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Zienswijzen gewijzigd bestemmingsplan vanavond in Beraad:

Dorpsplein met horeca in
centrum van Kudelstaart
Kudelstaart - Zal het er dan
toch van komen, een café in Kudelstaart? De plaats wordt zo
zoetjes aan steeds groter en groter en dan mag een kroeg toch
niet ontbreken? Of dat de reden
is dat er in het gewijzigde bestemmingsplan Kudelstaart een
‘horecafunctie’ opgenomen is...?
In elk geval is het vormen van
een dorpsplein plus horeca opgenomen in het aangepaste bestemmingsplan Kudelstaart.
Vanavond in het Beraad komen de
wijzigingen voor het Bestemmingsplan Kudelstaart 2006 aan de orde. Indieners van zienswijzen (bezwaren, aanpassingen of reacties)
op het in bestemmingsplan kunnen
vanavond als zij behoefte daaraan
hebben een mondelinge toelichting
geven. Het college heeft voor behandeling van dit agendapunt bijna een uur uitgetrokken en dat is
waarschijnlijk wel nodig ook: er zijn
33 zienswijzen ingediend! Een aantal van deze voorstellen heeft B&W
overgenomen in het huidige (ontwerp-) bestemmingsplan. Er zijn

kleine maar ook opvallende reacties
tussen de zienswijzen. Zowel ‘derden’, particulieren, konden reacties
indienen, maar ook de gemeente
heeft wat wijzigingen in petto.
Meest in het oog springende voorstel is de wens een dorpsplein te
realiseren in het centrum van Kudelstaart, waar ook zorgwoningen
zullen worden gebouwd. Voor dit
project (op de locatie van de twee
scholen die naar de Rietlanden verhuizen) had de gemeente zes architecten uitgenodigd die een plan
mochten bedenken. Drie daarvan
zijn overgebleven en daaruit voort
gekomen zijn ideeën als het dorpsplein en een horeca-functie die het
plein zal verlevendigen, zoals de
zienswijze op het bestemmingsplan
aangeeft. Of daarmee ook een café
wordt bedoeld, blijft een beetje vaag,
maar wellicht wordt dat vanavond in
het Beraad duidelijk. Het plein moet
ook ruimte bieden aan bijvoorbeeld
kantoren met maatschappelijke of
medische doeleinden.
Historisch Kerkepad
Meer inwoners betekent een toe-

name van sportbeoefening natuurlijk en daarop springt het college in
met het ontwikkelen van een nieuw
clubgebouw naast de skeelerbaan.
Ander ‘nieuws’ is dat de locatie van
de voormalige Citroëngarage, Kudelstaartseweg 73, in de toekomst
een woonbestemming wordt. Dus
geen bedrijf, maar een huis of huizen? Het college heeft nog meer
plannen voor deze locatie want de
woonbestemming zou moeten ‘passen bij de omgeving’ en die blijkt
nogal historisch van aard te zijn. Dit
perceel, maar ook de huisnummers
67 t/m 71, ligt namelijk aan het historisch Kerkepad en het zou mooi
zijn om dit stukje geschiedenis in de
toekomst een plaats te geven, zo is
uit het voorstel op te maken.
Meer over deze historische grond
en een ander mogelijk historisch
besluit (horeca in Kudelstaart) vanavond in de raadzaal van het gemeentehuis, waar deze zienswijzen even na 20.00 uur aan de orde
komen. Besluitvorming volgt in de
raadsvergadering van december en
wellicht kan daarna in Kudelstaart
het glas geheven worden...
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Ruiten van auto
ingeslagen
Aalsmeer - Op donderdag 15 november rond zeven uur in de avond
zijn van een in de Hortensialaan geparkeerde auto twee ruiten ingeslagen. De rechtervoorruit en achterruit zijn vernield waarschijnlijk om
spullen uit de Renault Clio te stelen. Er is niets weggenomen, de eigenaar had ook geen waardevolle
spullen in zijn auto.

Aalsmeer – Op zaterdag 17 november heeft de politie om half vier
in de nacht een 28-jarige man uit
Utrecht aangehouden wegens aanranding. Twee dames zijn in het jongerencentrum aan de Zwarteweg
door de man aangerand. De Utrechter is door de politie aangehouden
en vervolgens overgedragen aan de
zedenpolitie. De 28-jarige wacht een
straf en een rekening. In het politiebureau in Amstelveen heeft hij een
computer van de balie geslagen.

Echtpaar Martien en Anna
van der Sluis 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Het echtpaar Van der
Sluis-Van der Vaart hoopt komende dinsdag 27 november te kunnen
herdenken dat zij op deze datum
precies zestig jaar getrouwd zijn.
Vooruitlopend op deze datum bracht
wethouder Jaap Overbeek, dit keer
in de hoedanigheid van loco-burgemeester, afgelopen dinsdag 20 november op voorhand een bezoekje
aan het echtpaar in de Chrysantenstraat om namens het gemeentebestuur alvast de felicitaties over te
brengen en hij liet dit gepaard gaan
met een fraaie bos bloemen.
De huwelijksboot
Martien van der Sluis, 88 jaar jong
en geboren in Vrouwenakker en Anna van der Vaart, 83 jaar jong en geboren in Nieuwveen leerden elkaar
aan het einde van de oorlogsjaren
kennen. Een dag voordat de vastentijd begon was er, ondanks de oorlog, traditioneel een dansavond georganiseerd voor de jeugd van toen.
Op deze gedenkwaardige dinsdagavond troffen beiden elkaar voor de
deur van de dansgelegenheid en
terwijl zij stonden te wachten om
naar binnen te kunnen, kregen ze te
horen dat de dansavond niet doorging omdat er een razzia werd verwacht. Voor Martien, die wel wat zag
in het “leuke meisje”, was dit aanleiding om het besluit te nemen, Anna per fiets naar huis te begeleiden
en dit kreeg in 1947 grote gevolgen:

