingen was het opknappen van het terras, dat er nu
zeer netjes bij ligt. De cafetaria aan
de Oosteinderweg is aangesloten bij
een grote keten van zo’n zestig Family zaken in heel het land. Officieel heten de zaken cafetaria-eethuis Family GP. De letters GP staan
voor ‘Gegarandeerd Perfect’, waarbij zeer hoge eisen worden gesteld
aan bijvoorbeeld de kwaliteit, inrichting en service. Ieder kwartaal komt
er een zogenaamde mysterie klant,
die komt eten of afhalen en alle cafetaria’s beoordeelt op verschillende punten. Er wordt onder andere gekeken naar de service, kwaliteit, klantenbenadering en nog veel
meer. Xi Chen is er trots op dat zijn
cafetaria in het derde kwartaal op
de zesde plaats stond.
Daan en Wil, twee enthousiaste dames die al jaren bij Family werken,
vertellen dat ze nog nooit zo hoog
hebben gestaan. Meestal stonden
ze ergens in het midden van de lijst,
maar deze plaats willen ze zeker
proberen vast te houden. Met deze opsteker ziet Xi de toekomst met
zijn cafetaria-eethuis met veel ver-

trouwen tegemoet.
Family aan de Oosteinderweg is iedere werkdag en zaterdag geopend
van twaalf uur tot tien uur ’s avonds.
Zondag gaat de deur open om twee
uur en tot tien uur is iedereen welkom. Klanten kunnen er terecht
voor het afhalen van een breed assortiment aan traditionele cafetariasnacks, frites, broodjes, maaltijden,
ijs en dranken.
Er is voor ieder wat wils en voor de
kinderen heeft Family het ‘Kinderfestival’, een tas met patatjes, een
snack naar keuze, een pakje drinken en een leuk speelgoedje. Tijdens de wintermaanden maakt Family heerlijke stamppotten en voor
de feestdagen gaan Xi en zijn mensen zich uitleven op verschillende
royale en luxe salades. Tevens zijn er
cateringmogelijkheden voor bedrijven of particulieren. Maar ook gezellig een lekkere maaltijd nuttigen
in het eethuis aan de Oosteinderweg behoort tot de mogelijkheden,
want er is een gezellig restaurantgedeelte. De trouwe klanten worden beloond met fraaie cadeaus,
want er is een spaarsysteem waarbij
je voor mooie cadeaus kunt sparen.
Van een mok tot een MP4 speler of
een espressoapparaat. De komende weken wordt het nog leuker om
naar Cafetaria-Eethuis Family GP te
gaan, want met de Euroactie kun je
voor slechts één euro een hamburger, broodje kroket, portie friet, slaa
tje of milkshake krijgen. Deze actie
geldt tot 22 november.
Kijk voor de bonnen elders in deze krant!

(H)eerlijke uitdeelactie in
Ophelialaan zaterdag
Aalsmeer - In de Ophelialaan kunnen ze er wat van: Genieten! De komende maanden staan weer helemaal in het teken van het grote genieten in Nederland. Eerst doet de
goedheiligman zijn intrede in Nederland en dan komt de kerstman
nog eens langs.
In welk deel van het jaar wordt er
meer genoten van alle lekkernijen
dan in december? Heerlijke Speculaasletters, de zaligste wijnen, de allermooiste vis, de waanzinnigste sigaren en het allermooiste vlees?
Voor dat alles kunt u zo letterlijk
‘heerlijk winkelen’ in de Ophelialaan
waar zovele kleine zelfstandigen allemaal hun eigen vak perfect verstaan. En juist die afwisseling van
al die vakkundig uitgeoefende verschillende ambachten, maken het
winkelen in de Ophelialaan zo aan-

trekkelijk en zeker in de decembermaand is dit zeer aangenaam. Aanstaande zaterdag is er weer een uitdeelaktie waarbij de Opheliawinkeliers zich weer van hun (h)eerlijkste
kant laten zien, en het publiek in de
watten zullen leggen. Op de inhoud
van de uit te delen cadeaus kan verder niet in worden gegaan. Het is
immers iedere maand weer een grote verrassing waarmee de winkeliers
het winkelend publiek weer gaan
verrassen. Dus dat geheim blijft nog
even geheim tot zaterdag.
Maar wilt u weleens (h)eerlijk verrast worden? Kom dan aanstaande zaterdag winkelen in de Ophelialaan. En wie weet, word u dit keer
(h)eerlijk verrast door een winkelier die zijn vakmanschap niet onder stoelen of banken steekt, maar
deze uitdeelt!

Ondernemersborrel OVA
met tophockeyer van ´t Hek
Aalsmeer - Op dinsdag 17 november organiseert de OVA de vierde ondernemersborrel voor ondernemers en relaties in de gemeente.
Plaats van samenkomst is gebouw
de Legakker aan de Turfstekerstraat
63. De avond begint om 20.00 uur
met de algemene ledenvergadering
tot 20.45 uur.
Daarna wordt een korte pauze gehouden en is vanaf 21.00 uur de microfoon voor tophockeyer, arts en
presentator Tom van ‘t Hek. Tom
van ‘t Hek speelde zestien jaar in
het Nederlands hockeyteam. Als
coach heeft hij zes jaar de leiding
gehad over het Nederlands dameshockeyelftal. Onder zijn ‘bewind’ is
het team Europees kampioen ge-

worden. In 1995 begon Tom met het
presenteren van radioprogramma’s.
Van ‘t Hek is een allround presentator die zijn presentaties en lezingen
tot in de puntjes voorbereidt. Zijn
brede maatschappelijke en sportieve kennis en zijn sterke vocabulaire zorgen er voor dat hij in zijn presentaties de juiste snaar bij zijn toehoorders weet te raken. De vierde
ondernemersborrel biedt ruimte aan
maximaal honderd personen. Vooraf aanmelden bij het secretariaat is
een vereiste. De kan door een email
te sturen naar karin@cthoffscholte.nl of door te bellen naar 0297361669. De kosten van de avond
bedragen 10 euro per persoon, contant te voldoen op de avond zelf.

Eigen Haard 100 jaar!

Aalsmeerse in de prijzen
bij droomhuiswedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 7 november maakte tv-presentator Jochem
van Gelder de winnaars bekend van
de Eigen Haard Droomhuiswedstrijd. Art (8) en Loesje (10) Ubbink
wonnen de Superprijs: Het ontwerp
van hun Droomhuis wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De ontwerpen die
in de prijzen zijn gevallen worden
de komende weken tentoongesteld
in de hal van het hoofdkantoor van
Eigen Haard aan de Arlandaweg 88,
nabij station Sloterdijk, in Amsterdam. Honderden kinderen en volwassenen hebben meegedaan aan
de droomhuiswedstrijd, één van de
activiteiten die Eigen Haard in het
kader van haar 100-jarig bestaan

organiseert. De resultaten waren
verbluffend. Kleine en grote bewoners van Eigen Haard hebben hun
droomhuis in elkaar geknutseld, beschreven, gedicht of digitaal ontworpen.
Per leeftijdscategorie zijn er drie
deelnemers in de prijzen gevallen. Ook is er een aanmoedigingsprijs uitgereikt: een dagje stage lopen op een architectenbureau. In
de categorie 18+ is een Aalsmeerse in de prijzen gezet. Mevrouw C.
Sloot-Commandeur heeft de twee
prijs in ontvangst mogen nemen. Op
één andere inzending na, zijn alle
overige winnaars afkomstig uit Amsterdam.
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Meneer den Hertog één van hen

Van de hak
op de tak

Onthullen straatnamen in
Schoolmeesterswijk
Aalsmeer - Het heeft wel even geduurd: veel aandringen bij de gemeente en steunbetuigingen uit de
gehele wereld bleken nodig, maar
nu is het er toch van gekomen:
Aalsmeer krijgt een straat, genoemd
naar Meneer Den Hertog, in de vorige eeuw hoofd van de Uloschool
en directeur van de Handelsavondschool in Aalsmeer.
De heer Den Hertog was een man
van aanzien en met ontzag wordt
nog steeds over hem gesproken. Hij
was het boegbeeld van zowel de Ulo
als de Handelsavondschool en het
onderwijs op beide instituten stond
op een hoog niveau.
Veel leerlingen van deze scholen
wisten een goede sociale een maatschappelijke positie te verwerven of
hebben met succes een eigen onderneming geëxploiteerd. Voor-

Plechtigheid 25 november
Oud-leerlingen die goede herinneringen hebben aan de school van
‘meneer’ Den Hertog wordt gevraagd aanwezig te zijn bij het officiële aanbrengen van de straatnaam, tezamen met de namen van
andere Aalsmeerse onderwijzers.
De plechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 25 november vanaf 15.00
uur in brede school De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66.

Eerste termijn Verkeer- en Vervoerplan

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
12 november, vindt in de raadzaal
van het gemeentehuis de zeventiende bijeenkomst van het Beraad
en de Raad in 2009 plaats. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met
het Beraad en voorzitter dit maal is
Joop van der Jagt van AB. Hamerstukken zijn het beschikbaar stellen van 18.200 euro voor digitaliseren van bestemmingsplannen, weigeren projectbesluit voor de bouw
van twaalf appartementen aan de
Bilderdammerweg 76 en begroting
2009 van de stichting AURo voor
openbaar primair onderwijs. Eerste behandelstuk is het vaststellen
van het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan. De behandeling van dit
onderwerp is, in eerste termijn, gericht op de beantwoording van de
ontvangen zienswijzen op het concept, het vaststellen van de nota van
wijziging alsmede het kennisnemen

van het uitvoeringesprogramma van
2009 tot 2015. Het is de bedoeling
dat de behandeling in tweede termijn en de besluitvorming vervolgens plaatsvinden in het Beraad en
de Raad van 26 november. De Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 gaat deze avond een zelfde weg bewandelen: Vaststellen ingediende zienswijzen, wijzigingen vaststellen en op
tweede termijn, eveneens op 26 november, behandeling en besluitvorming. Behandelstukken zijn verder
het krediet van iets meer dan 14,5
miljoen voor grondtransacties voor
Green Park Aalsmeer en verhoging
krediet met bijna 2,5 miljoen euro
voor het bouwrijk maken van kavels
in Green Park. Besluitvorming willen de bestuurders dezelfde avond
in de Raad plaats laten vinden. De
sluiting is gepland rond 23.45 uur.
Zowel het Beraad als de Raad zijn
openbaar, publiek is welkom.

Start sloop oude kassen
Rijsenhout - In glastuinbouwgebied PrimAviera is op woensdag 4
november een belangrijke volgende
stap gezet in het herstructureringsproces. Met het weghalen van een
stuk glas werd het startschot gegeven voor de sloop van een aantal
oude kassen. Het waren wethouder
Arthur van Dijk en Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland en
voorzitter van de stuurgroep Greenport Aalsmeer, die gezamenlijk deze
feestelijke ‘klus’ klaarden. “We gaan
nu echt beginnen”, zegt Arthur van
Dijk. “De afgelopen tijd heeft Stallingbedrijf Glastuinbouw Nederland
(SGN) een aantal oude kassen aan-

gekocht in het herstructureringsgebied PrimAviera, waaronder dit perceel aan Den Adelszwet. De oude vervallen kassen worden nu gesloopt. Maar het gaat er natuurlijk
vooral om dat we weer kunnen gaan
opbouwen.”
Jaap Bond vult aan: “PrimAviera ligt in de voortuin van Greenport
Aalsmeer. Met de 10 miljoen euro
die de provincie Noord-Holland investeert, laten we aan de regio én
aan het rijk zien dat het ons ernst is
om Greenport verder te ontwikkelen. Herstructurering van het gebied
is onderdeel van de plannen, waar
PrimAviera een grote rol in speelt.”

1 Amendement en 10 moties

Geen brug naar Stokkeland
en voedselbank wenselijk?
Aalsmeer - Een amendement en
tien moties werden donderdag 5
november ingediend door de politieke fracties en uiteindelijk zouden het amendement en drie moties
worden aangenomen. In het door
AB ingediende amendement betreffende Green Park werd de zinsnede “ Uitgifte van 10 hectare bedrijventerrein (in Green Park Aalsmeer)
vervangen door “uitgifte van 10 hectare bedrijventerrein (in Green Park
Aalmeer) tegen marktconforme tarieven en het amendement kreeg
raadsbrede steun.
In een motie, ingediend door CDA
en VVD wordt het college opgeroepen de voorbereidingen, die getroffen worden om te komen tot aanleg
van een brug tussen de Van Cleeffkade en het Stokkeland te staken en deze motie kreeg eveneens

Fiets gestolen
Aalsmeer - Uit een voortuin in de
Lunalaan is in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 november een

raadsbrede steun. Een motie van de
VVD waarin het college opgeroepen wordt om in overleg te treden
met Caiway, teneinde te bewerkstelligen dat gedurende een aantal jaren een beperkt analoog basispakket beschikbaar blijft kreeg eveneens raadsbrede steun.
Een motie van de AB-fractie waarin het college wordt opgeroepen zo
mogelijk binnen de G2, bijvoorbeeld
door de nieuw aan te stellen voorlichtingsmedewerker voor het bereiken van de doelgroep minimabeleid,
onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het inschakelen van een
Voedselbank als onderdeel van het
integrale minimabeleid en hierbij
nadrukkelijk te kijken naar de wijze
waarop dit door de gemeente Haarlemmermeer is georganiseerd krijgt
eveneens raadsbrede steun.
fiets gestolen. Het rijwiel was een
extra slot beveiligd.
Het betreft een damesfiets van het
merk Gazelle, zwart van kleur en type 12 Heve.

Fracties dan toch akkoord:
Visiedocument Polderzoom

Aalsmeer - Als extra agendapunt
na de Begrotingsraad stond het
voorstel gericht op het vaststellen
van het Visiedocument Polderzoom
en het beschikbaar stellen van een
krediet voor fase 3 (ontwerpfase) en
fase 4 (realisatiefase) donderdag 5
november op de agenda. Over dit
onderwerp is al heel veel gezegd en
geschreven. Het besluit is nu gevallen met inachtneming door een motie van de AB-fractie het volgende toegevoegd gaat worden: “Het
in het Visiedocument opgenomen
ambitieniveau voor Duurzaam Bouwen binnen het plangebied Polderzoom wordt verhoogd van niveau

Bullebak in
de dijksloot

al in de tuinbouwwereld en export
van tuinbouwproducten is de opleiding van groot belang geweest.
In een recent interview uitte onder
meer oud-VBA-voorzitter Jan Maarse Albzn. zijn waardering voor het
niveau van deze school die onder
leiding van genoemde Den Hertog
tot grote bloei kwam.

C naar niveau B waarbij alleen dan
mag worden teruggevallen op ambitieniveau C als helder is beargumenteerd wat daarvan de oorzaken
zijn”.
De motie wordt raadsbreed gesteund. Dat geldt ook voor de motie van dezelfde fractie waarin gevraagd wordt hetvolgende toe te
voegen: “Indien het totaal aantal
woningen binnen het plangebied
Polderzoom meer dan 205 bedragen, eerst contact op te nemen met
de Raad alvorens het Realisatiedocument te tekenen”. Ook hier was
raadsbrede steun voor en dat gold
ook voor het voorstel zelf.

Diverse kunstingrepen zijn de revue al gepasseerd. De gevaarlijke zuilen, half op de weg half op de fietsstrook, weet
menigeen zich nog wel te herinneren.

Twee wegen dagelijks 5 uur dicht!

Gaat Kudelstaart ‘op slot’
tijdens de spitsuren?

Kudelstaart - Tijdens het bezoek
van collegeleden op dinsdag 3 november in het Dorpshuis werd het
eens temeer duidelijk dat het verkeer in Kudelstaart een ‘zorgenkindje’ is. De steeds drukkere uitvalswegen zijn bij menigeen een doorn in
het oog. Meer inwoners zorgen voor
meer verkeersbewegingen, dat is
een feit. Om die toename van verkeersintensiteit in goede banen te
leiden heeft de gemeente een aantal maatregelen uitgevoerd en nog
in petto. Die maatregelen vallen
niet bij iedereen goed. En daar ontstaat zorg maar zeer zeker ook ergernis over. Het geeft veel stof tot
praten en schrijven. Zo is de Bilderdammerweg en alle ‘kunstingrepen’
die hier al zijn aangebracht en weer
verwijderd, vaak onderwerp van gesprek. Nu de gemeente wederom
een drietal maatregelen heeft afgekondigd in een poging het sluipverkeer terug te dringen, zijn weer verontrustende reacties gehoord.
Kudelstaarters plagen
Ditmaal gaat het niet om fysie-

ke aanpassingen, zoals weer een
nieuwe wegversmalling op de Bilderdammerweg, maar om een spitsluiting. De meeste ‘ingrepen’ om
de Bilderdammerweg veiliger te maken, hebben weinig lof bij omwonenden en weggebruikers geoogst.
Of deze nieuwe spitssluiting gaat
werken, is nog maar de vraag. Een
aantal omwonenden heeft al bezwaar geuit. “In de spitsuren komen
- als je het verkeer over de gehele dag neemt - niet heel veel extra
voertuigen op de weg.”
De Dorpsraad noemt het instellen
van de spitssluiting (op werkdagen
tussen 7 en 9 uur en tussen 15 en
18 uur) Kudelstaarters plagen. De
Dorpsraad is veel meer voorstander van het plaatsen van stoplichten op de kruising Bilderdammerweg en Ambachtsheerweg. “Dit
licht zou lang op rood moeten blijven, zodat het verkeer automatisch
voor de Hoofdweg kiest.” Ook het
afslaan van de weg uit Leimuiden
naar de Herenweg zou via een stoplicht moeten worden ontmoedigd,
vindt de raad.