de huwelijksboot. Hij was inmiddels
ook geslaagd voor het vak herenkapper en werkte in Nieuwveen. Al
snel zag hij echter in dat er in het
vak dameskapper meer muziek zat
en dat bracht hem ertoe ook deze discipline tot zich te nemen en
dat bracht, met de wetenschap dat
er een gezin gesticht ging worden,
meer geld in het laatje. Na zijn beginperiode in Nieuwveen werd ook
nog eens vier jaar in Wilnis gewerkt
en in Aalsmeer bij kapper Meijer in
de Zijdstraat tegenover de slagerij maar in 1953 werd besloten voor
zichzelf te beginnen aan de Machineweg in Aalsmeer-Oost. Als dameskapper wel te verstaan en ook
echtgenote Anna droeg haar steentje bij. Zij wist in een vrij vroeg stadium haar rijbewijs te halen en zorgde
ervoor dat de klanten die van heinde en verre kwamen, opgehaald en
teruggebracht werden. Het werken
in de kapsalon zorgde voor de nodige stof tot praten en ook de laatste nieuwtjes werden hier regelmatig uitgewisseld.
Kam en schaar opgeborgen
Martien en Anna zijn in het bezit van
drie kinderen, twee zoons en een
dochter, een kleindochter en vier
kleinzoons. Schoondochter Marja zorgde er tijdens het bezoek van
haar oud-schoolgenoot Jaap Overbeek en de redactie voor dat de inwendige mens goed verzorgd werd.
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In 1986 werden kam en schaar na
33 jaar op eigen benen te hebben
gestaan en met 55 jaar ervaring in
het kappersvak in de zak definitief
opgeborgen. De beide zoons zagen geen brood in het kappersvak
en voelden niets voor opvolging en
zochten hun heil meer in de luchtvaartsector: Luchthaven Schiphol
en KLM. De dochter des huizes ging
wel verder in het kappersvak. Een
van de kleinzoons heeft een opleiding voor piloot gevolgd en nog niet
zo lang geleden hebben Martien en
Anna een vlucht mee mogen maken
in een wat kleiner vliegtuigje. Enkele
weken later kwam dit vliegtuigje boven Texel in aanraking met een ander vliegtuig met alle nare gevolgen
van dien. Samenvattend kan gezegd
worden, dat het echtpaar van der
Sluis terug kan zien op een mooi leven. Waar het niet doorgaan van een
dansavond allemaal toe kan leiden
is hier in praktijk gebracht en met
goed gevolg. De eerstkomende dagen hopen Martien en Anna van der
Sluis de vele gelukwensen die zij al
mochten ontvangen allemaal door
te nemen en in familiesfeer nog
even terug te kunnen blikken en
dat zal gepaard gaan met een etentje. De redactie wenst het echtpaar
nog een groot aantal gelukkige jaren in goede gezondheid toe maar
dat zal, gezien de wijze waarop op
elkaar gereageerd wordt, wel goed
komen.

1

HARTELUST B.V.

Aanrander in
kraag gevat

Niet doorgaan dansavond begin van lang huwelijk
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Gasslang los
gekoppeld
Kudelstaart – Op zaterdag 17 november rond vier uur in de middag
zijn de politie en de brandweer naar
bouwterrein De Rietlanden gereden
vanwege meldingen van omwonenden dat zij een sterke gaslucht roken. Ook de uitvoerder is na de melding ter plaatse gegaan. Onbekenden, gedacht wordt aan jeugd, hadden een gasslang los gekoppeld. De
baldadigheid is dit keer goed afgelopen, maar is en blijft levensgevaarlijk. Bouwterreinen zijn verboden gebied, ook voor de jeugd. De
politie vraagt ouders hun kinderen
hier nog eens extra op te wijzen.

Warm en massaal onthaal
voor de sint in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het was superdruk jl.
zaterdagmiddag in de tuin van het
zorgcentrum in het centrum voor
de aankomst van sinterklaas. Massaal waren de kinderen met hun ouders naar de waterkant gekomen
om de goedheiligman en zijn pieten
welkom in Aalsmeer te heten. In de
ochtend had de sint zijn eerste stappen op Nederlandse bodem gezet in
Kampen, daarna snel doorgevaren
naar Aalsmeer waar een warm onthaal wachtte.
Het zat sinterklaas en zijn pieten
overigens niet echt mee deze middag. Eerst moest de brandweer twee
pieten in een bootje naar de kant
begeleiden, omdat ze geen roeispanen hadden. Ze probeerden met de
staf van de sint de oever te bereiken.
Waar de twee pieten vervolgens met
de staf heen gegaan zijn, was een
vraagteken. Sinterklaas had eerst
een parasol als staf, later een bezem en tijdens de wandeling naar
het gemeentehuis was een hark
zijn steunstok. De hark bleek overigens heel handig, alle tekeningen
konden keurig in de hark vastgezet
worden. De staf was niet het enige
wat mis was gegaan. De pieten hadden sint’s paard mooi wit willen maken en hadden het dier gewassen.
Amerigo bleek flink gekrompen, tot
formaat pony zelfs. Grapje natuurlijk. Wel hilarisch vonden alle kinderen de ritjes die de pieten vervolgens maakten op het lieve paardje.
Probleem drie waren pepernoten.
De pieten hadden al flink gestrooid
in Kampen en begonnen door hun
voorraad heen te raken. In molen
De Leeuw kon de voorraad bijge-

vuld worden. Op versere pepernoten konden de jongens en meisjes
niet getrakteerd worden…
Ook tijdens de tocht naar het gemeentehuis was het superdruk en
heeft sinterklaas heel veel kinderhandjes geschud en tekeningen in
ontvangst genomen. Eenmaal in het
gemeentehuis opnieuw een massaal onthaal. Volle bak in de burgerzaal. De sint werd officieel welkom in Aalsmeer geheten door burgemeester Pieter Litjens. In het gemeentehuis werden liedjes gezongen, er werd gedanst en de zoektocht naar de staf ging verder. Uiteindelijk werd de staf boven in het
gemeentehuis gevonden. Twee
klimpieten brachten via touwen de
staf veilig terug bij sinterklaas. Gelukkig een goede afloop. De kinderen waren het na afloop eens: “Het
was keileuk.” Vast en zeker dat zaterdagavond heel veel schoenen zijn
gezet en er zondagmorgen heel veel
blije kindergezichtjes te zien waren
in Aalsmeer. Elders in deze krant
een foto-pagina van het bezoek van
sinterklaas en zijn pieten.
Zaterdag bezoek Kudelstaart
Aanstaande zaterdag 24 november
brengt de sint een bezoek aan Kudelstaart. Om 14.15 uur is de planning om de boot af te meren bij de
Loswal aan de Herenweg. Uiteraard
hopen sinterklaas en zijn pieten ook
hier een grote groep kinderen te
mogen ontmoeten en tekeningen
van hen te krijgen. Na de ontvangst
wordt in het dorpshuis een gezellig
sinterklaasfeest gevierd voor de kinderen van vier tot en met acht jaar.

Sieraden uit
woonschip weg
Aalsmeer – Op woensdag 14 november is tussen acht uur in de ochtend en acht uur ’s avonds ingebroken in een woonschip aan de Uiterweg. Via een badkamerraam heeft
de dief zich toegang tot de boot
verschaft. Het gehele schip is doorzocht. De inbreker is er vandoor gegaan met een laptop, een digitale
camera, een i-pod, geheugenkaarten en behoorlijk veel sieraden.

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

Auto geheel
uitgebrand
Kudelstaart – Op vrijdag 16 november rond kwart voor twee in de
nacht is in de Galileistraat een auto
geheel uitgebrand. De eigenaresse
van de Mazda hoorde een enorme
knal en zag vlak daarna vlammen uit
de auto komen. De brandweer heeft
het vuur geblust. Zo goed als zeker
is kortsluiting de oorzaak.

Voor al uw relatiegeschenken
en kerstpakketten

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Collecte Alzheimer succesvol
Kudelstaart - Alzheimer. Dementie. De ziekte kan iedereen treffen,
jong en oud. Of u het nu hebt of niet.
Slechts één ding is zeker: u zult er
mee moeten leren leven.
Alzheimer Nederland helpt daarbij.
Van 5 tot en met 10 november collecteerden ruim 25.000 collectanten in het hele land om het werk
van Alzheimer Nederland mogelijk
te maken. De collecte in Kudelstaart

heeft dit jaar 1.081,37 euro opgebracht. Hartelijk dank voor de bijdrage. U bent Alzheimer Nederland
niet vergeten!
Wilt u helpen met collecteren voor
Alzheimer Nederland in uw wijk?
Uw hulp is hard nodig! Het kost u
maar één avond of middag per jaar.
Als iedereen een stukje loopt en iedereen een beetje geeft kunnen we
samen heel veel doen.

Jabari nog steeds vermist!
Aalsmeer - Sinds vrijdag 28 september is Jabari weg. Het is een traditionele Siamese sealpoint kater. Zeer lief, mooi slank, staat hoog
op de poten en heeft hel blauwe ogen. Hij is gechipt. Jabari hoort
thuis in de Citroenvlinderstraat. Heeft u Jabari gezien, belt u dan met
de dierenbescherming in Aalsmeer 0297- 343618!

KERKDIENSTEN
Zondag 25 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Thema-dienst, Revolutie van de liefde,
vg. Arno Post. Peuternevendienst en
kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de
kleinsten en zondagsschool voor
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u, vg. ds. J. Vogel uit Eindhoven.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, br.
Nico Eveleens. Extra collecte voor
jeugdfonds. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. P.
v.d. Lugt uit Naaldwijk..
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst, laatste
zondag kerkelijk jaar, vgs. ds. J. van
Popering, ds. T.H.P. Prins en mw. ds.
A. Schrage-Buitenbos in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. M.J.
Koppe uit Waddinxveen.
Oost:. Zondag 10u. en 18.30u. dienst,
ds.C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. en 18.30u. ds.
A. van Vuuren
.Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. K. Muller
en 16.30u. ds. G. Nederveen uit Alkmaar.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Iedere zondag om 10u. en woensdag om 20u. dienst. Zondagsschool
om 10u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Iedere laatste zondag van de maand
dienst om 16u.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel en 17u. in
Kloosterhof viering. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof en zondag 10.30u.
in Karmelkerk Woordcommunieviering, vg. diaken J. Snoek.
Rijsenhout: Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. gedachtenisdienst,
plus plug en pray, vg. ds. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten op zaterdag,
19u., zondag, 10.30u. en woensdag
9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. Dienst onder leiding van parochianen mmv damesen herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Van der Veerelaan 30a. Zondag 19u.
dienst, ds. Tim Vreugdenhil.
Begra Bijbelstudies
Iedere maandagavond om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Olv ds. Ab Agtereek. Bijbelstudie in
Rode Kruisgebouw, Sportlaan op di.
27 nov. 20u. ev. P.A. Slagter.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.

1.200 Kilo kleding na
inzameling in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 17 november j.l. heeft Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood een kledinginzamelingsactie gehouden in Rjisenhout. In totaal werd 1.200 kilo kleding ingezameld.
De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat naar een voedselzekerheidsproject van Cordaid Mensen in Nood in Congo. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil

alle vrijwilligers en kledinggevers
hartelijk danken voor hun bijdrage!
In 2008 organiseren de vrijwilligers
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer een kledinginzamelingsactie.
Mocht u eerder uw kleding willen inleveren, dan kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl voor een
vast inzameladres bij u in de buurt
of bellen met 073-6871060.