De spitsafsluiting ‘s ochtends en ‘s
middags gaat gelden op de Bilderdammerweg tussen de rotonde bij
de Wim Kandreef en de Romeijnstraat. Dat deel van de weg wordt
dus gesloten voor gemotoriseerd
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de huisnummers 109 t/m 117. De bus mag
gewoon blijven rijden. De sluipverkeer werende maatregel geldt trouwens ook voor de Herenweg. Op
werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18
uur is de weg gesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer voor huisnummer 91.
Naast deze sluiting tijdens spitsuren, worden vrachtwagens geweerd. Burgemeester en wethouders hebben 20 oktober besloten
tot een inrijverbod voor vrachtauto’s
op de Herenweg. De Bilderdammerweg en Herenweg zijn straks bijna
te vergelijken met landwegen. Maar
wat zal de Hoofdweg aan gemotoriseerd verkeer, zeker in de spitsuren,
te verstouwen krijgen? Het gesprek
dat inwoners hadden met collegeleden op 3 november zal zeker een
vervolg krijgen, zo liet de gemeente enthousiast weten. Dat is geen
overbodige luxe voor Kudelstaarters
die nog lang niet zijn ‘uitgestreden’
wat betreft het verkeersveiliger maken van hun leefomgeving.

Begrotingsraad 2010 een matte vertoning

AB trakteert burgemeester
en wethouders op hengel
Aalsmeer - De behandeling van de
algemene beschouwingen 2010 van
de politieke partijen liet donderdag
5 november weinig vuurwerk zien.
Het was voor de redactie overigens
een open vraag waar de fracties hun
pijlen eventueel op zouden gaan
richten. In alle wijsheid was door
het presidium besloten de algemene beschouwingen onder embargo
{tot 5 november 14.00 uur) te verstrekken en dat maakte publicatie
vooraf onmogelijk. De fracties van
AB en PACT hadden nog de moeite
genomen de beschouwingen een of
twee dagen eerder te versturen. De
beschouwingen van CDA en VVD
heeft de redactie net voor het begin van de vergadering van de tafel van de raadzaal geplukt. Het lijkt
er op dat de dames en heren politici hun pijlen meer gericht hebben
op de naderende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Een
andere verklaring van de mate vertoning is nauwelijks te geven. Geen
euro stond ter discussie, zo leek het.
Portefeuillehouder Pieter Litjens kon
nog mededelen dat de door het Rijk
verstrekte septembercirculaire aangaf dat er een meevaller van driehonderdduizend euro viel te boeken, maar dat dit ging om veelal
geoormerkt geld. Voorts deelde de
portefeuillehouder mede dat er een
financiële werkgroep in het leven is
geroepen om de financiële horizon
te verkennen.
CDA en PACT
De CDA-fractie had als uitgangspunt voor 2010 “Behoudt wat gij
hebt” en is het met het college eens
dat de gemeente voor een enorme klus staat. Goed rentmeesterschap is voor het CDA altijd het leidend uitgangspunt geweest bij haar
politiek handelen. Het CDA heeft
moeite met het project de bus bij de

Klachten melden
bij servicelijn

Aalsmeer - Tijdens het bezoek van
burgemeester en wethouders aan
de dorpsraad in Kudelstaart werden
onder andere veel vragen over de
onderhoudsstaat van de wegen en
het groen gesteld. Voor deze vragen

jeugdvoorzieningen maar wethouder Jaap Overbeek ziet dit anders.
De fractie heeft bedenkingen bij de
bezuiniging van 250 duizend euro
bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), mede omdat het
rijk voor 2010 nog eens 50 miljoen
euro bezuiniging heeft ingeboekt.
Bij bereikbaarheid ging het CDA in
op het burgerinitiatief voor aanleg
van een keerlus bij de Uiterweg en
bij het project Green Park geeft de
fractie aan onvoldoende informatie
te ontvangen over het meerjarenperspectief en de fractie zou graag
een raad van commissarissen aanstellen.
De PACT-fractie merkt op dat bij
duurzaamheid geprobeerd moet
worden het ambitieniveau te verhogen bij de projecten die al lopen. Ook stelde de fractie vast dat
er veel rapporten zijn geproduceerd,
al duurde dat soms lang en de fractie is de mening toegedaan dat er
minder beleid en meer uitvoering
moet komen. Ophouden met dikke beleidsnota’s. Verder streeft de
fractie niet naar meer inwoners en
wacht nog steeds op de uitwerking
van de Nota Wonen 21 en heeft grote problemen met “scheefwonen”,
temeer daar er een tekort is aan sociale huurwoningen. PACT kondigde aan er op toe te zullen zien dat
in navolging van talrijke gemeenten
ook in Aalsmeer projecten van duurzaam bouwen en hernieuwde energiebronnen worden toegepast en
dat het niet bij theoretische verhalen blijft. Bij de elektronische dienstverlening moeten niet de regeltjes
maar de burger centraal staan en dit
vergt een cultuuromslag bij de ambtelijke organisatie
VVD en AB
De VVD-fractie constateert dat het
plaatselijk belang de laatste tijd onheeft de gemeente ook een servicelijn.
Wie een klacht of een melding
heeft, kan bellen naar de servicelijn
via 0297–387575 of een e-mail sturen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
Ook kan een melding doorgegeven worden via de website: www.
aalsmeer.nl/contact.asp. Het verslag
van de avond komt op www.wijkra-

dergeschikt wordt gemaakt aan het
partijpolitieke belang. Er is veel gepresteerd maar er moet ook nog
veel gebeuren deze vijf maanden
om het coalitieprogramma af te ronden. In tegenstelling tot PACT wil de
VVD wel getemporiseerd doorbouwen en de fractie heeft moeite met
de wederom voorgestelde ozb-verhoging, temeer daar de tarieven in
Aalsmeer al beduidend hoger zijn.
Veel plannen lopen een groot risico
en de VVD stelt voor om even pas
op de plaats te maken bij diverse
projecten. Schuif maar wat op zoals bijvoorbeeld Raadhuisplein en
Drie Kolommenplein. De VVD vraagt
naar een energiemarkt en de gemeente zou hierbij een voortrekkersrol moeten vervullen en ondernemers moeten stimuleren hierbij
een inzet te leveren. Tenslotte vraagt
de VVD een standvastig handhavingsbeleid.
De AB-fractie geeft aan blij te zijn
met dat er afscheid is genomen van
een paar belangrijke personen en
ook blij te zijn met de komst van de
nieuwe secretaris en projectdirecteur. Bij de samenwerking Aalmeer
- Uithoorn in de G2 moeten de neuzen dezelfde kant op staan en er zal
anders en ruimer gekeken moeten
worden, AB vraagt naar de prestatieafspraken met Cardanus en
wacht op het “spoorboekje van Berry”, de fractieleden weten niet welke
trein ze moeten nemen. Teveel projecten sluiten negatief af en de fractie wil meer aandacht voor onderhoud van de wegen. Het traditionele
jaarlijkse geschenk voor de wethouders bestond dit jaar uit een vishengel en voor de burgemeester was
er een fraaie fles me inhoud. De ingediende amendementen en moties
worden in een aparte bijdrage behandeld.
den-aalsmeer.nl en op de website
van de gemeente Aalsmeer.
Volgende bezoek
Het volgende bezoek van het college van burgemeester en wethouders is bij wijkraad Hornmeer op
maandag 23 november vanaf 19.30
uur in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3.

Aalsmeer - De Bullebak was een
monsterachtig beest dat onder water leefde. Mijn moeder waarschuwde ons voor de Bullebak en dat deed
ze vooral als broer Jaap en ik weer
‘ns op onze buik aan de slootkant lagen om met een stokje in het water te poeren. De Bullebak zou ons
opeens het water in kunnen trekken
en dan zouden er vreselijke akeligheden gebeuren. Ik was bang voor
die bullebak, maar met mijn broertje erbij durfde ik die bullebak wel
uit te dagen. We speelden veel aan
de slootkant en voor ons was dat de
dijksloot die langs de Oosteinderweg
liep, voor ons huis langs, in het Farregat. Die dijksloot is er nog steeds; of
er nog een enge bullebak in de sloot
zit betwijfel ik. Onze moeder was beslist niet goed bezig door ons bang
te maken voor de bullebak. Ik begrijp
haar achteraf wel omdat het haar
manier was om ons weg te houden
van het gevaar dat we op een keer,
buiten haar zichtveld om, kopje onder zouden gaan. Die sloot werkte
als een magneet op ons. We waren
wel bang voor de Bullebak, maar we
vonden het spannend om hem uit te
dagen. Dat deden we door op onze
buik boven het water te hangen en
met die stok de Bullebak te plagen
zodat hij tevoorschijn zou komen.
Steevast riep dan één van ons: “Ik zie
de Bullebak!”. Voordat de engerd ons
kon pakken renden we weg om ons
ergens te verstoppen. We hebben de
Bullebak nooit in het echt gezien...
Achter ons huis aan de Oosteinderweg liep een smalle moddersloot.
Volgens broer Jaap zat daar geen
Bullebak in. Met een zelfgemaakt
schepnetje ‘visten’ we daar op watervlooien of op kikkerdril of donderkopjes. Er was altijd avontuur aan de
slootkant te beleven. Ik vergeet nooit
meer dat Jaap een juten zak uit de
moddersloot viste. Er zat iets in, misschien wel een schat van een zeerover dacht ik. Toen de zak op het droge lag, maakten we ‘m open. Er zat
niet veel in maar het was wel heel
erg. Jaap haalde er vier kleine katjes
uit waarvan er nog twee bleken te leven! Snel liepen we naar huis met de
katjes en legden ze op het aanrecht
neer. De twee levende katjes piepten
angstig en ze hadden hun oogjes nog
dicht. Mijn moeder wreef de katjes
met een zachte doek droog en legde
de poesjes bij onze grijze poes Grijssie die drie jonkies had gekregen.
Grijssie snuffelde even aan de twee
vreemde katjes en begon de beestjes behoedzaam af te likken. “Ze mogen bij Grijssie blijven”, zei mijn moeder tevreden. De twee dode katjes
hebben we begraven bij de conifeer
naast het kippenhok. Het is goed gegaan met de twee katjes.
In de winter was de dijksloot snel
bevroren. De Bullebak zat dan veilig opgeborgen onder het ijs. Ook in
de winter was de dijksloot opnieuw
een aantrekkelijk speelterreintje. Ik
heb er, achter een keukenstoel, leren
schaatsen op mijn Friese doorlopers
met zo’n koperen knop op de krul.
Iedereen uit de buurt leerde schaatsen op de dijksloot. Via de zijslootjes kwam je terecht op de sloot langs
de Hoge dijk waardoor je een rondje
kon schaatsen. We hadden ook een
prikburretje. Dat was een soort houten sleetje dat je kon voortbewegen
met twee prikstokken die je in het ijs
prikte. Niet iedereen stelde het prikburren op prijs omdat de prikpunten
het ijs beschadigde. Van de Friese
doorlopers kan ik me nog herinneren
dat de oranje banden waarmee je de
schaatsen ‘onderbond’ nogal snel te
los gingen zitten. Om de banden opnieuw strak te trekken ging je op de
hard bevroren berm zitten om met
ijskoude vingers de linten weer stevig
aan te binden. Warm aangekleed en
met je muts diep over je oren getrokken vermaakte je je urenlang op de
dijksloot en had je volop ijspret. In die
tijd kreeg je ijsvrij van school of ging
je met de hele klas schaatssen op het
ijsbaantje achter het Oosterbad.
De Bullebak en het fenomeen ijsvrij:
bestaat dat nog?
Coq Scheltens

Vergadering
wijkraad
Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 18 november houdt wijkraad Stommeer
in gebouw Seringenhorst aan de
Parklaan 27 haar volgende bijeenkomst. Iedere wijkbewoner is van
harte welkom! De aanvang is 19.30
uur. Het eerste half uur is bestemd
voor wijkbewoners om zaken aan de
orde te stellen en onderwerpen op
de agenda te plaatsen. Daarbij is de
buurtregisseur van de politie aanwezig. De complete agenda is vanaf vrijdag te vinden op: www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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Navigatiesystemen
uit auto’s weg

ingezonden
Overlast door water in Kas
Zo’n twee jaar hebben Kas bewoners last van water op de Kwekerij, de weg die parallel loopt aan de
N201. Het is dit jaar zelfs voor de
zesde maal dat de bewoners met
laarzen naar hun auto moeten. Er
zijn nu twee bedrijven geweest die
de putten hebben leeg getrokken,
het laatste bedrijf zo’n 2000 liter water. Er werd een slang in ingebracht
die niet verder reikte dan circa 20
meter, terwijl hij uit moest monden
op 35 meter in de sloot. Dus neem ik
aan dat daar een verstopping zit. Hij
had op dat moment niet het juiste

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 november is
in een tweetal auto’s ingebroken en
zijn de dieven er vandoor gegaan
met het navigatiesysteem. Van de in
de Freesialaan en Linnaeuslaan geparkeerde wagens hebben de dieven een zijruit ingetikt. De politie
raadt eigenaars aan hun navigatiesystemen vooral niet in de auto te laten, ook niet in het dashboardkastje.
Het aantal diefstallen is de afgelopen weken weer toegenomen!

materiaal om dit op te lossen. Deze
medewerkers worden op stap gestuurd zonder tekeningen hoe het
stelsel loopt.
Hopelijk ligt er nu een rapport van
het laatste bedrijf bij de gemeente.
De bewoners worden het zo langzamerhand een beetje zat.
Natuurlijk zijn de regenbuien wat
groter in omvang als acht jaar geleden toen wij er kwamen wonen,
maar toch gemeente doe hier wat
aan!

Spelcomputer
en stereo weg

A.Box, Kas 95, Aalsmeer.

Bandensteker aangehouden
Uithoorn - Een 61-jarige man is
zondagavond 8 november, rond zeven uur, bij zijn woning in Uithoorn
aangehouden, omdat hij kort daarvoor op de Startbaan in Amstelveen
een voertuig had vernield. De ban-

Connexxion
schenkt kunst

Aalsmeer - Vervoersmaatschappij Connexxion gaat het kunstwerk
‘Wings’ aan de gemeente schenken. Het gaat om een kunstuiting
die vroeger aan het gebouw van
Maarsen & Kroon heeft gehangen.
De nieuwe bestemming voor het

13 Bekeuringen
na lichtcontrole

Aalsmeer - Op vrijdag 6 november hebben de politiekorpsen in
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen
in de middag en avond een gezamenlijke controle gehouden op verlichting bij brommers en scooters. In
Aalsmeer zijn 13 bekeuringen gegeven voor geen of ondeugdelijke verlichting. In totaal zijn 178 boetes uitgeschreven.

den van het voertuig waren lekgestoken.
Een getuige van het misdrijf had het
kenteken van de auto genoteerd en
dit doorgegeven aan de politie.
De man zit ingesloten.
werk is op dezelfde locatie, namelijk de woonwijk Maarse & Kroonhof. Het plaatsen van het kunstwerk,
waar Ben Guntenaar de maker van
is, kost de gemeente 2.000 euro.

Vrouw onwel
bij busstation

Aalsmeer - Op donderdag 29 oktober rond twee uur in de middag
heeft de politie assistentie verleend
bij een onwel geworden buspassagier. Een 42 jarige Rijsenhoutse was
flauw gevallen. Ze ging voor onderzoek naar het Spaarne ziekenhuis.

Velg gestolen
Aalsmeer - Op zondag 1 november
is tussen negen uur en half elf in de
ochtend ingebroken bij een bedrijf
in de Lakenblekerstraat. Een zijraam
is ingeslagen. Vooralsnog mist het
bedrijf een velg.