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

Vermist:
-		Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, een ‘Sealpoint siamees’ (kater)
creme-kleurig met donkere snuit en staart. Hij heet Gabari.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een zes maanden oude zwartwitte kater. Hij heeft een witte bef, witte sokjes, witte wenkbrouwen en snorharen, wordt sinds tien oktober vermist en heet Bas.
- Kornetlaantje in Rijssenhout, een kleine dertien jaar oude witte
pers. Ze heet Maupie.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, een schildpadpoes met een witte bef en vier witte sokjes. Het rechter pootje is helemaal zwart. Ze
is vijf jaar oud, en heet Vlekkie.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een angora konijn. Hij is gecastreerd,
wit van kleur, en heeft zwarte en bruine vlekjes. Hij wordt sinds
zeven en twintig oktober vermist.
- A.H.Blaauwstraat in Aalsmeer, een cyperse poes van ongeveer anderhalf jaar oud. Ze heet Tijgertje.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een stevige achttien jaar oude poes.
Grijs, een beetje cypers, mooie pluimstaart en een zalmkleurige
buik. Ze heet Meesie.
- Geerland in Kudelstaart, een cyperse poes met zwart halsbandje
en een naamkokertje. Ze heet Minous.
- Seringenstraat in Aalsmeer, een magere cyperse kater van ongeveer drie jaar oud. Hij heet Siepie, en wordt sedert vijftien november vermist.
Gevonden:
- Ambachtsherenweg in Kudelstaart, thv het tuincentrm, een donkergrijze/cyperse poes. met witte poten en een witte buik.
- Uiterweg in Aalsmeer thv nr. 183, een lapjespoes.
- Hornweg in Aalsmeer, een mechelse herder.
- Marconistraat in Kudelstaart, een cyperse kater (kitten) met wat
wit in de vacht en een zwarte streep over de rug.
- Hortensialaan, thv nr. 98 een ongecastreerde zwarte kater met een
wit vlekje op de borst.
- Albrechtstraat in Kudelstaart, een zwart dwergkonijntje.
- Daltonstraat in Kudelstaart, een ‘cyperse/schildpad’ kat, met en
witte bef,kin, tenen en buik.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, een jonge grijs-wit gevlekte kat.
- Koeteburg in Rijssenhout, een gecastreerde rood/witte kater met
een wit driehoekje bij de neus, en een sneetje in een oor.
Goed tehuis gezocht:
- -Een wildkleurigige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij iemand op schoot, en past waarschijnlijk het beste bij wat oudere
mensen.

Voorproefje op kerstsfeer bij
Bloemsierkunst Stokman
Aalsmeer - De sfeermakers van
Bloemsierkunst Stokman hebben
de altijd al gezellige bloemenwinkel
aan de Hornweg omgebouwd tot
een echte kerstwinkel.
Nu zijn het vooral nog de kerstdecoraties die de diverse sfeerhoeken
aankleden maar langzamerhand komen daar de adventkransen, zowel
traditioneel als modern, bij. Later de
kerstbomen en natuurlijk de altijd
weer aparte kerststukken.
Ook kunnen er dan, geheel naar
uw eigen wensen, of samen met
de ideeën van het ‘sfeerteam’, de
mooiste kerstarrangementen ontstaan. Heel belangrijk hierbij is dat
het team kan werken met heel veel
mooie materialen, een groot sortiment smaakvolle vazen, schalen,
glaswerk en manden als onder-

grond, het decoratiemateriaal en
heel veel soorten groen en bloemen.
Vrijdagavond 23 november willen de
sfeermakers u alvast een voorproefje geven van hetgeen wat komen
gaat. Onder het genot van een kopje koffie of een glaasje wijn op uw
gemak rondkijken in de kerstwinkel.
Ook zullen ze het een en ander laten zien, leuke ideeën om met eenvoudige middelen een stukje sfeer
te creëren in uw eigen huis.
Dit is ook een geschikte avond om
alvast de mogelijkheden te bekijken op het gebied van relatiegeschenken en kerstpakketten. En
komt het u deze avond niet uit dan
bent u vanaf heden natuurlijk iedere
dag welkom in de kerstwinkel van
Bloemsierkunst Stokman aan de
Hornweg 87.

BV Oostend

Babymassage

Aalsmeer - Op donderdag 29 november houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers weer een
speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma
en zowel trouwe als nieuwe kaarters
zijn welkom in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten geschud. Koffie en thee staan klaar
vanaf 19.30 uur.
Het klaverjassen op 15 november is
gewonnen door B. Buijs met 5402
punten. Op twee is T. Buwalda geëindigd met 5352 punten, op drie
W. Offerman met 5296, op vier A.
Bouterse met 5246, op vijf F. Goede
met 5195 en op zes J. Alderden met
5188 punten. De poedelprijs mocht
R. Buskermolen in ontvangst nemen.
De marsenprijs was voor J. de Nooy.
Bij het rummicuppen bleek Ronald
de Boer met 169 punten onverslaanbaar. De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw de Vries.

Aalsmeer - Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden
oud kunnen zich opgeven voor de
cursus Babymassage bij Anja Luczak. Het is een heerlijk ontspannen
cursus, waarin u op een bijzondere
manier contact heeft met uw kindje.
Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen. Bovendien is het
een uitgelezen mogelijkheid om de
band tussen ouder en kind te versterken. Na de massage krijgen de
ouders praktische tips over de omgang met de baby, bijvoorbeeld over
de lichaamstaal van je baby. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten
van anderhalf uur. Zowel groepsals ook privélessen zijn mogelijk.
Voor opgave en meer informatie
kunt u contact opnemen met Anja
Luczak, tel.: 06–40181259, e-mailen kan ook naar anjaluczak@yahoo.de of bezoek de website www.
luczak.net.

Genezingsavond
in Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte,
depressie, onrust of welk lichamelijk
of geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
Kom dan naar de genezingsavond
op donderdag 29 november in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De organisatoren over deze avond: “God
geneest, ook vandaag nog. Genezing is niet iets van verhalen uit de
bijbel toen Jezus Christus op aarde
was. God geneest nog steeds en hij
wil u helpen.” De avond begint om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Voor informatie kan gebeld worden
naar 020-6472903.

Kerstmiddag bij
de Zonnebloem
Rijsenhout - De afdeling Rijsenhout/Burgerveen van de Zonnebloem heeft weer tal van activiteiten in het nieuwe jaar! Allereerst
gaat het jaar afgesloten worden met
een gezellige kerstmiddag. Alle gasten van de afdeling krijgen hierover
persoonlijk bericht. De uitslag van
de Zonnebloemloterij is bekend! De
lijsten met winnende loten hangt bij
dorpshuis De Reede en de Coop!
U kunt ook kijken op www.zonnebloem.nl, uitslag loterij.
Verder zijn er nog postzegelboekjes à 9,95 euro te koop bij mevrouw
Bloemendaal, tel: 0297-321515.

Kolle wint bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - De dinsdag gehouden
speelavond bij buurtvereniging Ons
Genoegen heeft weer verrassende
winnaars opgeleverd. Bij het klaverjassen behaalde mevrouw Kolle
de eerste plaats. Op twee en drie
eindigden respectievelijk de dames Spaargaren en Overdijk. Bij het
rummicuppen was de hoogste eer
voor mevrouw Hoving, gevolgd door
mevrouw Gahrman.
De heer de Wis was de beste jokeraar. Op dinsdag 27 november houdt
buurtvereniging Ons Genoegen een
sinterklaas-speelavond voor haar
leden.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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Officiële Mededelingen
Bestemmingsplan Noordvork
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling publiekszaken open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 4 en 18 december. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.

De gemeente Aalsmeer is bezig met het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor de Noordvork in de Stommeerpolder. Het
voorontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat
wordt begrensd door de Stommeerkade, het Bielzenpad, Baanvak en
de Burgemeester Kasteleinweg.
Het plan ligt met ingang van maandag 26 november 2007 tot en met
zondag 6 januari 2008 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
bij de afdeling publiekszaken in de hal van het gemeentehuis.
De plannen kunnen worden ingezien tijdens de openingstijden en
op afspraak. Gedurende deze periode kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een inspraakreactie indienen bij Burgemeester en
wethouders, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Bovendien zal op maandag 26 november 2007 tussen 20.00 uur
en 21.30 uur een inloopavond worden gehouden in de Burgerzaal
van het gemeentehuis van Aalsmeer, ingang aan het Raadhuisplein.
Het bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van de Noordvork
mogelijk te maken, zodat de bestaande verkeerstructuur ontlast kan
worden als de nieuwe N201 in gebruik genomen wordt.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag 23 november 2007 gedurende zes
weken ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1969’, voor het plaatsen
van een tijdelijke winkelruimte op het perceel Aalsmeerderweg
436;
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 305, het plaatsen van dakkapellen;
• Duikerstraat 36, het vergroten van de woning;
• Duikerstraat 38, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen van een schuur en schutting;
• Koningstraat 78, het plaatsen van een schuur;
• Koningstraat 78, het plaatsen van een dakopbouw;
• Oosteinderweg 451, het plaatsen van een overkapping;
• Stokkeland, G 1341, het plaatsen van een brug en een hekje.

t/m 20 dec.

Verleende bouwvergunningen

t/m 27 dec.
t/m 27 dec.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 89, het plaatsen van een dakkapel;
• Citroenvlinderstraat 91, het plaatsen van een dakkapel;
• Ophelialaan 67, het vergroten van een dakkapel;
• Oranjestraat 5, het bouwen van een woning;
• Kerkweg 9, het veranderen van een kozijn;
• Sconedorp 14, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven, het plaatsen van een ophaalbrug;
• Wissel 24, het vergroten van de woning aan de zijkant;
Verzenddatum bouwvergunningen: 27 november 2007.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN WEEK 47
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.
t/m 22 nov.

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

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

t/m 29 nov.

Lid 3
• Wissel 24, het vergroten van de woning aan de zijkant;
Dit besluit wordt op 27 november 2007 verzonden.

t/m 6 dec.

Woningwet

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

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6,
tel. 0297-387698.

t/m 13 dec.

t/m 14 dec.

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

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

t/m 6 jan.

Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeffkade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone
van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maximum parkeerduur van 2 uur;
Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;
Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5,
2 elzen, 1 berk en 1 conifeer;
Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan uitbreidingslocatie VBA-Oost;
Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag
van Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en
Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301;
Uitwegvergunning: Koningsstraat 66;
Concept aanvullende beleidsregels Bijzondere Bijstand 2007.
Bestemmingsplan Noordvork.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 november 2007
• Gozewijnstraat 38, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 december 2007
• Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. Dorpsstraat/Oosteinderweg,
het tijdelijk plaatsen van twee bouwborden;
• Jasmijnstraat 31, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit;
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 december 2007
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 december 2007
• Greenpark, Machineweg 120-122,
het oprichten van een bedrijfsruimte;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de gevel;
• Schoolstraat 5a, het gebruiken van het pand,
als notarispraktijk.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 december 2007
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Gloxiniastraat 10, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 310, het herbouwen van de woning.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld.
Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt
u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt
u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Wethouder Fransen: “Laat weten wat u vindt op 28 november”

Luchtverkeersleiding Nederland
komt op bezoek in Aalsmeer

De dijken langs de Herenweg zijn op ‘keerhoogte’ gebracht, een groot deel van de weg geasfalteerd en - heel belangrijk de Loswal verstevigd en vernieuwd: Sinterklaas en zijn pieten kunnen dus aanstaande zaterdagmiddag veilig aanmeren...

Sinterklaasboot kan aanmeren!

Loswal Herenweg op tijd klaar
Kudelstaart - De reconstructie van
de Herenweg nadert haar voltooiing. In mei dit jaar is aangevangen
met de veelomvattende opknapbeurt van de weg langs de Poel en
zoals de planning aangeeft, moeten de afrondende werkzaamheden eind dit jaar plaatsvinden. Onderdeel van de algehele opknapbeurt vormt het aanpakken van de
Laad- en Loswal. De reconstructie
van de aanmeerplaats is nagenoeg
klaar. De wal is beter toegankelijk
en de oever is flink verstevigd. Prima plaats dus voor Sinterklaas en
zijn gevolg om de vernieuwde kade te inspecteren. Dat gebeurt aanstaande zaterdag.
Dijken hersteld
Met de reconstructie worden twee