Nieuw terras bij Zorgcentrum

Aalsmeer - Dankzij een legaat van
Aldert Heeren, die woonachtig was
in het ouderentehuis in het centrum, heeft de stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer een terras kunnen aanleggen in de tuin.
Het terras bevindt zich aan het water en wordt overdekt door dakplatanen. Als de bomen volgroeid zijn,
zal het terras nog meer een aangename plek zijn om te genieten van
de zon en het scheepverkeer in
de Ringvaart. Het terras gaat verder nog voorzien worden van windschermen en heeft de naam Aldert
Heeren-terras gekregen. Voor een
aantal bewoners die niet goed meer
de regie over hun eigen leven kunnen uitoefenen zijn nieuwe ruimtes gecreëerd op de begane grond
en voor deze groep is een gesloten tuin aangelegd. En de tuin, de
nieuwe ruimtes en het terras zijn
niet de enige voorzieningen die de
stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer hebben kunnen ver-

wezenlijken dankzij donateurs. Er is
een beamer aangekocht om televisie en films te kijken in de zaal van
het zorgcentrum, er is geïnvesteerd
in koersbal en er zijn enkele spullen
aangeschaft voor de beautysalon.
Donateurs gezocht
Inmiddels zijn de medewerkers en
bewoners enthousiast geworden om
de dagelijkse mededelingen via de
televisie op de kamers te vernemen
en wat in de zaal gebeurt in beeld
te brengen. De stichting Vrienden
gaat een deel van de kosten voor de
televisiekrant op zich nemen, maar
heeft nog niet voldoende financiële
middelen bijeen. Wilt u als particulier of bedrijf steunen? Donateurskaarten liggen klaar op de balie van
zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Op dit moment zijn er 400
sponsors, die het werk van de stichting Vrienden jaarlijks steunen. De
hoogte van de donaties ligt tussen
de 15 en 100 euro.

Barrelhouse maakt indruk

Kudelstaart - Een heerlijk ouderwetse Madnessavond, zo werd het
optreden van Barrelhouse in het
Dorpshuis van Kudelstaart afgelopen zaterdag aangekondigd. Het
klopte! Het publiek, van dertigers tot
zestigers, genoot van de blues die

gewonnen. Verder zijn in de loop
der jaren liefst 5.500 bomen geplant
en zijn 5.000 stuks spontaan opgekomen. Van 15.000 vierkante meter
seringenakker is natuur gemaakt en
vier akkers zijn ingericht met paddenpoeltjes voor de rugstreeppad.
Tot slot: Er zijn van de akkers wel
800 autobusbanden geruimd en 8
akkers zijn vrij gemaakt van asbest.
Er is al veel bereikt, zo stelt het bestuur in haar jubileumbulletin. Maar:
“Om de continuïteit op het gebied
van natuurbehoud te waarborgen,
moet er de komende jaren nog heel
wat gebeuren”, aldus voorzitter Nico Borgman. Meer weten? Kijk op
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Structuurvisie NH 2040
ter inzage bij gemeente
Streek - De ontwerp structuurvisie
NH 2040 van de provincie NoordHolland ligt nog tot en met woensdag 2 december ter inzage. In de
structuurvisie geeft de provincie
Noord-Holland aan op welke manier zij de ruimte in de provincie de
komende 30 jaar wil benutten en
ontwikkelen. De provincie zet vooral
in op compacte en goed bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk groen. De structuurvisie, de bijbehorende verordening en het planMER, kunnen worden ingezien op
het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem en in gemeentehuizen in Noord-Holland. De structuurvisie is ook digitaal in te zien en
te downloaden via de www.noordholland.nl/structuurvisie Ook zijn
de kaarten digitaal te zien en kan

men inzoomen met een viewer. Opmerkingen kunnen schriftelijk, onder vermelding van ‘ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040’, gericht worden aan: Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. mw.
Drs. S. Albicher, Team Structuurvisie
kmr. HP 3096, Postbus 3007, 2001
DA Haarlem. Opmerkingen kunnen
ook digitaal, o.v.v. ‘ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040’ gemaild worden naar: structuurvisie@
noord-holland.nl. De ontvangen opmerkingen zullen door Provinciale
Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten worden betrokken bij hun
besluitvorming over de vaststelling
van de structuurvisie Noord-Holland 2040. Naar verwachting wordt
de structuurvisie in februari 2010
vastgesteld door Provinciale Staten.

de kreet uit het publiek. De band
treedt al ruim 35 jaar op - in dezelfde samenstelling - en doet niet onder voor jongere groepen. Zoveel
enthousiasme werd zaterdagavond
dan ook steevast elke keer met een
dik applaus gewaardeerd.

“Gemeente neemt groot financieel risico”

Fracties: Green Park Aalsmeer
ontkomt niet aan crisis!
Aalsmeer - Het krediet voor het
project Green Park Aalsmeer met
meer dan 14,5 miljoen euro verhogen ten behoeve van diverse grondtransacties, willen burgemeester en
wethouders.
Met het gevraagde krediet worden door de gemeente gronden in
het gebied aangekocht, die na het
uitvoeren van verschillende werkzaamheden (slopen en saneren)
bouwrijp aan Green Park Gebiedsontwikkeling B.V. worden geleverd voor de uitgave van bouwkavels. Doel uiteindelijk is uit oogpunt
van duurzaamheid een verantwoorde invulling geven aan het plangebied met een maximale grondopbrengst. In de bijeenkomst van het
Beraad en de Raad vanavond, donderdag 12 november, komt de forse kredietaanvraag aan de orde. Tijdens de behandeling van de begroting afgelopen donderdag 5 november spraken de fracties, via hun al-

gemene beschouwingen, hun verontrusting over Green Park uit. “Onvermijdelijk ontkomt Greenpark niet
aan de gevolgen van de crisis. Aankopen is nu geen bijzonder moeilijke opdracht, verkopen is echter niet
eenvoudig. Zeker niet voor Greenpark dat opereert in een sector die
zwaar getroffen is door de crisis”, aldus het CDA. “Wat ons verontrust
is dat wij als raad weinig betrokken
worden bij de gang van zaken rond
Green Park Aalsmeer. We hebben
het idee te weinig grip te hebben om
projecten goed te kunnen controleren en onvoldoende informatie te
ontvangen over het meerjaren perspectief. Een zorgelijke situatie wanneer het betreffende project grote financiële risico’s in zich draagt.
Een oplossing zou zijn een raad van
commissarissen aanstellen.” PACT:
“Aalsmeer neemt met het ontwikkelen van Green Park Aalsmeer een
groot financieel risico. Mede gezien

de grote druk op de gemeentefinanciën en de zorgelijke situatie op de
vastgoedmarkt, mogen de financiële
risico’s niet hoger worden door een
te opportunistisch grondaankoopbeleid. Grond heeft pas waarde als
die waarde te gelde gemaakt kan
worden. Daarnaast mag gemeenschapsgeld in onze ogen nooit inzet zijn van (grond)speculaties.” De
VVD: “Ten aanzien van Green Park
Aalsmeer hopen wij van ganser harte dat het economisch klimaat snel
verbetert.”
Aalsmeerse Belangen stelt in haar
algemene beschouwingen allerlei
onderwerpen aan de kaak die spelen, gerealiseerd zijn of meer aandacht nodig hebben. Green Park
Aalsmeer komt niet aan de orde.
Het krediet voor grondtransacties
in Green Park Aalsmeer wordt vanavond behandeld in het Beraad en
later op de avond in de Raad vastgesteld.

Weergaloze Flamenco in
een uitverkocht Bacchus

Aalsmeer - Af en toe ben je getuige van iets speciaals en afgelopen
zaterdag 7 november waren 55 toeschouwers in een uitverkocht Bacchus getuige van een van de warmste herfstavonden in jaren. Het podium was vrij gemaakt voor een
temperamentvol flamenco ensemble. Gitarist Yorgos Valiris, Zangers
Curra Suarez en danseres Silvia Cabeza lieten het bloed van het publiek sneller stromen.
Ademloos keek men naar de geweldige interactie tussen gitarist,
zangers en danseres. De virtuositeit van Yorgos Valiris stond volle-

15 Jaar De Bovenlanden:
5.500 Bomen geplant
Aalsmeer - Dit jaar bestaat stichting De Bovenlanden vijftien jaar. Ter
gelegenheid van het jubileum wil de
stichting een schuilhut op een van
de cultuurakkers restaureren en
dankzij een bijdrage van 5.000 euro van het Schipholfonds kan deze opknapbeurt uitgevoerd worden.
Er is de afgelopen vijftien jaar veel
bereikt door alle vrijwilligers van de
stichting. In deze jaren is totaal 26
hectare aangekocht in de bovenlanden waarvan 5 hectare cultuur akkers. Qua inrichting is totaal 4 kilometer oeverbescherming aangelegd, is 2 kilometer beschoeiing
aangelegd rond seringenakkers en
is 20.000 vierkante meter riet terug

Barrelhouse een avond lang speelde. Van negen tot één uur zorgde de
band met hèt gezicht Tineke Schoemaker voor een adembenemend
optreden.
“Wat kunnen die gasten nog spelen”, was dan ook een veelgehoor-

ingezonden
Onze begripvolle politie
Het is vrijdagmiddag 6 november
omstreeks 17.00 uur als ik naar de
Albert Heijn ga in Kudelstaart. Aldaar aangekomen is het weer de
welbekende drukte en overvolle parkeerplaatsen. Een rondje gedaan en ja ook de laden- en lossenparkeerplaats is bezet door een personenauto, heel begrijpelijk. Zelfs
de twee mindervalide parkeerplaatsen vlakbij de Rabobank zijn door
auto`s bezet. Of dit echt mindervalide waren, kan ik niet beoordelen,
maar dat gaat dit schrijven ook niet
over. Uiteindelijk besluit ik mijn auto
te parkeren op één van de hoekjes
op het parkeerterrein waar zeer regelmatig auto`s geparkeerd worden.
Je staat niemand in de weg en kunt
toch je boodschappen doen. Ik doe
mijn boodschappen, kom na enkele
minuten weer terug met m`n karretje en zie een politieauto wegrijden
met twee agenten erin. Ze moesten
zeker sigaretten halen.
Niets is minder waar, ik kom bij mijn
auto en zie tot m`n groot ongenoegen het voor velen welbekende gele papiertje onder mijn ruitenwisser,
een bekeuring. Ik rij naar het politiebureau in Aalsmeer, daar aangekomen treft ik één de bewuste agenten, die inmiddels al weer terug was.
De agent vraagt: Wat kan ik voor U
doen? Ik overhandig hem het gele

papiertje en zeg: Ik kom dit even terugbrengen, want dat kan niet de
bedoeling zijn, lijkt mij. Hij kijkt zeer
verontwaardigt en zegt: Weet u hoe
U geparkeerd stond? Ja, natuurlijk
weet ik dat. Niet op de doorgaande weg en op een plek waar niemand er last van heeft. Maar de
agent is er van overtuigd dat hij Kudelstaart veiliger maakt. Ik heb hem
mijn complimenten gegeven voor
zijn geweldige actie en ga naar huis.
Thuis aangekomen bel ik toch nog
even het politiebureau, want ik wilde de naam weten van de betreffende agent om een bezwaarschrift te
schrijven. Bel nummer 0900-8844
en je weet hoe lang dat duurt. Ik
krijg het servicenummer in Amsterdam. Ik vraag naar het politiebureau
Aalsmeer en krijg te horen: Waarom
wilt u het politiebureau Aalsmeer
spreken?
Na veel uitleg zegt men: Ik zal kijken of ze u daar te woord willen
staan. Vanuit bureau Aalsmeer weigert men mij die naam en verwijst
men mij naar de bezwaarschriftenprocedure. Vooropgesteld, ik stond
fout geparkeerd, laat daar geen
misverstand over bestaan. Echter de
flexibiliteit, begrip en het meedenken stel ik toch wel ter discussie.
Zou men niet weten dat Kudelstaart
groeit en inmiddels bijna 8.000 in-

dig in dienst van deze twee prachtige vrouwen. Curra Suarez, met een
stem zo krachtig dat de ruiten van
Bacchus dreigden het te begeven.
Ze zong alsof haar leven er van afhing. Een brok expressie en emotie. Al deze gezongen emotie leidde tot een geweldig samenspel met
danseres Silvia Cabeza die in haar
dans kracht, sensualiteit en tederheid koppelde aan een groot ritme gevoel. Toen de laatste klanken
van Yorgos gitaar waren verstorven
ging het publiek op de banken en
een staande ovatie viel dit geweldige trio ten deel.
woners heeft en dat Albert Heijn al
heel lang in discussie is om meer
parkeerplaatsen te creëren?
Ja, de betreffende agent haalt elke week zijn target wel, hij rijdt
‘gewoon’ naar Albert Heijn in Kudelstaart! Ik zal het wel helemaal
verkeerd zien, moet niet zeuren,
want ik stond gewoon fout geparkeerd, dus maar m`n boete betalen
en bedenken: De politie is je beste vriend.
J.Groen, Schweitzerstraat 41,
Kudelstaart

Start sloop
twee scholen
Kudelstaart
Kudelstaart - De Antoniusschool
en de OBS Kudelstaart zijn begin
van dit schooljaar verhuisd naar het
gebouw de Rietpluim. Op het oude terrein gaan zorgwoningen ontwikkeld worden. De gemeente heeft
de aanbesteding voor de sloopwerkzaamheden inmiddels in gang
gezet. Vanaf 19 november gaat
de sloop beginnen. De gemeente
vraagt uw begrip voor de overlast
die deze werkzaamheden ongetwijfeld met zich mee zullen brengen.
Als u klachten heeft of als er sprake
is van onraad, wordt eenieder verzocht contact op te nemen met de
servicelijn van de gemeente via email servicelijn@aalsmeer.nl of telefonisch 0297-387575.

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 november
is ingebroken in een woning in de
Baccarastraat. Via een keukenraam
hebben de dieven zich toegang verschaft. Beneden is de gehele woonkamer overhoop gehaald. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met een
spelcomputer, de stereo-installatie
en sleutels. De insluiping vond tussen 21.00 uur en 3.00 uur plaats.

Ruim 100 op de
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op vrijdag 6 november
rond half negen in de avond heeft
een motoragent een 56 jarige automobilist tot stoppen gemaand die
met een snelheid van ruim 100 kilometer over de Aalsmeerderweg
reed. Omdat alcohol geroken werd,
is de bestuurder gevraagd te blazen. Hij moest mee naar het bureau
alwaar het ademanalyseapparaat
stokte bij 625 Ugl. Omdat de man
geen vaste woon- of verblijfplaats
heeft, moest de boete van 250 euro direct betaald worden. De auto is
in beslag genomen omdat vermoed
wordt dat de wagen voorzien is van
valse kentekenplaten.

Wieldoppen weg
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 oktober
zijn vier wieldoppen gestolen van
een in de Hadleystraat geparkeerde
Volksdagen. De eigenaar heeft niets
van de diefstal gemerkt.

Controle zwaar
verkeer

Aalsmeer - Op de Dreef heeft de
politie op donderdag 5 november
een controle zwaar verkeer gehouden. Een groot aantal vrachtwagens
zijn tot stoppen gemaand en aan
een keuring onderworpen. Een Italiaanse chauffeur bleek zonder geldige papieren te rijden. Hij heeft een
boete gekregen van 1760 euro. Een
andere Italiaanse chauffeur kreeg
een bekeuring van 440 euro vanwege te kort rust. Twee Nederlandse chauffeurs zijn beboet vanwege
het rijden op andermans bestuurderskaarten. Er zijn vijf blaastesten
afgenomen. In geen geval bleek er
alcohol genuttigd te zijn.

Winkeldief
gevangenis in
Aalsmeer - Op vrijdag 6 november
is een 42 jarige man uit Haarlem betrapt op diefstal van een fles drank
uit een winkel in de Beethovenlaan.
De man was eerder in de winkel geweest en kwam na enige tijd weer
binnen. Het personeel vertrouwde
het niet en hield de Haarlemmer in
de gaten en niet voor niets. Hij wilde een fles drank zonder betaling
meenemen. De man is overgedragen aan de politie. Tijdens controle bleek de 42 jarige nog 66 dagen
gevangenisstraf op naam heeft en
openstaande boetes van totaal 4100
euro. De Haarlemmer wordt overgebracht naar de gevangenis.

In de boeien na
horeca-rel
Aalsmeer - Rond twee uur in de
nacht van Zaterdag 7 op Zondag 8 november is een 30 jarige in
Aalsmeer verblijvende man in de
boeien geslagen door de politie. De
man was na een opstootje uit een
horecagelegenheid in de Zijdstraat
gezet. Na enige tijd kwam hij terug,
werd geweigerd en bedreigde hierna de portier. De 30 jarige was niet
voornemens te vertrekken. De hulp
van de politie is ingeroepen. De man
is aangehouden en overgedragen
aan de recherche.