doelen bereikt: de waterkerende
functie van de Herenweg, die door
verzakking niet meer in goede staat
is, wordt weer op peil gebracht en
de weg wordt in het kader van de
veiligheid ingericht als 30 km gebied. Hoogheemraadschappen Rijnland en Waternet herstellen de vereiste waterkerende functie van de
dijk, door deze weer op keerhoogte
te brengen.
Op dit moment moet alleen het laatste deel van de weg nog aangepakt worden. Er ligt nog geen asfalt, dus voor autoverkeer is de Ambachtsheerweg nog niet bereikbaar.
Fietsers, hardlopers en wandelaars
kunnen echter al wel van de route
gebruik maken. Als de weg eenmaal
van een laag asfalt is voorzien, volgt

alleen het aanbrengen van groen
langs de route nog. Volgens de gemeente vindt die klus plaats na de
winter van 2008.
Inspraak op groen
Langs de gehele Herenweg worden
zogenaamde fiets-suggestiestroken
aangebracht. Dit houdt in dat aan
weerszijden een onderbroken witte
streep komt om het fietsgedeelte te
markeren.
Wat de groenstructuur betreft hebben bewoners inspraak over het
type groen. In samenwerking met
hen wordt een nieuwe groenstructuur ontworpen, passend binnen de
landschappelijke eisen.
Deze groenstructuur zal het bestaande groen gaan vervangen

Aalsmeer - Woensdag 28 november ontvangt de gemeente Aalsmeer
een afvaardiging van de Luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL.
De LVNL bepaalt het baangebruik
van Schiphol en de routes die vliegtuigen moeten vliegen. De LVNL
komt toelichten aan bewoners van
Aalsmeer wat de mogelijkheden zijn
op het gebied van hinderbeperking
door ‘geluidsmanagement’. Wethouder Fransen wil graag van de
Aalsmeerders weten wat zij van deze plannen vinden en welke wensen
en ambities er zijn.
De toekomstplannen van Schiphol
zijn duidelijk. Een groei van 60.000
vluchten per jaar tot 2010, in totaal
een groei naar 480.000 vluchten per
jaar. Het een en ander is reeds besloten aan de zogeheten ‘Alderstafel’. De gemeente Aalsmeer is niet
tevreden met deze toename van het
aantal vluchten. Wethouder Ronald
Fransen: “Tegenover de grote groei
staan naar onze mening onvoldoende hinderbeperkende maatregelen. Ik vind dat Schiphol haar groei

eerst moet verdienen door voldoende wisselgeld af te staan.”
Extra gebruik Aalsmeerbaan
De LVNL, een belangrijke speler op
Schiphol, probeert gemeenten in de
regio met vergelijkbare problematiek als in Aalsmeer tegemoet te komen. De luchtverkeersleiding gaat
niet over het aantal vluchten dat
Schiphol verwerkt en kan dus niet
worden aangesproken op de groei
van Schiphol. Wel bepalen zij hoe de
vluchten worden afgehandeld. Een
soort rol van verkeersagent. LVNL
heeft in het kader hiervan een project voor beperking van vermijdbare hinder, genaamd het ‘micro-klimaat’, in het leven geroepen. Het
komt er op neer dat gezocht wordt
naar een optimale inrichting van de
aanvliegroutes om zo vermijdbare
hinder ook daadwerkelijk te voorkomen. Fransen: “Een dergelijk project
wordt reeds uitgevoerd in Rijsenhout. De eerste resultaten hiervan
laten zien dat de hinder aldaar inderdaad is afgenomen, maar dat in

Geen aangifte na vechtpartij
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 november zijn
rond half drie in de nacht acht tot
tien mannen met elkaar op de vuist
gegaan in een horeca-gelegenheid
in de Marktstraat. Waarschijnlijk is
alcohol de oorzaak van de vechtpartij. Na de melding door de eigenaar
is de politie snel ter plaatse gegaan.
Acht mannen waren volgens getui-

gen al weggegaan. De agenten troffen nog twee personen aan, beiden
gewond. De een liep een gebroken
sleutelbeen op, de ander een gebroken neus. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De twee hebben
te kennen gegeven geen aangifte te
willen doen. Zo goed als zeker waren bij de vechtpartij allen Polen betrokken.

Aalsmeer juist een toename van de
hinder heeft plaatsgevonden doordat de Aalsmeerbaan extra gebruikt
is. Het ziet er naar uit dat de hinder
alleen maar verplaatst wordt en daar
heeft per saldo niemand wat aan.”
Woensdagavond 28 november komt
de LVNL in Aalsmeer toelichten wat
zij voor ogen hebben met het microklimaat project. Dergelijke avonden
zijn ook georganiseerd in Uithoorn
en Amstelveen. Wethouder Fransen
hoopt op een hoge opkomst: “Ik wil
graag van Aalsmeer weten wat men
van de plannen van de LVNL vindt.
Ik nodig daarom iedereen van harte uit om volgende week woensdagavond zijn of haar stem te laten horen”, aldus de wethouder.
De presentatie van LVNL begint om
19.30 uur in de burgerzaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Kom
op tijd, want bij een hoge opkomst
is het beschikbare aantal stoelen
beperkt.

Succesvolle
reanimatie
Kudelstaart - Op zondag 18 november rond kwart voor zeven in de
avond is met succes een 68-jarige
Kudelstaarter gereanimeerd door
ambulance-personeel. In de Leeghwaterstraat was de man onwel geworden. Hij had geluk, toevallig was
de ambulance in de buurt en daarom heel snel ter plaatse. De Kudelstaarter is met weer een hartslag
naar het VU-ziekenhuis vervoerd.
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AGENDA

Zaterdag herleven oude tijden

Disco-reünie bij de VVA
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 november neemt dj Frits Heeren
plaats achter zijn disco-meubel in de
VVA-kantine aan de Dreef. Oude tijden zullen herleven tijdens deze disco-reünie voor vele oud-bezoekers
aan de legendarische muziekavonden in de voetbal-kantine. De disco-avonden bij VVA moesten ruim
twintig jaar geleden stoppen op last
van de gemeente vanwege het feit
dat er regelmatig ongeregeldheden
waren. Voor Frits Heeren viel het djdoek toen nog niet. Hij ging verder,
draaide in chalet Hornmeer, in ’t Fust
en tijdens de jaarlijkse wielerronde in de VBA. In 1993 hield hij het
voor gezien, maar enkele jaren geleden wakkerde de vlam weer op. Hij
draaide samen met dj-vriend Martin
in de Oude Veilingen en het idee om
een reünie te houden, werd geboren. De begintijd gaat nu dus her-

haald worden: Draaien in de VVAkantine en uiteraard hopen Frits
en Martin vele bekenden te mogen
ontmoeten. Gastdj’s deze avond zijn
Willem Middelkoop en Theo Klijn en
een zangeres komt deze feestavond
opluisteren.
De avond begint om 20.00 uur, duurt
tot 01.00 uur, en de toegang bedraagt 8 euro. Dit bedrag is inclusief
twee consumpties. Voorverkoopadressen zijn Total Copy Service in
de Dorpsstraat, Veerman Vishandel in de Ophelialaan, hotel Chariot
aan de Oosteinderweg en het VVAclubhuis aan de Dreef. Ook kunnen
toegangskaarten via de site www.
disco2000aalsmeer.nl aangeschaft
worden. De site is overigens gevuld
met allerlei leuke wetenswaardigheden en nieuwtjes, wie in de stemming wil komen moet zeker even
het net op.

Amina Figarova Quintet swingt
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 november gaf het Amina Figarova Quintet
een weergaloos concert in een uitverkocht cultureel café Bacchus. Op de zijn
Ruud Breuls op bugel en Bart Plateau op fluit in actie te zien.

Geslaagde en gezellige avond

Karmelveiling levert ruim
15.000 euro op!
Aalsmeer - De jaarlijkse kerkeveiling in het Parochiehuis jl. zaterdag 17 november heeft dit jaar een
geweldig bedrag opgeleverd van
15.887,- euro. Dit bedrag gaat besteed worden voor het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe geluidsinstallatie voor de R.K. kerk aan
de Stommeerweg. In een goed gevuld parochiehuis begon om 20.30
uur de bekende veilingmeester, Willem Klijn uit De Kwakel, aan de verkoop van de eerste kavel.
In totaal zijn er deze avond 250 kavels verkocht. Al vanaf het begin
was de stemming in de zaal prima
en had iedereen er zin in om er een
leuke avond van te maken. Het veiling comité had er dit jaar een leuke
catalogus van gemaakt met voor iedereen de mogelijkheid om iets te
kopen. Van een mooie bos bloemen
van enkele euro’s tot een heerlijk
diner in een plaatselijk restaurant
voor enkele honderden euro’s. Ook

werd er goed geboden op enkele kilo’s kaas of voor het verrichten van
diverse werkzaamheden door jongeren van de KBS groep. Een vijgenboom, gereedschap, maar ook
eten op het klooster, rondvaart over
de Westeinder Plassen en diverse
planten kwamen onder de hamer en
brachten veel geld op voor het goede doel. Ook de drink- en etenswaren vonden gretig aftrek. De veilingmeester wist op meesterlijke wijze
alles onder de hamer te brengen.
Om half een ging de laatste kavel, een verrassingspakket, van de
hand.
Aan het eind van de veiling werd
er nog een verloting gehouden. De
koopbon was het lotnummer en de
te winnen prijs was een avondje uit
naar de musical ‘Tarzan’ inclusief
een diner in het Kurhaus. Het veiling comité kan terug kijken op een
geslaagde, maar vooral gezellige
avond.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - De Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken organiseert
op zondag 25 november een grootse
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. De vogelbeurs heeft een andere opstelling
waarbij de vele bezoekers gemakkelijk hun weg vinden, tevens is het
aantal handelaren uitgebreid, wat
ten goede komt aan het vogel sortiment. De beurs is open van 10.00
tot 13.30 uur.
Iedere vogelliefhebber is welkom om
vogels te kopen, verkopen te ruilen

Dansen in een rolstoel is
voor iedereen uitdaging!
Aalsmeer - Iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur komen wordt er gedanst in buurthuis
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het is een bijzondere dansavond, want de bezoekers dansen
in een rolstoel. “Dansen in of met
een rolstoel is een uitdaging voor
iedereen. Dansplezier is niet alleen
maar pasjes maken, maar ook heerlijk bewegen op muziek”, vertellen de initiatiefnemers Finy Jansen
en Gerrit Vreeken van de Rolstoeldansclub Aalsmeer. “De rolstoelgebruiker danst samen met een al
dan niet gehandicapte partner alle
dansen, van de ballroom en de latin tot oude dansen en country”, legt
het tweetal verder uit. Er zijn twee
vormen van dansen, namelijk duodansen en combidansen. Bij duodansen dansen twee rolstoelgebruikers met elkaar, eventueel met duwers, en bij combidansen danst een
rolstoelgebruiker met een staande

Sinterklaaskien
bij Supporters
Vereniging

Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 22 november, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een sinterklaaskienavond
in het Dorpshuis te Kudelstaart. Deze speciale avond worden de deelnemers verwelkomd met een gratis
kopje koffie met dikke brokken.
Natuurlijk heeft het inkoop zwarte-

partner. Zowel rolstoelgebruikers
als valide partners kunnen lid worden bij Rolstoeldansclub Aalsmeer,
wat voor rolstoel of handicap men
heeft, het maakt niet uit. Ook elektronische rolstoelen zijn welkom. En
wanneer men niet in staat is de eigen rolstoel voort te bewegen, kan
er met behulp van duwers toch gedanst worden. Finy en Gerrit zijn super-enthousiast over hun hobby en
hopen meer mensen te mogen begroeten op de Rolstoeldansclub.
Geïnteresseerd, meer weten? Bellen
en mailen is mogelijk, evenals vrijblijvend binnen lopen op de dinsdagavond in ‘t Middelpunt en een
kijkje nemen of misschien wel geluk
meedansen tot de mogelijkheden
behoren. Finy Jansen is bereikbaar
via 0297-523537 in Uithoorn, email
finy.jansen@versatel.nl en Gerrit
Vreeken via 0297-326071, Anjerhof
27 in Aalsmeer, email vreekeng@
kabelfoon.nl.
pietenteam rekening gehouden met
het feit dat sinterklaas een kindervriend is. Dus veel speelgoed prijzen
deze avond en op alle tafels sinterklaassnoepgoed En zoals gewoonlijk
zijn alle prijzen verpakt in schitterend sinterklaaspapier. Na vier ronden een pauze om even op adem te
komen en de kelen te smeren. Daarna gaat het kienen verder met ronde
vier tot en met acht. Aan het einde
van deze avond is er de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer 125 euro. De kienavond in het
Dorpshuis. start om 20.30 uur.