Man onwel in
winkelcentrum
Aalsmeer - Op vrijdag 30 oktober
rond tien uur in de ochtend is de
hulp ingeroepen van de politie bij
een onwel geworden persoon in het
winkelcentrum van Kudelstaart. Mogelijk heeft de 62 jarige Kudelstaarter een epileptische aanval gehad.
Hij is naar huis gebracht.
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Wedstrijden veldvoetbal

RKDES handbalsters winnen
van tegenstander Voice
Kudelstaart - De dames van handbalvereniging RKDES hadden afgelopen zaterdagavond in het Nijkerkse Voice een volkomen onbekende tegenstander, die bovendien
niet naar Kudelstaart was afgereisd
om de punten cadeau te doen. In
een enerverende wedstrijd, die meer
spannend dan goed was, kon RKDES maar moeizaam op gang komen. Verdedigend bleef de ploeg
goed op de been, maar aanvallend
lukte er maar weinig in de eerste
helft. Daarbij moet wel werden opgemerkt dat paal en lat meermalen
een score in de weg stond. Bij de
tegenstander was er eigenlijk maar
één speelster die voor gevaar zorgde.
Helaas werd deze dame in de eerste helft te weinig afgestopt, waardoor Hoekwater/RKDES maar geen
afstand kon nemen. Sterker, bij rust
stond Voice met 6-7 voor en was er
voldoende gesprekstof in de RKDES-kleedkamer. In de tweede helft
speelden de Kudelstaartse dames
een stuk gevarieerder en nam de
schotvaardigheid aanzienlijk toe.
De ploeg kwam dan ook op voor-

sprong en stond deze vervolgens
ook niet meer af in het verdere verloop van de wedstrijd. Helaas ging
tijdens diezelfde tweede helft eerst
Kirsten Mollema door haar enkel
en vervolgens ook Linda Verschueren, waardoor beide speelsters direct klaar waren met spelen. Hierdoor was de ploeg ook haar wisselmogelijkheden kwijt. Bij de tegenstander viel in diezelfde periode ook de beste speelster van de
ploeg uit met een blessure, waardoor RKDES vanaf dat moment een
gewonnen wedstrijd speelden. De
12-10 voorsprong kwam niet meer
in gevaar. Enerzijds omdat de prima spelende RKDES-keepster Eline Luijten in de resterende tien minuten van de wedstrijd alle schoten
wist te stoppen en anderzijds omdat de RKDES aanval er toch ook
nog twee bij scoorde, waardoor er
een 14-10 zege werd geboekt. Hiermee heeft RKDES nu 4 punten uit 3
wedstrijden. Aankomend weekend
wacht de lastige uitwedstrijd bij Celeritas in Bunnik. Bij winst van RKDES wordt deze ploeg op de ranglijst gepasseerd.

Trampolinespringen

Omnia bij internationale
teamwedstrijd in België
Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober vond in Beveren-Leie in België
de derde editie van de Golden River Teamcup plaats. In deze vriendschappelijke ploegenwedstrijd, georganiseerd door Lenig&Vlug, streden 24 Nederlandse, Franse en
Belgische teams naar een podiumplaats. Een bijzondere wedstrijd, want er worden international
niet veel teamwedstrijden georganiseerd, en zeker niet waar zowel
mannen, vrouwen junioren en senioren in een team samen kunnen
springen. Deze wedstrijd wordt om
de twee jaar gehouden en de vorige editie behaalde een team van SV
Omnia 2000 een derde plaats.
Twee teams van SV Omnia namen dit keer deel. Als eerste waren de springers van team 2 aan de
beurt. Dit team bestaande uit Rawana Moenis, Robin van As, Ilse Verrgoossen en Tinij Henri, een gastspringers van Veerkracht. Daarna

was het de beurt aan de springers
van team 1 bestaande uit Yanaika
Holst, Melvin Dokter, Perry Alderden
en Chris Moerman. Ondanks dat alle springers hun best deden, waren
de resultaten niet voldoende voor
plaatsing in de finale.
Trampolinevereniging Triffis uit Alkmaar wist de hoogste score te bereiken. De ploeg zette erg consistente reeksen neer en behaalde 279,5
punten. Op de tweede plaats eindigde een team uit België, de Franse
club Levallois werd derde.
Na de prijsuitreiking was het snel
weer op weg naar huis. Verschillende springers werden een dag later
weer verwacht in de Bloemhof, waar
het vijftigjarig bestaan van trampoline springen in Nederland gevierd
werd met verschillende demonstraties. Al met al een leuke maar drukke dag. Niet alleen voor de springers maar ook voor de begeleiding.

RKDES rukt op naar tweede plaats
Kudelstaart - Vorig jaar werd er
door RKDES nog verloren van het
toen nog hetende Sporting Maroc,
maar dit keer zou het anders moeten. De club heet nu Nieuw West.
RKDES begon met de zelfde elf als
vorige week tegen Legmeervogels,
dus de broertjes Lentjes zaten weer
op de bank, De Afas/vBerkel combinatie begon voortvarend aan de
wedstrijd en al gauw stond het 0-1
voor RKDES. De keeper van Nieuw
West, ook wel de clown genoemd
omdat hij de hele wedstrijd door
schreeuwt, holt, vliegt en de gekste
capriolen uithaalt, ging wel heel erg
in de fout. Een dieptebal zou hij wel
even weg rammen, maar hij schoot
pardoes tegen Roald Pothuizen op
en de bal caramboleerde in de goal
0-1. Na 10 minuten kwam de plaatselijke FC zelfs op 0-2. Mark Pothuizen werd pootje gelicht binnen de
zestien, dus werd terecht een penalty gegeven die Jeffrey Stravers wel
heel strak in de linker hoek schoot.
Mark pothuizen had na 15 minuten
de wedstrijd op slot kunnen gooien. Geheel vrij kon hij recht voor
de goal met alleen de keeper nog
voor zich uithalen, maar hij schoot
naast. Zodoende bleef Nieuw West
er nog in geloven en trok massaal
ten strijde, wat ook best wel aardige
kansen opleverde. RKDES werd terug gedrongen op eigen helft, maar
gaf toen nog niet veel kansen weg.
Nieuw West kwam wel op 1-2. Sander Boshuizen kwam niet goed bij
de bal en kon deze niet goed weg
werken, zodat een speler van Nieuw
West vrij kon in schieten.
Nieuw West bleef de aanvallende
partij, maar RKDES kreeg de grootste kans. Ibra el Ahmadi ging alleen
op de keeper af, maar de ‘clown’ liet
zien ook best een beetje te kunnen kiepen en plukte de bal van
zijn schoen. Nieuw West kwam op

gelijke hoogte, maar dat doelpunt
was net zo schlemielig als het eerste doelpunt van DES. Een voorzet
van rechts werd door Mischa van
de Scheur geheel vrijstaand ingetikt,
alleen in zijn eigen goal, dus 2-2. In
de eerste 45 minuut maakte Nieuw
West nog een goal, maar deze werd
wegens buitenspel afgekeurd. In de
tweede helft nam Nieuw West gelijk
weer het initiatief. De bezoekers kregen kans op kans, maar gingen daar
dan weer veels te gehaast en slordig
mee om of DES keeper Ivo Peters
stond in de weg. Hij stond weer prima te keepen. Toch kwam de plaatselijke FC ook regelmatig bij de goal
van de tegenstander, maar ook zij
verdedigde behoorlijk. Onder andere werd een voorzet van Roald, die
Ibra el Ahmadi alleen maar hoefde
in te tikken, goed weggewerkt door
Nieuw West. Toch kwam RKDES
weer op voorsprong. Na een half
uur spelen bracht Robin Spaargaren de bal voor de goal waar Mark
Pothuizen met zijn hoofd de bal
pan klaar legde voor de inkomende Ibra el Ahmadi die simpel binnen tikte, 2-3. De laatste 10 minuten
was het weer billen knijpen, maar
gelukkig bleef het 2-3. Het was een
sportief potje voetbal van de eerste
tot de laatste minuut met een prima scheidsrechter, de heer Rijser.
RKDES is inmiddels opgeklommen
tot de tweede plek. Komende week
weer thuis tegen Concordia uit de
Bollenstreek.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Barry Muller,
Robin Spaargaren, Sander Boshuizen, Jeffrey Stravers, Robin Spaargaren, Mischa vd Scheur (62: Koen
Lentjes), Eddy Jansen, Mark Pothuizen, Ibra el Ahmadi (88: Gijs Lentjes), Roald Pothuizen.
Eppo

Zaterdag 14 november

Sporten met chronische
aandoening is mogelijk!
len in extra verwarmd water, aan diverse fitnesscentra en oefengroepen
in de regio met speciale aangepaste sportprogramma’s, aan sporten
in een rolstoel, etc. Sommige activiteiten worden uitgesplitst in groepen met aandoeningen als COPD,
(ex)-kanker patiënten, fibromyalgie
en reuma, CVA of diabetes.
Op de website www.aangepastsporten.info is het volledige sportaanbod
te bekijken.
De activiteiten die geschikt zijn voor
mensen met een chronische aandoening worden aangegeven met
het icoontje van een vlinder. Voor
persoonlijk contact kan contact opgenomen worden met Wikke van
Stam, regiomedewerker aangepast
sporten, via 023-5576955 of wvanstam@sportservicenoordholland.nl.
Ook verenigingen die met het idee
rondlopen te starten met een sportgroep voor de doelgroep chronische aandoening kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust houdt koploper
Jovo op 5-5 gelijk
Aalsmeer - In de uitwedstrijd tegen Jovo 5 was Bloemenlust 1 nog
tegen een kansloze 9-1 nederlaag
aangelopen, maar dat was zonder
sterkste man Brian v.d. Heuvel. Deze
keer in de Bloemhof kon het geheime wapen wel ingezet worden en
dat hebben de Amsterdamse lijstaanvoerders geweten. Al in de eerste partij van de avond scoorde Brian voortvarend het eerste punt door
in vier games te winnen. Hervé Pantegnies had weinig in te brengen
tegen de sterkste Jovo-speler. Johan Berk verloor in zijn eerste wedstrijd de eerste twee games met minimaal verschil (12-14, 9-11), maar
wist sterk terug te komen en met
hetzelfde minimale verschil (11-9,
14-12) een beslissende vijfde game
af te dwingen. Helaas ging die na
een 6-4 voorsprong met 6-11 verloren. Na een zeer spannende en gelijkopgaande wedstrijd wisten Hervé en Brian met 12-10 in de vijfde game het dubbelspel binnen te
halen, waarna Hervé in zijn tweede enkelspelpartij voor het derde
Bloemenlust zwaar bevochten punt
zorgde (11-7, 11-6, 8-11, 10-12, 1311). In de tweede wedstrijd van Brian kwam hij na een verloren eerste game steeds beter op stoom.
De tweede game was met 13-11
nog kielekiele, maar toen stoomde hij met 11-5 en 11-6 overtuigend
door naar de winst en 4-2 voor Bloemenlust. Het geschrokken Jovo zag
het kampioenschap al in gevaar komen en moest alle zeilen bij zetten.
Met redelijk ruime overwinningen
op Johan en Hervé wisten de Amsterdammers weer op een 4-5 voorsprong te komen, met de wedstrijd
van hun sterkste man nog tot besluit. Echter een zeer gemotiveerde Brian v.d. Heuvel zag en deed alles goed en zorgde met een overtuigende zege in drie games voor de 55 eindstand.
Bloemenlust 2 kreeg in Amsterdam
met 9-1 een ongenadig pak slaag
van het nu al kampioen zijnde Tempo Team 6. Bart Spaargaren was in
zijn eerste partij nog heel dicht bij
een overwinning op de 100 procent
speler Ton van Amersfoort. Helaas
ging, na de geheel gelijk opgaande
strijd van de eerste vier games (118, 12-10, 11-13 en 10-12), de vijfde game met 11-3 kansloos verloren tegen deze ervaren oldtimer. Tegen de andere 100 procent speler
Ben Witt had Bart geen schijn van
kans. Ton de Hollander en Wim van
de Aardweg kwamen er tegen deze
toppers niet aan de pas. Ook in het
dubbelspel werden Wim en Bart in
de kortste keer weer naar de kant
gewezen. Pas in zijn laatste wedstrijd wist Bart de eer te redden in
een makkelijke korte drie setter.
Tempo Team is nu al terecht kampioen. Bloemenlust 2 handhaaft gelukkig nog steeds een plaats in de
middenmoot in de bijzonder spannende vierde klasse poule, waar het

AALSMEER
Roda’23 1 - Aalsmeer 1
Zwaluwen’30 3 - Aalsmeer 2
Benschop 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – DVVA 10
Aalsmeer 5 – NFC/Brommer 2
Ouderkerk 3 - Aalsmeer 6
Aalsmeer 7 – HBC 3
RKAV Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1

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

S.C.W.
SCW 1 – RKAVIC 1
SCW 2 – RKAVIC 2
RKAVIC 4 - SCW 3
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1
Vogelenzang Vet.1 - SCW Vet.2
Geel Wit Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Bloemenkwartier Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u
15.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Almere A1

12.00 u

Junioren
RCZ A1 - SCW A1
SCW C1 – De Vecht C2

12.00 u
10.45 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Desto DA.2

14.30 u

Pupillen
SCW D1 – Tos Actief D1
SCW D3 - SCW D2
Onze Gazellen E3 - SCW E1
SIZO E1 - SCW E2
SCW E3 – Overbos ME.1
Kon.HFC F14 - SCW F1
Zwanenburg F6 - SCW F2
SCW F3 – VVC F13

9.00 u
9.00 u
10.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Odysseus’91 DA.4
SCW MB.1 – Amstelveen MB.1
KFC MC.2 - SCW MC.1
Zwanenburg MD.2 - SCW MD.1
Nw.Sloten ME.1 - SCW ME.1

13.00 u
10.00 u
11.15 u
10.30 u
9.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – DVVA 11
14.00 u
RKAV Vet.2 – Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.00 u

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Aalsmeer - Tot en met 14 november wordt de landelijke ‘week van
de chronisch zieken’ georganiseerd.
Juist voor mensen met een chronische aandoening kan beweging
tot een verbeterde uithoudingsvermogen, spierkracht en motoriek leiden. Soms geeft de aandoening te
veel beperkingen om aan te kunnen sluiten bij reguliere sportactiviteiten. Gewoonweg omdat het tempo of de intensiteit te hoog is. Speciaal voor deze mensen is er een
aanbod van aangepaste sporten. Dit
zijn activiteiten die afgestemd zijn
op de mogelijkheden van de doelgroep. Helaas is de onbekendheid
over de mogelijkheden om aangepast te sporten een belangrijke reden dat potentiële sporters nog
niet actief zijn. In Amstel & Meerlanden zijn 58 sportactiviteiten met
een aangepast sportaanbod speciaal voor deze doelgroep. De diversiteit in het sportaanbod is groot. U
kunt hierbij denken aan verschillende zwemactiviteiten waarvan enke-

Buitenveldert MD.5 - RKDES MD.1 9.00 u
RKDES ME.1 – UNO E5
9.30 u

puntenverschil tussen de nummer
2 tot en met 6 met nog drie wedstrijden te gaan slechts 10 punten
bedraagt. Voor Bloemenlust 3 lijkt
het verblijf in de vijfde klasse zich
tot één seizoen te beperken. Tegen middenmoter TSTZ Haarlem 9
kon alleen Irene Gerritsma een vuist
maken met twee knappe overwinningen. In de andere partijen waren de bezoekers te sterk voor Irene en haar teammaten Willem Visser en Mees v.d. Broeck. Mees en
Willem waren nog wel heel dicht bij
de winst en een derde Bloemenlustpunt in het dubbelspel. Helaas ging
deze spannende partij na een 2-0
voorsprong toch nog verloren (1210,11-8, 3-11, 3-11, 10-12). Door de
2-8 nederlaag lijkt degradatie onafwendbaar. In het verslag van de
vorige wedstrijd van Bloemenlust 4
stond al aangekondigd dat de wedstrijd tegen MEO 4 uit Amsterdam
heel moeilijk zou kunnen worden.
MEO 4 was koploper met tien punten meer dan Bloemenlust,, maar
ook met een wedstrijd meer gespeeld. Alles was dus nog mogelijk,
zeker bij een gelijkspel of een zege van Bloemenlust. Maar MEO trad
veel sterker aan dan destijds in de
thuiswedstrijd in Aalsmeer. Een speler die toen niets won was nu vervangen door een speelster die niets
verloor. Dirk Piet kwam tegen haar
nog het verste en had zelfs winstkansen toen hij bij 2-1 voorsprong
in de vierde game duidelijk aan de
leiding ging. Helaas kwam zijn tegenspeelster bij 10-10 langszij en
won de game toch nog met 13-11.
In de vijfde game redde Dirk het niet
meer. Danny Knol behaalde twee zeges, waarvan een op een veel sterker geachte speler, die tot dan toe in
de competitie pas één wedstrijd had
verloren. Dirk won verder nog van
de zwakste speler van MEO, evenals
Rob Faber. Beide wedstrijden verliepen spannend en vergden de maximale vijf games. Maar daarmee was
de kous af. Het dubbel Danny/Rob
verloor kansloos en zo kwam de 64 eindstand voor MEO op het bord
en lijkt de strijd om het kampioenschap in het voordeel van MEO te
zijn beslist.

Sponsors B1 JAU
Aalsmeer - Oerlemans en Bos Fiscalisten Amsterdam laten de B1 van
voetbalvereniging Jong Aalsmeer
United niet in de kou staan. Dankzij
deze bedrijven konden mooie trainingspakken aangeschaft worden
voor de voetballers.
De voetbaltenues en tassen worden gesponsord door Visser Transport Agencies. De B1 straalt nu een
goed verzorgde eenheid uit, een basis van kwaliteit en hopelijk levert
dit vele winstpartijen op.

Meisjes
RKAV MB.1 – TABA MB.1

11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
De Dijk B1 - J.A.United.B2
Almere C1 - J.A.United.C1
Zwanenburg C2 - J.A.United.C2
J.A.United.C3 – Zandvoort C3

14.00 u
11.00 u
14.30 u
13.15 u

Pupillen
Diemen D3 - J.A.United.D2
J.A.United.D3 – AFC D7
Roda’23 D6 - J.A.United.D4
J.A.United.D5 – Pancratius D13
J.A.United.D6 – Ouderkerk D6
J.A.United.E1 – ADO’20 E1
J.A.United.E2 – Sp.Martinus E2
Hoofddorp E7 - J.A.United.E3
J.A.United.E4 – Overbos E3
J.A.United.E5 – RCH E2
Kon.HFC E12 - J.A.United.E6
J.A.United.E7 – DIOS E4
J.A.United.E8 – Sloterdijk E5
J.A.United.E9 – NFC/Brommer E4
Pancratius F1 - J.A.United.F1
J.A.United.F2 – VVC F4
Kon.HFC F12 - J.A.United.F3
J.A.United.F4 – Hoofddorp F7
J.A.United.F5 – Zwanenburg F3
J.A.United.F6 – HBC F3
J.A.United.F7 – DEM F11
J.A.United.F8 – DSOV F6
J.A.United F9 – IJmuiden F1

12.30 u
13.00 u
9.00 u
11.15 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u
11.15 u
11.15 u
10.15 u
10.15 u
9.00 u
10.15 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u

Zondag 15 november

Meisjes
KDO MC.1 - J.A.United.MC.1
11.00 u
J.A.United.MD.1 – J.A.United MD.2 11.15 u
VVC ME.1 - J.A.United.ME.1
9.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Roda’23 D3 - RKDES D1
JOS/Watergr.meer D1 - RKDES D2
RKDES D3 – Pancratius D12
RKDES D4 – HBC D4
Pancratius E3 - RKDES E1
RKDES E3 – Arsenal E9
RKDES E4 – Potugal Adam E2
Abcoude F4 - RKDES F2
RKDES F3 – Sp.Martinus F5
Arsenal F6 - RKDES F4
AS’80 F 10 - RKDES F5
Legm.vogels F9 - RKDES F6
Bijlmer F3 - RKDES F7
RKDES F8 – Buitenveldert F 10
Nw.West F3 - RKDES F9

9.00 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
10.30 u
13.00 u
10.00 u
11.00 u
10.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Abcoude DA.1
RKDES MB.1 – Hillegom MB.1
RKDES MC.1 – Ouderkerk MC.2

13.00 u
11.00 u
9.30 u

R.K.A.V.
SDZ 1 - RKAV 1
Pancratius 4 - RKAV 2
RAP 2 - RKAV 3
KDO 3 - RKAV 4
RKAV 6 – Nautilus 3

14.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – AS’80 DA.1

14.00 u

Jong Aalsmeer United
Hoofddorp B2 - J.A.United B1

14.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Concordia 1
Legm.vogels 2 - RKDES 2
CTO’70 2 - RKDES 3
De Meer 2 - RKDES 4
Hoofddorp 9 - RKDES 5
RKDES 6 – Hoofddorp 12
Sp.Martinus 6 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
11.30 u
11.30 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Pancratius A3 - RKDES A1
RKDES A2 – TABA A2
RKDES B1 – DWV B1
RKDES B2 – Zwanenburg B2
GeuzenM.meer C1 - RKDES C1

14.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
12.30 u

Jan winnaar bij
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Jan Weij met 5572 punten,
gevolgd door Han Raadschelders
met 5527 punten, Alie van Weerdenburg met 5508 punten en Henk
de jong met 5128 punten. De hoogste eer bij het jokeren is behaald
door Henny de Wit met 127 punten,
op de tweede plaats is Janny Offerman geëindigd met 149 punten.

Zaalvoetbal

FICO ruim vóór op RKAVIC 2
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond de zaalvoetbalwedstrijd FICO
tegen RKAVIC op het programma in
De Bloemhof. FICO liet van begin af
zien de wedstrijd serieus te nemen
en pakte RKAVIC collectief aan. Er
ontstond een goed aanvalsoffensief
en na 7 minuten had FICO al een
2-0 voorsprong dankzij Barry van
der Weijden. Het was een makkelijke en mooie wedstrijd voor scheidsrechter Jan Kolk uit Aalsmeer. In de
17e minuut deed RKAVIC uit Amstelveen iets terug en kwam op 2-1.
In de laatste 8 minuten van de eerste helft zette FICO orde op zaken
en kwamen van 2-1 op 5-1. Err was
geen vuiltje meer aan de lucht. Mishon Bucuklsr scoorde 3-1 en schoot
ook de vierde erin. Bob Husemeijer
(nieuwe aanwinst FICO) bewees er
meteen bij te horen. 5-1 Was door
hem een feit in de laatste seconde
van de eerste helft.
Na de wissel van speelhelft nam FI-

CO opnieuw het initiatief. In de 26e
minuut een pass van Martijn Jooren
op Barry van der Weijden, die er 61 van maakte. De keeper van RKAVIC uit Amstelven was kansloos. FICO schakelde een tandje terug en
gaf de tegenstanders de kans om er
een tweetal doelpunten tegenover
te stellen, 6-2 en 6-3. Daarna gaf FICO niets meer prijs en voetbalde er
lustig op los. In de 38e minuut een
assist van Mike Runge op Bob Husemeijer, 7-3, en Rob de Boer zijn
pass op weer Bob tekende 8-3 op
het scorebord.
In de 46e minuut nog een ‘spetter’
tegen de doelpaal van RKAVI en
daarna een ‘één tweetje’ met Lex
Hendrikse die uiteindelijk Barry van
der Weijden vond en naar 9-3 wist af
te ronden. Om de ‘dubbel’ te bereiken werden stormachtige aanvallen
door FICO ondernomen, maar bleef
het 9-3. Een ruime winst op RKAVIC 2.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 3 november.
Lijn A:
1. Joke en Alex Pannekoek-Delfos
69.97
2. Jan van Ginkel en Cor Kroes
56,89
3. Gré Aartse en Jasper Blom
56.12
4. Juul en Matje Wentzel
53.83
5. Ina Eijsbouts en Gerda Kilian
53.83
6. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 52.30
7. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51,53
8. Theo Blom en Ko van Es
51.28
9. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
50.77
10. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 48.47
11. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 48.21
12. Jan en Krijnie Joore
46.68
13. Mar. Joore en Herma Raggers
45.92
14. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 45.92
15. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 43.88

16. Anny van Buyten en To v.d. Maarl
Lijn B:
1. Guus en Mieke van Neijenhof
2. Martha en Theo Teunen
3. Ger Lubbers en Willy Stokman
4. Coby en Gerrit van Leeuwen
5. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
6. B. Brockhoff en Ank Roodenburg
7. Erna en Pieter Jongkind
8. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
9. R. Doornbos en Tineke Molenaar
10. Hans en Lia Vreeswijk
11. Piet Vis en Jan van Zwieten
12. Jan en Mien Korenwinder
13. Wil Groot en Trudy Stokkel
14. An Joore en Mien v.d. Laarse
15. Nelly Mul en Marry Tulp
16. Rina en Laurens Veldt
17. Klaas Maarse en Adri Otto
18. Oege de Jong en A. Korenromp

33.42
59.15
58,04
55.80
55.58
54.69
53.57
53.57
53.13
51.12
49.11
48.66
47.77
47.77
47.32
43.75
42.19
40.18
38.62

Nieuwe Meerbode - 12 november 2009

pagina 23

Terug in de voetbaltop?

Voetbal

Aalsmeer gelijk tegen TOB
na enerverend duel
Aalsmeer - Van de wedstrijd
Aalsmeer tegen TOB afgelopen zaterdag 7 november hing veel af. Bij
winst of gelijk spel blijft Aalsmeer
meedraaien in de top, bij verlies
wordt afgehaakt. Hete werd 2-2 en
met deze stand blijven de kansen
open, ook omdat AFC de punten tegen AMVJ liet liggen. Alles blijft nog
bij elkaar. Aalsmeer moest zijn beste speler van de laatste wedstrijden,
Ilker Yildiz, missen wegens werkzaamheden. Tom v.d. Wilt maakte
zijn opwachting in de spits. Ook Sergio Pregers stond na zijn schorsing
weer in de basis. Het grote gevaar
bij TOB moest van de veel scorende
spits Ferry Noordhuis komen. Deze
grote bonkige spits was het ook die
uit een voorzet van Hans Oosterga
vrijstaand voor keeper Sander Bakker koppend het net vond en dit al
na 2 minuten.
Nog meer tegenvallers kwamen er
voor trainer Edwin van Maas toen
Thomas Harte al na zes minuten het
veld met een blessure moest verlaten. Guido Poesiat werd zijn vervanger. Aalsmeer liet zich niet kisten en
zocht de aanval. De ene na de andere aanval golfde op het doel van TOB
af. In de zevende minuut was Tom
v.d. Wilt dicht bij een doelpunt. Zijn
schot ging net voor langs. Een vrije
scoringskans van Stefan v.d. Dussen
werd om zeep geholpen. In dezelfde minuut lukte het Wieger Visser
niet om alleen voor keeper Ohran
Konijn het net te vinden. Ook Salih Yildiz kwam alleen voor de keeper niet tot scoren. Uit een voorzet
van Stefan v.d. Dussen kopte Tom
v.d. Wilt in de twintigste minuut de
bal in de hoek maar keeper Konijn
tikte de bal naast. Aalsmeer had na
20 minuten met al die kansen al op
een 5–1 voorsprong moeten staan.
Maar er stond nog steeds 0–1 op
het scorebord. De wedstrijd was op
het zware, maar goed bespeelbare
veld aantrekkelijk om naar te kijken.
Aalsmeer had het betere van het
spel. Het slim spelende TOB counterde gevaarlijk wanneer het moge-

lijk was. Eindelijk kreeg men waar
men recht op had. Uit een pass van
Erik Rijkmans in de dertigste minuut
verlegde Tom v.d. Wilt de bal direct
op Wieger Visser, die tussen de vallende Donny Bos en keeper Konijn
de bal binnen schoof, 1–1. TOB had
niet zoveel kansen nodig. Na een
misverstand tussen Stefan v.d. Dussen en Sander Bakker schoot Maurice de Ridder onder de vallende
keeper de bal in het doel, 1–2.
En weer liep Aalsmeer achter de
feiten aan. Tot aan de rust werd er
meer strijd geleverd op het middenveld dan voor de doelen. Het spel
in de tweede helft werd bepaald
door Aalsmeer. Maar het middenveld kon niet genoeg druk zetten
om de sterke verdediging van TOB
te verontrusten. In de zestigste minuut werd Lucien Fraenk gewisseld voor Erik Rijkmans en Lino de
Noten voor Guido Poesiat. Een vrije
trap voor TOB werd in de 63e minuut door Sander Bakker over de lat
getikt. Salih Yildiz was in de 75e minuut dicht bij een doelpunt, maar na
een solo voorkwam de keeper een
doelpunt.
Aalsmeer gooide alles op de aanval en aan inzet lag het ook niet.
De corners regen zich aan een. De
bal wilde er gewoon niet in. Wieger
Visser was nog dicht bij een doelpunt in de 89e minuut. Vrij voor een
leeg doel raakte hij de bal half en
ging naast. Toen iedereen al begon te wanhopen was het in blessure tijd - zware blessure Burak Sitil
in de 97ee minuut- toen een voorzet van Stefan v.d. Dussen met een
listig tikje door Salih Yildiz tot grote
vreugde van bank en toeschouwers
in het doel verdween, 2–2. En zo eindigde deze wedstrijd voor Aalsmeer
toch verdiend met wat men had laten zien, in een gelijk spel.
Komende zaterdag 14 november
speelt Aalsmeer uit tegen Roda 23
in Bovenkerk. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden

Darten in Kudelstaart

Waar zijn oude gezichten
van Poel’s Eye?
Kudelstaart - In de winnaarsronde bij de heren was Danny van de
Kooy de uiteindelijke winnaar van
de avond en bij de dames was het
Vanessa Rösken die met alle eer
streek. Het is natuurlijk een hele prestatie om deze ronde te winnen, maar ook in de andere rondes
is het niet gemakkelijk om de avond
winnend af te sluiten. Zo had Gerard Bak het in de finale van de Sconeronde moeilijk tegen Floortje van
Zanten. Floortje, die aan het begin
van de avond nog bij moest komen
van opwinding door het krijgen van
haar verdiende Wildcard voor de
Zuiderduin Masters, herpakte zich
goed. Na de poule ging geen wedstrijd meer verloren, zo ook niet tegen Gerard en ze sloot de avond af
met de eerste plaats in de Sconeronde en had ook met een 135 finish de
hoogste uitgooi van de avond. In de
finale van de E-ronde stonden Karel
Hartingsveldt en Rolf Duindam tegenover elkaar. Karel is een nieuw
gezicht bij Poel’s Eye en won direct
zijn eerste finale en ging trots naar
huis met zijn gewonnen prijs.
Bij de dames E-ronde was de span-

ning om te snijden, het ging tenslotte om het winnen van de chocola, en
iedereen weet hoe dol vrouwen op
chocolade zijn. Het was Nancy Kapitein die aan het langste eind trok en
ook zij ging trots naar huis met een
doosje celebrations. Er waren weer
veel nieuwe gezichten bij Poel’s Eye.
Darters uit Leiden, Utrecht, Noordwijk of Purmerend komen een gezellig avondje darten samen met
Kudelstaarters, Aalsmeerders of
Kwakelaars. Inmiddels mist het bestuur wel veel oude gezichten. Waar
zijn de darters van weleer gebleven?
Het bestuur doet hierbij een voorzichtige oproep aan de oude garde
om eens de krachten te komen meten met het nieuwe elan. Kom gerust weer een keer langs en maak
het vernieuwde systeem in een vernieuwd dorpshuis mee. Voor elke darter zijn er nieuwe rondes en
nieuwe kansen en de gezelligheid
is ook altijd op zijn plaats. Morgen,
vrijdag 13 november, is de eerstvolgende speelavond. Deelname kost
3,50 euro en de inschrijving sluit om
19.45. Kijk voor meer informatie op
de site www.poelseye.nl.

V.l.n.r. Vanessa Rösken, Nancy Kapitein en Tilly Vissers.

Tiny en Wijntje
beste koppel
Aalsmeer - Op maandag 2 november had buurtvereniging Oostend
weer een koppelspeelavond. Het
was weer ouderwets gezellig in het
Middelpunt , maar er kunnen nog
veel meer koppels meedoen aan
deze kaartavond. Het beste koppel
bleek Tiny van de Made en Wijn-

tje Heijink met 5463 punten, op de
voet gevolgd door Alie Luijben en
Rie Bekkers met 5144 punten en op
een goede derde plaats eindigde G.
Presser en H. van der Stroom met
4958 punten. De poedelprijs ging
dit keer naar Ans van der Stroom en
Tiny Buwalda met 3838 punten. De
volgende koppelspeelavond is op 16
november in buurthuis Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De
aanvang is 20.00 precies, de zaal
gaat open vanaf 19.30 uur.

Winst RKAV op Ankaraspor

Prijsuitreiking Ter Aar trofee.

IJsclub De Blauwe Beugel

Snelle tijden voor Menno Kramer
en Nicky van Leeuwen
Aalsmeer - Bij pr-wedstrijden in
Heerenveen op 28 oktober kwam
Menno Kramer tot een prachtig
nieuw persoonlijk record in een tijd
van 39.45 na een opening van 10.7
seconden. Zijn eerste 500 meter beloofde na een superopening van
10.6 een nog snellere tijd, maar helaas kwam Menno in die rit ten val,
waarna in de tweede rit alsnog een
mooi persoonlijk record op de klokken verscheen. Door deze twee 500
meter ritten en kort daarna een 1500
meter kon er geen toptijd worden
verwacht op deze afstand, maar uiteindelijk stopte de klok nog op een
fraaie 2.08.88. Nicky van Leeuwen
dook onder de 46 seconden grens
en reed haar 500 meter in 45.96, een
mooi nieuw persoonlijk record en
tevens clubrecord Junioren C. Op de
1500 meter kwam Nicky tot 2.16.72,
en weer heel dicht in de buurt van
haar baanrecord wat ze in Haarlem
heeft staan. Dat je niet altijd naar
Heerenveen hoeft voor snelle tijden bewijst Nicky van Leeuwen op
8 november door in Haarlem onder
prima ijsomstandigheden zichzelf
weer te verbeteren op de 500 meter in een tijd van 45.74. Dit is wederom een aanscherping van het
clubrecord meisjes Junioren C. Tijdens de baanwedstrijd op 24 oktober in Haarlem kwam Mats Stoltenborg op de 3000 meter verrassend
tot een nieuw persoonlijk record in
4.30.66, dit na de 500 meter in 45.87
gereden te hebben. Met deze tijden
eindigde Mats Stoltenborg op een
mooie vierde plaats in het eindklassement. Bart van der Vlugt kwam tot
43.76 en 4.33.27 en eindigde daarmee als derde. In dezelfde wedstrijd

bij de dames reed Shanna Herwijer op de 500 en 1500 meter respectievelijk 55.36 en 2.58.85. Op 1 november is een pupillenwedstrijd gehouden in Haarlem over 100, 300 en
500 meter. Daarin waren drie nieuwe pupillen van IJsclub De Blauwe
Beugel club actief; Luke Kooy, Donna Vermeulen en Lindsay Pecht. De
100 meter tijden zijn helaas niet bekend geworden, de genoemde tijden zijn de 300 en 500 meter tijden.
Luke Kooy: 48.84 en 1.22.36. Donna
Vermeulen: 43.29 en 1.22.59. Lindsay
Pecht: 48.84 en 1.16.36.
Vierde op Ter Aar trofee
Afgelopen zaterdagavond 7 november werd de jaarlijkse Ter Aar trofee
verreden. Een leuke en gezellige interclub wedstrijd waarbij een achttal
omliggende ijsverenigingen meestrijden om de eretitel, met als beloning de alom bekende Ter Aar wisselbokaal. De leden van IJsclub De
Blauwe Beugel hebben uitstekend
hun best gedaan, wat resulteerde in
een knappe vierde plek, terwijl vorig
jaar nog de zevende plek werd behaald. Een mooie progressie dus.
Op ieder niveau, van junioren C tot
en met de Masters, werd er flink gestreden. De omstandigheden waren prima te noemen, met de juiste buitentemperatuur en een prima
ijsvloer, zodat er behoorlijke snelle
tijden werden gerealiseerd en hier
en daar nog een nieuw persoonlijk
record. IJsclub De Blauwe Beugel
heeft een actieve website boordevol
(schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en
is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Prijzen voor Omniaspringers
in eerste plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
november was de eerste regionale trampoline wedstrijd van het seizoen 2009-2010, een teamwedstrijd.
Deze wedstrijd werd gehouden in
Castricum wat betekende dat er
verzameld moest worden. Gelukkig
waren er weer voldoende ouders die
wilden rijden, dus iedereen was op
tijd aanwezig voor het inspringen.
Voor sommige springers was het extra spannend omdat dit hun eerste
echte wedstrijd was.
Er werd gesprongen in drie klassen.
In de klasse C met 1 team, in klasse
D met 3 teams en in klasse E met 4
teams. In de klasse E1 sprong Omnia 10 met Tanja Kater, Eliane Kok,
Donnatella Antoniadis en Serena
Arendzen zich in de prijzen met een
fraai puntentotaal van 211,30. Dit
puntentotaal was ruim voldoende
voor een mooie derde plaats. Omnia 8 met Sabine de Jong, Bonita
Goede, Esther Kerckhoven en Naomi v.d. Coolwijk werd in deze klasse
vijfde met 204,70 punten. In de Klasse E2 deed SV Omnia 2000 mee met
2 teams Omnia 9 en Omnia 11. In
Omina 9 sprongen Joyce de Welle,
Aïcha Croes, Mila van Bruggen en
Ebbie Tam. Dit team behaalde met
200,50 punten een derde plaats. Kalina van As, Sybine den Hartog, Lars
Appelboom en Govert v.d. Klei, de
vier springers van Omnia 11 behaalde een zevende plaats met 186,00

punten. In de klasse D deed Omnia
mee met 3 teams. Omnia 7 met Sanne Appelboom, Naomi Weij, Sharona de Rijk en Nikita Holst, sprong
een goede wedstrijd en eindigde op
een zesde plaats met 208,60 punten. In dezelfde klasse werd ook gesprongen door Omnia 6 met Sophie van Geest, Danischa Goede,
Marlou de Vries en Sidney Heemskerk. Ook dit team sprong een goede wedstrijd en met een puntentotaal van 207,50 werden zij uiteindelijk zevende. Omnia 5 behaalde een
achtste plaats met 199,70 punten.
Dit team bestond uit Ilonka de Jong,
Marinka Maarse, Marc de Jong en
Sanne van Vliet. Marinka Maarse
viel tijdens het verlaten van de trampoline lelijk op de grond. De blessure was dusdanig dat een ambulance gebeld werd en Marinka naar
het ziekenhuis gebracht is. Marinka
heeft een onder andere een zwaar
gekneusde nek. In de C JKlasse
sprong 1 team van SV Omnia 2000
mee en wel Omnia 4. Marvin Arendzen, Viola Schreuder, Maaike Kaslander en Max de Vries lieten een
aantal mooie oefeningen zien wat
resulteerde in een vierde plaats met
224,40 punten. Al met al een goed
begin van een reeks van drie plaatsingswedstrijden.
De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag 14 november in Kudelstaart.

Aalsmeer - RKAV gaat weer mee
tellen, dat staat buiten kijf. Met nog
een wedstrijd in te halen moet het
mogelijk zijn om weer met de top
mee te gaan draaien. De wedstrijd
tegen Ankaraspor afgelopen zondag was het begin niet helemaal zoals men verwacht had. De tegenstander liet zien dat ze niet met lege
handen naar huis wilde gaan. Vijftien minuten dicteerde de ploeg het
spel, zonder dat RKAV hier iets aan
kon doen. Maar daar kwam na dit
kwartiertje duidelijk verandering in.
RKAV voetbalde meer naar voren
en juist daar moet je zijn om doelpunten te maken. En in de 20ste minuut was daar de 1-0. Het was Van
Maris die de bal ter hoogte van de
middenlijn opving en met zijn onnavolgbare schijnbewegingen ging hij
op het vijandelijk doel af en maakte de aanval af met een fraai doelpunt, 1-0. Na dit doelpunt leek het
of RKAV weer in de malaise terecht
zou komen. Martin van Tol was
de zondebok, met twee maal geel
mocht hij het veld verlaten. Tien
man en met 1-0 voor, het zou alle zeilen bij zetten worden. Ankaraspor rook zijn kans. Er was een
misverstand tussen Robert Jansen
en Van Halm waardoor de spits van
Ankaraspor de 1-1 kon aantekenen.
Maar na deze toch wel tegenvaller
liet RKAV zien een collectief te zijn.

De ploeg ging ervoor en dat is wel
eens anders geweest. Dat Aalsmeer
voor de volle winst ging, bleek wel
in de tweede helft. RKAV heerste
bijna op alle fronten, zowel conditioneel als spelbeheersing, het ging
zoals men het wenste. Martin Bax
was het die voor 2-1 zorgde en met
dit doelpunt liet hij zien wie de echte Bax was. Even later was het weer
Bax die prima weg draaide bij zijn
tegenstander en voor 3-1 tekende.
Toen ging eigenlijk het licht uit bij
Ankaraspor. Men trapte naar alles
wat bewoog. Het eerste slachtoffer
was Richard de Vries en de eerste
Ankaraspeler mocht met rood het
veld verlaten. Ook de reserve doelman mocht gelijk met hem mee. Het
werd er niet leuker op. In de zeventigste minuut was het Van Maris die
liet zien dat hij wel degelijk kan scoren, 4-1. Met een geweldige schot
vanaf de rand van het strafschop
gebied tekende hij voor zijn tweede
doelpunt. Even later had hij de hulp
nodig van Alexander Goes, die de
bal panklaar voor hem neerlegde,
en scoorde heel makkelijk zijn derde doelpunt, 5-1. Hier stond zondag
een team waar heel RKAV trots op
kan zijn. Hopelijk weten deze mannen er komende zondag 15 november tegen SDZ een vervolg aan te
geven.
Theo Nagtegaal

(Geld)prijzen, clubrecords en
limieten voor Oceanus
Aalsmeer - Met drie (lange) wedstrijden in één weekeind was het
heel druk voor de wedstrijdzwemmers van Oceanus. Op zaterdag werd
er gezwommen in Nieuwerkerk aan
de IJssel. Een leuke wedstrijd waarin
alleen vrijeslag werd gezwommen.
Voor de jongste zwemmers was er
25 en 100 meter, voor de ouderen
50 en 200 meter. Als je na die twee
gezwommen afstanden bij de beste vijf deelnemers uit je leeftijdsgroep behoorde, mocht je daarna
nog aantreden in de finale. En als je
dan uiteindelijk over drie afstanden
bij de beste drie behoorde, verdiende je een prijs. Voor de nummer één
was dat een geldprijs van 15 euro,
de nummer twee en drie kregen een
waardebon van 10 en 7.50 euro om
te besteden bij het “winkeltje” van
de sponsor, die zwemartikelen verkocht. Oceanus heeft laten zien dat
ze er waren: Liefst zeven keer was
er een eerste prijs: Lianne Bouwmeester, Michelle Meulenbroek, Eva
van der Born, Dennis Weening, Jorgos Skotadis, Rick de Mercado en
Wessel de Jong waren de gelukkige
prijswinnaars. Tweede plaatsen waren er voor Lulu-May Verbeek, Fabiënne Vork, Ruben Griffioen, Bart
Sommeling en Thomas Verouden,
terwijl derde plaatsen veroverd werden door Carmen Roskam, Daan
Sommeling en Martijn de Mercado.
Zeven clubrecords sneuvelden in
deze wedstrijd: Lianne Bouwmeester zwom met 17.11 over 25 meter
vrijeslag het record van Anouk van
Noord (18.64) van vorig jaar uit de
boeken. Dennis Weening verbeterde
de 25, 50 en 100 vrij, die nu op resp.
15.21, 33.82 en 1.17.47 staan. Jorgos
Skotadis verbeterde een 9 jaar oud
record van Floor Vergeer op de 50
meter van 30.94 naar 30.27. Op de
200 meter was hij met 2.25.81 bijna tien seconden sneller dan Jeffrey
Reijnders twee jaar geleden.

Snelste zwemmers
Op zondagmiddag troffen de snelste junioren- en jeugdzwemmers
van Nederland elkaar in het Sloterparkbad in Amsterdam. Daar werd
in een competitie over drie verschillende 100 meternummers een
klassement opgesteld met voor de
winnaar een prijs in natura. Dat de
zwemmers van Oceanus voor die
prijs niet in aanmerking zouden komen, was op voorhand al duidelijk,
maar zwemmen tussen de snelste
zwemmers van Nederland geeft wel
een kik. Omdat een tweetal meisjesteams pogingen wilden wagen voor
Nederlandse records, waren er ook
nog estafettes aan het programma
toegevoegd. Zo begon de wedstrijd

met een serie over vier keer 50 meter vrijeslag meisjes. Gelukkig had
de ploeg van Oceanus zich daar als
achtste voor geplaatst en mocht
ze meedoen. Tamara Grove was de
startzwemster. Met 29.16 zwom ze
niet alleen een NK limiet, ze verbeterde ook een grijs clubrecord dat
al sinds 1992 op naam van Angela Koekkoek stond en in 1994 werd
geëvenaard door Iris van Leeuwen.
Ook voor Jeffrey Reijnders was er
een NK limiet. Vorige week was hij
net 0.01 sec te langzaam, nu werd
de 100 vrij tijd 0.57.70, ruim onder
de limiet. De hoogste klassering was
voor Wessel de Jong, die in een veld
van 49 zwemmers negende werd.
Thomas Verouden werd dertiende
en Rick de Mercado eindigde op 27
in dezelfde categorie. Bij de meisjes junioren waren liefst 85 deelneemster toegelaten. Tamara Grove wist plaats 25 te veroveren, Maxime van den Heuvel plaats 36 en
Carmen Roskam plaats 50. Bij de
meisjes jeugd was er een 28e plaats
voor Chantal Grove en een 79e voor
Robin Pagano Mirani. Bij de oudste
junioren zaten Vincent Moolhuijsen (21) en Jeffrey Reijnders (24)
vlak achter elkaar. Donald Hillebregt
zwom via drie persoonlijke records
naar een 29e plaats bij de jongens
jeugd, waar Bastiaan Waanders 42e
werd met een persoonlijk record op
de vlinderslag.
Een ander deel van de selectie was
op dezelfde middag actief in Bussum op lange afstanden vrijeslag.
Ook hier voor de jongeren de kortste afstand (200 meter) en voor de
ouderen de langere (tot aan 1500
meter voor de heren). Er werden
ruim 50 persoonlijke records gezwommen en ook hier waren weer
een aantal nieuwe clubrecords. Ruben Griffioen verbeterde het clubrecord op de 400 meter vrijeslag jongens 10 jaar tot 5.27.69.
Vi e r j a a r g e l e d e n z w o m J e ffrey Reijnders dezelfde afstand in
5.45.73. Bij de 9-jarigen zwom Dennis Weening de 400 meter in 5.57.32
en dat was sneller dan Ruben Griffioen vorig jaar (6.07.97). Ook halverwege de strijd was Dennis sneller
dan ooit (2.56.10). Bij de 11-jarigen
zwom Jorgos Skotadis met 10.47.82
een stokoud record uit de boeken:
in 1993 werd Eric van Dam de recordhouder met 11.33.6.
Komend weekeind de tweede ronde van de landelijke zwemcompetitie waarin Oceanus de mooie derde plaats uit de eerste ronde moet
zien te verdedigen. Het programma
is minder gunstig, maar met alle pr’s
en goede tijden van de afgelopen
weken is niets onmogelijk.

Eva van der Born.

Donald Hillebregt.
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Handbal

Basketbalcompetitie

Sterke tweede helft levert
dames FIQAS winst op
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer moesten zaterdag 7 november op bezoek bij Westlandia,
een tegenstander waar uit nog nooit
was gewonnen in competitie-verband. Er was de ploeg dus veel aan
gelegen dat dit keer beter te doen
en daarom was ook speciaal op de
spelwijze van Westlandia – die spelen met zeer offensief verdedigende hoeken - getraind. Toch begonnen de Aalsmeerse dames te slap
aan de wedstrijd. Tot 2-2 ging de
strijd nog gelijkop, daarna miste FIQAS Aalsmeer nogal wat kansen en
profiteerde Westlandia. Het gevolg
was dat de thuisploeg uit kon lopen
naar een verschil van zes doelpunten: 12-6. Trainer/coach Menno de
Klerk nam een time out en drukte
zijn ploeg op het hart vooral rustig
te blijven en maar ook meer vechtlust te tonen. Dat pikten zijn speel-

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
4 november is gewonnen door Wim
Buskermolen Gzn. met 5206 punten.
Op twee is Arie Oliemans geëindigd
met 5138 punten, op drie Agnes de
Boer met 5033 punten en op vier
mevrouw Spring in ’t Veld met 4754
punten. Bij het pandoeren behaalden Wim Buskermolen Pzn. en Kees
van de Meer de hoogste eer met
610 punten, gevolgd door Dora Wittebol met 600 punten en Tom Verlaan met 580 punten. De volgende
kaartmiddag is op woensdag 18 november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

sters goed op, want bij rust was de
marge al teruggebracht naar vier:
14-10. Omdat Westlandia meteen
na de pauze te maken kreeg met
een paar tijdstraffen, had FIQAS
Aalsmeer het voordeel van overtal.
Daar werd optimaal gebruik van gemaakt en zo wisten de Aalsmeerse dames de stand binnen vijf minuten gelijk te trekken: 17-17. Vanaf dat moment nam de ploeg ook
het initiatief in de wedstrijd over en
was heer en meester op het veld.
De combinaties liepen gesmeerd en
zowel vanaf de cirkel als vanuit de
hoeken werden de kansen goed afgerond. Met name Jessica Wuthrich
– die weer helemaal terug is – en
Robin Kenter waren bijzonder doeltreffend. Nu kon FIQAS Aalsmeer
uitlopen naar een verschil van zes
(24-18). Dat de marge uiteindelijk
vier werd (28-24), was niet belangrijk meer: de wedstrijd was gelopen
en opnieuw waren belangrijke punten behaald. Menno de Klerk was na
afloop dan ook een tevreden man.
“Vooral over de tweede helft ben ik
te spreken, want toen heeft de ploeg
gespeeld zoals ze behoren te spelen
en het te slappe spel van de eerste
helft, dat onder de Aalsmeer-maat
lag, recht gezet. We gaan nu ook de
vruchten plukken van onze brede
selectie. Bijna alle posities zijn dubbel bezet en dat geeft ons veel mogelijkheden. Dat is, samen met de
vechtlust, op dit moment het sterke
punt van de ploeg.
Deze overwinning was meer dan
verdiend, goed voor het team en het
zelfvertrouwen en dat nemen we
mee naar onze volgende belangrijke
wedstrijd, aanstaande zaterdag tegen SEW.” De wedstrijd 14 november is in De Bloemhof en begint om
19.15 uur.

Meiden onder 18 winnen met één
punt verschil van Wiringherlant

Achter v.l.n.r.: Esther Brouwer, Tanja Zekveld, Cyrilla van der Zwaan en Arjo Versteeg (coach). Voor v.l.n.r.: Bianca Hollander, Britt Versteeg, Valerie Ottevanger en Wendy Verzeilberg. Op de foto ontbreken Linda Bouwman en Jolanda Verwoert.

Extra speelsters welkom!

Recreatieteam RKDES Handbal
Kudelstaart - Sinds een paar weken is er bij RKDES Handbal weer
‘n dames recreanten team. Na een
afwezigheid van ongeveer 10 jaar
heeft RKDES opnieuw een team dat
doordeweeks haar competitiewedstrijden speelt. Met schoonmaakbedrijf L.J. de Vries hebben de dames
een prima kleding sponsor gevonden, die ervoor heeft gezorgd dat de
dames er in het veld keurig bij lopen. Na jaren lang dames 1 te heb-

Jan en Nico het
beste koppel!
Aalsmeer - In een bomvolle zaal
was het afgelopen vrijdag weer ouderwets gezellig bij buurtvereniging Hornmeer. Er zijn hoge scores
te melden na de koppelkaartavond.
De hoogste eer is behaald door Jan
Meijer en Nico Bekkers met 6049
punten.
Op twee zijn Jan en Martin van Es
geëindigd met 5532 punten, op drie
Nel Weij en Nico Besselsen met

Patrick wint op
sjoelavond

Daniëlle, geflankeerd door Bas (links) en Ton van der Veldt.

Na veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Succesvol optreden Daniëlle
Aalsmeer - In mei jl. werd in het
dorpshuis in Kudelstaart de veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart gehouden. Met de opbrengst van de
veiling worden lokale clubs, verenigingen en stichtingen die voor grote
investeringen staan, ondersteund.
Éen van de kavels die onder de hamer kwam was een optreden, aangeboden door de 16-jarige acrobate Daniëlle Bubberman. Ze vond
dit een mooi gebaar om de inwoners van Kudelstaart te bedanken
voor alle steun en felicitaties die ze
mocht ontvangen na het winnen van
de de SBS6-Talentenjacht Holland’s
got Talent in 2008. Na een spannende strijd tussen twee bieders die
beiden hun zinnen hadden gezet op
het optreden van Daniëlle was het
uiteindelijk Ton van der Veldt, mede-oprichter van het softwarebedrijf
AFAS, die aan het langste eind trok.
Op dinsdag 3 november reisde Daniëlle af naar Leusden om een act
te verzorgen tijdens de AFAS Open
klantendag voor de First Class klanten en partners van AFAS. Deze dag

vormde de aftrap van de klantendagen AFAS Open 2009 waarop
het softwarebedrijf de nieuwe versie van haar succesvolle ERP-pakket AFAS Profit presenteert: Profit
2011. Daniëlle mocht rekenen op
een persoonlijke en zeer hartelijke
ontvangst door Ton van der Veldt.
Wat onmiddellijk opviel was de ontspannen, informele sfeer en het enthousiasme binnen het bedrijf.
Alles was uitstekend voorbereid en
prima georganiseerd. In het fraaie
theater van AFAS deed Daniëlle,
begeleid door Marley Eltz van Corpus Acrobatic Theatre, een stijlvolle tissu-act als verrassing voor de
ruim 200 genodigden. De aanwezigen waren zeer onder de indruk
van het optreden van de lenige Kudelstaartse. Bas van der Veldt van
AFAS sprak na haar act een dankwoord tot Daniëlle en meldde trots
te zijn op het uit ‘zijn’ dorp afkomstige talent. Als dank voor haar verrassende optreden mocht ze een warm
applaus en een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen.

Kids sporten in The Beach
Aalsmeer - The Beach biedt sinds
kort een zeer uitgebreid aanbod van
sporten voor kinderen aan. Zo hebben met de nationale jeugdsportpas zo’n 100 kinderen vier weken
enthousiast meegedaan met beachvolleybal- en judotrainingen. Sinds
enkele weken is het ook mogelijk
om het populaire ‘Zumba for kids’ te
volgen onder begeleiding van een
professionele Zumba instructrice.
Alle jeugdsporten vinden plaats op
de dinsdag en woensdag. De dinsdag is gereserveerd voor het judo. De jeugd van 6 tot 8 jaar traint
om 16.00 uur. Om 17.00 uur worden
zij gevolgd door de groep van 8 tot
10 jaar en de groep van 10 tot 12
jaar traint van 18.00 tot 19.00 uur.
De woensdag is een echte sportmiddag. Van 13.30 uur tot 14.30 uur
wordt gestart met ‘Zumba for kids’
van 6 tot 10 jaar en van 14.30 uur

tot 15.30 uur is het de beurt aan
de 10+’ers. Later op de dag start
de jeugdopleiding Beachvolleybal
onder leiding van de trainers van
BeachTeam Aalsmeer. Ook hier zijn
weer twee leeftijdscategorieën. Van
16.30 tot 18.00 uur zijn de trainingen
voor kids van 8 tot en met 12 jaar
en van 18.00 tot 19.00 van 12 tot en
met 16 jaar.
Met het aanbieden voor kids sporten wordt ingespeeld op de behoefte van vele ouders om hun kinderen
meer in beweging te krijgen. Sporten in het algemeen is goed voor de
mentale gezondheid en het concentratievermogen. Het doel van deze lessen is dat de kinderen hun lichamelijke condities gaan verbeteren en daardoor lekkerder in hun
vel gaan zitten. Surf voor meer info
naar www.beach.nl of bel met 0297347444.

5480 punten, op vier Wil ter Horst
en Ans Doeswijk met 53 95 punten
en op vijf Ben Bon en Bertus van de
Jagt met 5240 punten.
De poedelprijs was voor het koppel Jan Verhoef en Klaas van Berkel met 3393 punten.Het jokeren is
gewonnen door Rina Tas met 409
punten. De poedelprijs was voor
Loes met 588 punten. De volgende speelavond van buurtvereniging
Hornmeer is vrijdag 13 november in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld, de zaal gaat open vanaf 19.30 uur.

2667
2642
2629

C-klasse
1. Jannie Vos
2. Hans Buijs
3. Pleun van Verseveld
D-klasse
1. Jaap van Wees
2. Maria Baggen
3. Wob Vos
E-klasse
1. Willem Joren
2. Nico Verhaar
3. Jan Geleijn Dzn
F-klasse
1. Mirjan van de Berg
2. Herman Berkhout
3. Gea Stevens

2621
2616
2603

De volgende sjoelavond is op donderdag 19 november, als vanouds in
het Dorpshuis vanaf 20.00 uur.

Aalsmeer - Uitslag sjoelcompetitie
op 5 november in het Dorpshuis van
Kudelstaart.
Hoofdklasse
1. Patrick Haring
2. Cock Tukker
3. Albert Geleijn
A-klasse
1. Sjaak Siebeling
2. Jan Piet
3. Cor Franck
B-klasse
1. Wim van Leeuwen
2. Margriet de Vries
3. Henk Brozius

ben gecoacht, is Arjo Versteeg nu
gestrikt om bij dit team als coach
op te treden.
Inmiddels zijn de eerste twee wedstrijden gespeeld èn met overtuiging gewonnen. Hoewel de dames
momenteel met z’n negenen zijn,
zouden ze er nog graag een paar
extra speelsters bij willen hebben.
Mocht je interesse hebben, kijk dan
eens op de website www.rkdes.nl/
handbal.

2865
2826
2793

2473
2472
2353
2364
2310
2304
2352
2334
2207
2062
2050
1851

Aquatraining in Waterlelie
Aalsmeer - Voor iedereen, die van
zwemmen houdt en die op een redelijke manier de school- en rugslag
en borstcrawl kan uitvoeren is er in
zwembad De Waterlelie vanaf heden een unieke kans om in groepsverband te gaan trainen aquatraining! Onder leiding van een ervaren
instructeur (met zelf veel zwemervaring) kunnen de deelnemers iedere week een zwemtraining gaan volgen. Vooral in groepsverband kunnen trainen geeft een extra dimensie in vergelijk met het individuele
zwemmen.
Deze wekelijkse training gaat ervoor
zorgen, dat de techniek van de slagen steeds beter beheerst gaat worden en dat de zwemconditie zienderogen vooruit gaat. De aangeboden trainingsvormen zijn zeer gevarieerd en opbouwend van karakter.
Naast het verbeteren van de zwemslagen en de uitvoering van de trainingsvormen wordt ook aandacht
besteed aan de keerpunten van de
slagen en de starts. De aquatrainingen zijn iedere donderdagavond van
20.45 tot 21.30 uur in het banenbad
van De Waterlelie. Opgeven kan bij
de receptie van het zwembad. De
eerste training is vanavond, donder-

dag 12 november en deelname kost
7 euro. Voor meer informatie of inschrijven kan gebeld worden met de
receptie van zwembad De Waterlelie, tel. 0297-322022 of kijk op www.
esa-aalsmeer.nl.

Uitslagen ZABO ronde 5
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7
november werd de ZABO competitie in sporthal de Bloemhof voortgezet met de vijfde speelronde. De
vijf wedstrijden stonden onder leiding van de scheidsrechters Sian
Knetsch en Peter Meyer. De volgende uitslagen kwamen tot stand: Accon tegen Piller Sport 2-8. Amsec
Beveiliging tegen LEMO-Gaat-Los
8-4. LEMO tegen Schijf Grondbo-

ringen 2-5. Sportcafé de Midi’s tegen DGL 4-3 en De Jet Set BV tegen Mantel Makelaars 5-10.
Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 5-15, Schijf
Grondboringen 5-10, De Jet Set BV
5-9, Amsec Beveiliging 5-7, Mantel
Makelaars 5-6, Accon 5-6, DGL 5-6,
LEMO 5-6, Piller Sport 5-5, LEMOGaat-Los 5-0.

Aalsmeer - Zondag 8 november jl.
werd er een uitermate spannende
wedstrijd gespeeld in de Proosdijhal
in Kudelstaart. De meiden onder 18
van Basketbalvereniging Aalsmeer
speelden tegen Wiringherlant die
net als Aalsmeer nog geen enkele
wedstrijd gewonnen hebben.
De twee ploegen waren aardig aan
elkaar gewaagd en gingen de hele
wedstrijd ongeveer gelijk op. Na een
sterk eerste kwart van Aalsmeer,
kwam Wiringherlant in het tweede kwart goed terug. De eerste
helft eindigde in een gelijke stand
van 18-18. In het derde kwart nam
Aalsmeer de leiding en beëindigde
dit kwart met een 28-23 voorsprong.
Het vierde kwart scoorde Wiringherlant een aantal punten achter elkaar, waardoor ze weer op gelijke
hoogte kwamen met Aalsmeer. De
winst kwam dus aan op de laatste
minuten van de wedstrijd. Met nog
één minuut te gaan stond Aalsmeer
met één punt achter. Na een onderschepping kwam Aalsmeer weer
in balbezit en na een goede aanval scoorde Ula het winnende punt.
Gelukkig werkte de tijd in het voordeel van Aalsmeer, want niet lang
daarna werd de wedstrijd beëin-

digd. Met deze overwinning behaalde Aalsmeer de eerste winst van het
seizoen. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar. Gescoord is er door
Andrea (10), Denise en Ula (elk 9),
Lotte (8) en Patty en Roos (elk 2).

Jeugdhandbalnieuws

Spetterende overwinning B1
Aalsmeer - Alle mannen van de B1
van FIQAS Aalsmeer waren zondag
8 november klaar om de strijd aan
te gaan met alle ‘Jannen’ van Volendam. Goed uitgeslapen en met
twee wissels op de bank werd begonnen aan de wedstrijd. De spieren moesten de eerste tien minuten nog even verder worden opgewarmd, want Volendam ging spetterend van start. Dit resulteerde in
een voorsprong voor de tegenstander. Volendam liep uit met drie punten, maar daar nam Aalsmeer geen
genoegen mee. Met een paar spetterende goals namen de jongens de
leiding over en kwamen niet meer
op achterstand.
De verdediging was aan beide kanten zeer stevig te noemen. Dit resulteerde over en weer met regelmaat
in een vrije worp dan wel een penalty. FIQAS Aalsmeer ging met een
voorsprong van 18-12 de rust in. Ze
kwamen ook zeer gemotiveerd de
kleedkamer weer uit. Helaas scoorde Volendam drie keer achter elkaar
en zo stond het dus al snel weer

18-15. De Aalsmeerse jongens wisten ook weer twee keer te scoren
en ook keeper Jeremy weerde zich
goed en wist zelfs een harde bal
met zijn hoofd uit het doel te houden. De goals bleven over en weer
vallen maar Volendam wist de voorsprong van Aalsmeer niet meer in
te halen. De wedstrijd werd letterlijk op hoog niveau afgesloten, want
Nils maakte namelijk na een assist
van Floris een fenomenaal vliegertje… De eindstand werd 32-26 in
het voordeel van FIQAS Aalsmeer.
De B2 van FIQAS vertrokken zondag naar Bussum voor een wedstrijd tegen BHC. Groot was de verbazing toen de ploeg zag dat er een
jongen mee ging doen van 16! Het
bleek later dat BHC te weinig spelers had en daarom deze jongen liet
meespelen. Bij de rust stond het 13–
9. Coach Onno was best tevreden:
“Er wordt hard gevochten en goed
gespeeld, laten we proberen het
verschil klein houden.’ Uiteindelijk
werd met 22-19. Wel verlies, maar
keihard geknokt!

Midgetgolfbaan zondag later
open wegens competitie
Aalsmeer - Om 12.00 uur aanstaande zondag start de tweede
wedstrijd van de wintercombicompetitie 2009/2010 op de baan van
MGC Aalsmeer. Twee weken terug
werd in Boskoop de eerste wedstrijd
verspeeld. Helaas wegens neerslag
ingekort tot twee omlopen.
Ongeveer 20 spelers uit de regio
worden aan de start verwacht. Normaal derhalve over drie imlopen.
Tijdens deze wedstrijd zal de baan

voor recreatiespelers gesloten zijn.
Na de wedstrijd (bij goed weer) om
ongeveer 15.00 uur kunnen recreanten weer hun balletje slaan. In
december volgt nog een wedstrijd
in Boskoop. In 2010 wordt de cyclus voortgezet met nog een drietal speeldagen. Openingstijden van
de golfbaan aan de Beethovenlaan
114: woensdag, zaterdag en zondag
in de middag tussen 13.00 en 17.00
uur. Informatie via tel. 0297-340433.

Eredivisie handbal

Verlies en winst voor FIQAS
Aalsmeer - Voor de mannen van FIQAS Aalsmeer stonden vorige week
twee wedstrijden op het programma:
eerst op donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Pals groep/E&O, zaterdag de uitwedstrijd bij HA R&O in
Rotterdam. Het leverde een nederlaag én een moeizame overwinning
op. Een en ander heeft ongetwijfeld iets te maken met het ontbreken van een aantal (geblesseerde)
basisspelers, want FIQAS Aalsmeer
moest het doen zonder Serge Rink,
Luuk Obbens én Ruud Neeft. Tegen
E&O, dat dit seizoen flink versterkt
is en nog geen punt had verloren,
kwamen de Aalsmeerders geen moment in de wedstrijd. Tot 3-3 ging
het nog gelijk op, daarna nam de
ploeg uit Emmen een voorsprong en
stond die nooit meer af. Het manco
bij FIQAS Aalsmeer lag vooral in het
missen van de eigen kansen, want
die waren er wel degelijk. Maar de
schoten waren niet scherp genoeg
en bovendien verkeerde keeper Johan Bos van E&O (die eerder speelde in Aalsmeer) in topvorm. Het leverde een 9-12 achterstand op bij
rust. Ook na de pauze kwam FIQAS
Aalsmeer nooit echt in de wedstrijd.
Bovendien liet de dekking nogal wat
steken vallen, want de opbouwspelers van E&O konden iedere keer vrij
uithalen. Binnen een paar minuten
was de marge vijf: 11-16 en na een
kwartier zelfs negen: 13-22. Hierna
kon FIQAS Aalsmeer pas iets terug
doen: Jeffrey Boomhouwer, Frank en
Martin Lübbert en Jarcha van Dijk
zorgden voor iets meer aansluiting:
17-22, maar daarna liepen de Dren-

ten opnieuw uit: via 19-27 naar zelfs
20-30. Er was geen houden aan: de
Aalsmeerse dekking had haar handen vol aan cirkelspeler Leon van
Schie die prima ruimte maakte voor
zijn schutters. Met nog vijf minuten
te gaan was het al 21-32. E&O had
de punten binnen en het enige wat
FIQAS Aalsmeer nog kon doen was
de stand een iets draaglijker aanzien geven. Vooral Stefan Geleijn
wist in de slotfase nog een aantal
fraaie doelpunten te maken, maar
de nederlaag was al niet meer af te
wenden. Het werd uiteindelijk 2533.
Twee dagen later moe sten de
Aalsmeerders naar Rotterdam voor
een ontmoeting met HA R&O, een
ploeg die het de laatste weken best
goed doet. Het werd opnieuw geen
makkelijk avondje, al kon FIQAS
Aalsmeer in de eerste helft wel een
voorsprong opbouwen van vier doelpunten. Ruststand: 13-17. Die kon in
de tweede helft worden vastgehouden, al bleef er niet meer dan één
punt van over: 24-25. Wat telde waren echter vooral de twee winstpunten. Komende zaterdag 14 november speelt FIQAS Aalsmeer thuis tegen het v.d.Voort/Quintus van René
Romeijn en kan dan hopelijk weer
beschikken over alle spelers. Deze wedstrijd in De Bloemhof aan
de Hornweg begint om 21.00 uur.
Publiek is uiteraard van harte welkom. Doelpunten donderdag: Jeffrey Boomhouwer 9, Stefan Geleijn
7, Jarcha van Dijk 4, Frank Lübbert
3, Martin Lübbert en Menno v.d.
Grift 1.
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De taal van handen op
Kinderkunstzolder

Zuidooster en Oosteinder blinken
uit op schoolhandbaltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 4 november
heeft het schoolhandbaltoernooi
voor basisscholen uit Kudelstaart
en Aalsmeer weer plaatsgevonden. De handbalverenigingen Fiqas
Aalsmeer en RK des uit Kudelstaart
organiseren al heel veel jaren gezamenlijk dit toernooi in de beide
hallen van sporthal De Bloemhof.
In de ochtend speelden de kinderen uit groep 5 en 6 een toernooi.
Na drie poulewedstrijden streden
The GoGo’s van OBS De Zuidooster
en Oostopppers van de Oosteinderschool om de eerste plaats. The GoGo’s wonnen deze finale met 8-1. De
derde plaats was voor obs Samen
Een en de vierde plaats was voor Fiqas Aalsmeer van OBS De Zuidooster. Tegen het middaguur kwamen

de kinderen van groep 7 en 8 het
veld op. Negen teams speelden mee
met het toernooi.
Na een lange middag met sportieve, spannende en leuke wedstrijden
werd duidelijk dat er weer een Mikado-finale gespeeld zou gaan worden. Het team van Eye of the tiger
van OBS De Zuidooster nam het op
tegen de Oostblokkers van de Oosteinderschool. De winst was voor de
Eye of the tiger. De derde plaats was
voor de Oostbreakers, eveneens van
de Oosteinderschool, en de vierde
plaats voor obs Samen Een.
Hoewel de verenigingen gehoopt
hadden op iets meer aanmeldingen
kan toch teruggekeken worden op
een heel geslaagd schoolhandbaltoernooi.

Aalsmeer - Stichting KCA biedt een
bijzonder educatief programma voor
verschillende onderwijsniveaus. De
educatieve programma’s zijn er op
gericht kinderen vertrouwd te maken met beeldende kunst. Leerlingen ervaren en beleven de kunst intensief aan de hand van verhalen,
voorwerpen en verschillende werkvormen, op interactieve wijze. Vanaf
5 november doen kinderen uit Rusland, Oekraine, India, Syrie, Korea
en Peru, samen met 120 kinderen
van drie basisscholen uit Aalsmeer
mee aan de tentoonstelling ‘Handen en Handschriften’ op de Kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis in Aalsmeer.
Speciaal voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool bedacht cultureel adviseur Annefie van Itterzon een tekenopdracht.
Handen en handschriften zeggen
veel over je karakter, dat zie je het
best als je handlijnen onder een
loep bekijkt of als je op een vel papier zonder lijntjes schrijft. Echt ieder handlijntje en schrift is uniek! In
vroeger eeuwen was handlijnkunde
zo belangrijk dat het vak op universiteiten werd onderwezen. Ook nu
nog zijn er mensen die handen kunnen lezen en op die manier de toekomst in hoofd, hart en liefdeslijnen
kunnen voorspellen. Met deze opdracht gingen de leerlingen van de

Delano Bhaggoe opnieuw beste
judoka van Noord-Holland
Aalsmeer - Vier judoka’s van Pijloo Sports in de leeftijdscategorie 7
tot en met 9 jaar hadden zich vorige
week geplaatst voor de Noord-Hollandse judokampioenschappen in
Beverwijk. De 16 beste judoka’s uit
Noord-Holland streden dit weekend per gewichtsklasse om de titel Noord-Hollands Kampioen. Delano Bhaggoe wist deze titel vorig
jaar al binnen te halen en behoorde ook dit jaar weer tot de kanshebbers. Vorige week nog werd hij
kampioen van Amsterdam, maar
de griep werd afgelopen week bijna de spelbreker. Vermoeid en zonder voorbereiding stapte Delano de
mat op. Niet één partij ging zoals
het moest gaan, maar als het niet
gaat zoals het moet dan moet het
maar zoals het gaat. Met andere
woorden, als het niet mooi kan dan
maar lelijk. Dus knokken voor wat je
waard bent en niks weggeven. Uiteindelijk mocht Delano na vijf partijen winst zich opnieuw de beste judoka van Noord-Holland noemen. De kersverse kampioen van
Amsterdam in de gewichtsklasse
tot 30kg, Vince Tilroe, startte prima
met een overwinning maar verloor
zijn tweede partij. Met onder andere een schitterende voetveeg vocht
Vince zich door de verliezersronde
heen en behaalde alsnog het podium met een gedeelde derde plaats.
De andere judoka van Pijloo Sports
in de klasse tot 30kg, Tijn Loos, verloor vorige week nog van teamge-

noot Vince in de finale op de Amsterdamse Kampioenschappen. Dit
keer stond hij zeer geconcentreerd
op de mat en won zijn eerste partij
overtuigend. Zijn verliespartij tegen
de latere kampioen bracht Tijn via
de verliezersronde uiteindelijk opnieuw tegen clubgenoot Vince. Het
werd een spannende pot. Dit keer
bleef de stand gelijk. Tijn kreeg de
winst op beslissing van de scheidsrechter door meer actie te maken
dan Vince. In de strijd om plaats
twee en drie begon Tijn goed. Met
een schitterende techniek wierp hij
zijn tegenstander en kreeg een wazari. Een ruime voorsprong dus. Helaas kwam Tijn ongelukkig in een
houdgreep terecht waardoor hij verloor. Ietswat teleurgesteld werd Tijn
derde, maar hij kan terugkijken op
een prima optreden. Orry Coppen
kwam helaas niet door de voorronden heen. Met drie van de vier judoka’s op het podium kijkt Pijloo
Sports terug op een geslaagde dag.
Dezelfde dag stonden in Limburg
een aantal oudere judoka’s van Pijloo Sports op de mat. Donja Vos
werd eerste, Julian de Graaf tweede, Rick de Rijk derde en Ryan Pijloo
en Zozo El-Akabawy beiden derde.
Door alle successen wordt de titel
Judoka van het Jaar een spannende strijd bij Pijloo Sports. Tyron Pijloo gaat aan de leiding, op de voet
gevolgd door Delano Bhaggoe. Wil
je meer weten over judo kijk dan op
www.pijloosports.nl.

Op zaterdag 21 november brengt sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek
aan Kudelstaart. Foto: J.P. Kluinhaar.

Aankomst om 14.15 uur op Loswal

Sinterklaas 21 november
op bezoek in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 21 november brengt sinterklaas met vele zwarte pieten een bezoek aan
Kudelstaart. Om 14.15 uur komt de
goedheiligman aan op de Loswal
aan de Herenweg, waarna in het
Dorpshuis een gezellig feest voor de
kinderen plaatsvindt.
Zoals gebruikelijk zal sinterklaas
ook dit jaar Kudelstaart weer aandoen met een boot vol pieten en pepernoten. Op een feestelijk versierde Loswal zet hij onder begeleiding
van muziek en de burgermeester
van Aalsmeer voet aan wal en wordt
hij hopelijk door vele kinderen welkom geheten. Vervolgens loopt de
goedheiligman met zijn pieten naar
het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Aldaar vindt vanaf ongeveer
15.15 uur een gezellig sinterklaasfeest plaats voor alle kinderen van 4
tot en met 8 jaar. Natuurlijk wordt er
gezongen en gefeest met de zwarte
pieten en sinterklaas zal ook blij zijn
met een mooie tekening of een leuk
knutselwerkje.
Om de kinderen voldoende ruimte
te geven, kunnen ouders niet worden toegelaten op deze middag. Het
Dorpshuis is geopend vanaf 15.00
uur. Om 16.30 uur loopt het feest
ten einde en kunnen de kinderen

worden opgehaald. De organisatie
vraagt de ouders om hun kind een
briefje met telefoonnummer mee te
geven.
Collecte
De organisatie van de Sinterklaasintocht in Kudelstaart is in handen
van Carnavalsvereniging De Pretpeurders. Zoals gebruikelijk zullen
de leden en vrijwilligers van de vereniging voorafgaand aan de intocht
collecteren in de Kudelstaartse wijken. Van 16 tot en met 20 november komen de Pretpeurders met de
collectebus aan de deur. Zij hopen
dat iedereen een bijdrage wil leveren om het kinderfeest ook dit jaar
weer mogelijk te maken. In verband
met de intocht worden automobilisten en (brom)fietsers verzocht
op zaterdag 21 november tussen
13.30 en 15.30 uur rekening te houden met overlast op de Herenweg
en Kudelstaartseweg. De Herenweg
zal tijdens de aankomst ter hoogte van de Loswal voor verkeer worden afgesloten. Wanneer de sint en
de kinderen de Kudelstaartseweg
bereiken, wordt deze tussen het
Robend en het Dorpshuis afgesloten voor verkeer. Meer informatie:
www.pretpeurders.nl.

rondjes, maar ook de minder geoefende leerlingen deden hun best op
het krabbelbaantje. Trokken de enkels het niet meer, dan kon je altijd
nog overstappen op het wandelen
van rondjes rond de baan. De opbrengst is bestemd voor projecten
in Zambia in Afrika. Plan legt waterpunten aan waardoor de bewoners
toegang krijgen tot veilig drinkwater. Verder bouwt Plan latrines (simpele toiletten) bij huizen en scholen. Hierdoor verbetert de hygiëne
en worden ziekten teruggedrongen.
Daarnaast geeft Plan in Mansa trainingen over hygiëne, het onderhoud
en beheer van drinkwatersystemen
en het opzetten van groentetuintjes.

Voorstelling Koos Wieman in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 15 november om 14.30 uur staat weer een
spannende, maar ook lieve 4+ voorstelling ‘Kinderen van ergens anders’ op het programma van het bekende poppentheater Koos Wieman.
Twee buurkinderen, Suusje en Frati, wonen pas in een oud stadje. Alles is er zwart en vies door het grote
zwarte kasteel.
Daar woont meneer Ombra Sombra
die alle huizen op zijn slangen wil
aansluiten, zodat alles lekker vies
wordt. Er wordt verteld dat Ombra
in zijn kelder een echte draak heeft

wonen. Een draak die vuur kan spugen. Als de vader van Suusje ziek
wordt na een bezoekje van meneer
Sombra gaan de kinderen op onderzoek uit. Dan begint een spannend avontuur. Als aan het einde de bloemen in het stadje weer
gaan groeien en bloeien is het allemaal toch goed afgelopen. De toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of
tot de dag voor de voorstelling via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Herfst op de Jozefschool

De Wegwijzer schaatst 3500 euro
bij elkaar voor veilig drinkwater
Aalsmeer - Basisschool de Wegwijzer deed ook dit jaar weer mee
aan de sponsoractie Schaatsen voor
Water georganiseerd door Plan Nederland. De leerlingen schaatsten in totaal ruim 3500 euro bij elkaar voor het goede doel. Plan vindt
dat elk kind recht heeft op veilig
(drink)water. Maar Voor miljoenen
Afrikaanse kinderen is veilig water
niet zo vanzelfsprekend. Reden dus
om bij familie en vrienden om sponsorgeld te vragen en er flink op los te
schaatsen. Vrijdag 6 november vertrokken groep 5 tot en met 8 per bus
naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam en trokken daar hun baantjes.
De fanatiekste schaatser maakte 32

Oosteinder, Samen Een en de Antonius aan de slag. Handen zijn grondig bestudeerd, volgeschreven en
getekend en geven inzicht in de
wensen en toekomstdromen van elf
en twaalfjarigen van nu. De tekeningen uit India verbeelden beroepen
als werken op het land of staan voor
het schoolbord in de klas.. In Rusland zien we een acrobaat staande
op een hand en de kinderen in Korea vormen een kring met vele handen aaneen of ze bidden met hun
ouders. Viool en harp spelen of gewoon je mooi maken zijn de onderwerpen in de vooral knappe kleurrijke werken uit Oekraine! De kinderkunstzolder is een inspirerende plek
waar kinderen en volwassenen kunnen leren over verschillende culturen. De resultaten van de workshops
over Handen en handschriften waar
drie basisscholen in Aalsmeer en
Kudelstaart aan meededen zijn te
zien op de Kinderkunstzolder. De
expositie op de zolder van Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat duurt
nog tot en met 7 februari 2010 en is
iedere donderdag tot en met zondag
gratis te bezichtigen tussen 14.00 en
17.00 uur. Wie deel wil nemen aan
een workshop op woensdagmiddag
of als groep een interactieve rondleiding wenst kan kijken op: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of kcainfo@kpnplanet.nl.

Nationaal schoolontbijt voor
leerlingen van de Wegwijzer

Aalsmeer - Op woensdagochtend
4 november hebben alle leerlingen
van basisschool de Wegwijzer genoten van het nationaal schoolontbijt.
Net als zo’n 540.000 leerlingen van
2.500 basisscholen in het hele land,
deden de jongens en meisjes zich
te goed aan lekkere verse broodjes, krentenbollen, eieren en melk.
Voor de Wegwijzer zorgde bakkerij
Hulleman voor het verse brood. Ook
de Zuidooster is door de bakkerij uit
de Ophelialaan getrakteerd op verse broodjes. Meervoudig schaatskampioen Sven Kramer is ambassadeur van het voorlichtingsbureau
Brood en ondersteunt in deze func-

tie ook het nationaal schoolontbijt.
Met het thema ‘Samen ontbijten =
Top’ wordt het belang en het plezier van een goed ontbijt onder de
aandacht gebracht bij de leerlingen,
hun ouders en de leerkrachten. Een
goed ontbijt draagt bij aan de leerprestaties.
Kinderen die goed ontbijten behouden hun concentratie en nemen lesstof beter op. Het kan dan ook niet
anders dan dat de leerlingen die
woensdagochtend hun dictees, rekenwerk en topografietoetsen heel
goed hebben gemaakt, maar of ze
nu ook net zo goed kunnen schaatsen als Sven...

Aalsmeer - De groepen 1 tot en met
4 van de Jozefschool zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest
met de herfst. Paddestoelen, bomen,
spinnen, alles is in de groepen aan
de orde geweest. Maar ook aan buitenactiviteiten ontbrak het niet. Zo
hebben de groepen 1 en 2 het jaarlijkse Kabouterpad gelopen. Rondom de school waren verschillende kabouters met opdrachtbordjes
verstopt. IJverig zoekende kleuters
vonden de ene na de andere kabouter. Bladeren bij elkaar zoeken, paddestoelen bekijken, iets herfstachtigs smullen, alles kwam aan bod.
Een leerzaam kabouterpad. Groep 3
heeft een bezoek gebracht aan het
Amsterdamse Bos. Het weer werkte
helaas niet mee, maar ook dat hoort

bij de herfst. Ook voor deze groepen waren verschillende opdrachten uitgezet, over zowel bomen, als
paddestoelen en andere herfstachtige zaken. Met dank aan een aantal hulpouders is deze ochtend een
leerzame, maar natte ochtend geworden. Als laatste heeft ook groep
4 hard z’n best gedaan om alle opdrachten van het Egelpad, rondom de school, te vinden. In groepjes werden de opdrachten over onder andere de leefomgeving en het
voedsel van de egel opgelost. Ook
in de klas is veel aandacht besteed
aan de egel. Er is ook iemand van
de Egelopvang komen vertellen over
dit dier. Kortom, de kinderen van de
Jozefschool zijn een stuk wijzer geworden over de herfst.