Diversen
Donderdag 22 november:
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Open 19.30u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sintkienen bij Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Bingo-avond oranjever. Juliana in
dorpshuis De Reede, Schouwstraat.
Aanvang: 20u., open vanaf 19.30u.
Vrijdag 23 november:
* Ouderendag in burgerzaal, gemeentehuis met optredens Davanti,
operettevereniging en Westend trio.
Ook bingo. Van 15 tot 20.45u. Zaal
open vanaf 14.15u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
23, 24 en 25 november:
* Brocante-verkoop Aalsmeerderweg 30, vrijdag 11-17u., zaterdag

Vergaderingen.
Donderdag 22 november:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u
Maandag 26 november:
* Info-avond over bestemmingsplan
Noordvork in gemeenhuis v/a 20u.
Woensdag 28 november:
* Luchtverkeersleiding Nederland
in burgerzaal, gemeentehuis vanaf
19.30u.

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

Levenswandel Edith Piaf
in film ‘La Vie en Rose’
Ontdek in La Vie en Rose de ziel van
een artieste en de vrouw achter de
zangeres. Intiem, intens, breekbaar
en onverwoestbaar. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat 4 is
open vanaf 20.30 uur, de filmband
start om 21.00 uur. De toegang bedraagt 3,50 euro. Voor meer informatie: www.cultureelcafebacchus.nl

Exposities
Tot en met 2 december:
* Foto’s van Maria Austria in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines
beelden van Ingrid Alandt. Op Kinderkunstzolder expositie Beestjes
met streepjes tot en met 18 november. Open: do.-zo. 14-17u.

STAGE
MUSIC SHOP

of rond te kijken en vragen te stellen
over hun hobby betreffende vogels,
voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 50 eurocent
voor iedereen die komt kijken of kopen. Verkoopt u vogels dan betaald
u 1,20 euro. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische
vogels, kanarie’s en kromsnavels.
Er is ook een handelaar aanwezig
met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels en meelwormen.

Zaterdag in filmhuis Bacchus

Aalsmeer - Op zaterdag 24 november wordt cultureel café Bacchus weer omgetoverd in filmhuis
Bacchus. Deze week draait de film
‘La Vie en Rose’, die verhaalt over
de uitzonderlijke levenswandel van
Edith Piaf. Van zingend zwerven
op straat tot staande ovaties in de
grootste concertzalen ter wereld.

Muziek/Film/Cabaret
Vrijdag 23 november:
* BonBini-disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
Zaterdag 24 november:
* Harry Potter filmmarathon op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Start 13u. Tweede film om
15.30u. Derde vanaf 19u.
* Zangeres Gerdie treedt op in De
Walrus, Aalsmeerderdijk, 17-20u.
* Film La vie en rose in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u. Open 20.30u.
Zondag 25 november:
* Cabaretduo ‘t Komt Wel geeft
voorstelling in ‘t Baken, Sportlaan
86. Aanvang: 18.30u.
* Broers Hein en Harry Meijer live in
Oude Veiling, Marktstraat, 17-20u.
Woensdag 28 november:
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf ong. 21u.

11-16u. en zondag 12-16u.
Zaterdag 24 november:
* Sinterklaas in Kudelstaart. Aankomst bij Loswal 14.15u. Daarna
feest in Dorpshuis.
* Klaverjassen om diner voor twee in
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
Zondag 25 november:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Elfde Ringvaartloop, Atletiekvereniging Aalsmeer. Start 11u. op
baan in Sportlaan.
* Zwarte pieten en spelletjes doen
bij kinderboerderij Boerenvreugd,
Beethovenlaan van 14 tot 15.30u.
Dinsdag 27 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouden
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 28 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek, Marktstraat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat Start 20u., aanwezig 19.45u.
Donderdag 29 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij buurtvereniging
De Oude Spoorbaan in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
* Dia-lezing over China bij Groei en
Bloei in Wellant College, Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 30 november:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Sinterklaas-bingo bij muziekver.
Flora in clubhuis Bilderdammerweg
116. Aanvang: 20u., open 19.30u.

Hein, Harry en Jan in Ouwe
Nostalgische foto’s in Oude Raadhuis

Sinterklaasfeest is een
beeld van alle tijden
Aalsmeer - In de naoorlogse fotografie neemt Maria Austria (19151975) een bijzondere positie in.
Haar betrokkenheid met mensen
in haar tijd, de arbeidzame jaren
vijftig met hun simpele geneugten
zijn een bron van herkenning voor
de beschouwer. Op de tentoonstelling ‘Holland zonder haast’, momenteel te zien in Het Oude Raadhuis, staan bezoekers met een glimlach voor foto’s waarin Nederland
zich na de oorlog herneemt, vrijheid
hoog in het vaandel! Veelal nostalgi-

sche beelden van een tijd die voorgoed voorbij is. De foto van een sinterklaasfeest in 1954 is echter een
beeld van alle tijden: de magie van
de goed heiligman, spanning en
plezier voor bijna iedereen.
De tentoonstelling met 50 foto’s uit
de jaren vijftig is nog te zien tot en
met 2 december in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, centrum. De
toegang is gratis en de expositieruimte is iedere donderdag tot en
met zondag geopend tussen 14.00
en 17.00 uur.

Inschrijven voor Popprijs
Amstelland nu mogelijk!
Amstelveen - Bands uit NoordHolland kunnen zich inschrijven
voor de tiende editie van de Popprijs
Amstelland en Meerlanden. De editie van 2008 begint zaterdag 9 februari en zal bestaan uit maximaal
vier voorrondes op diverse locaties
in de regio Amstelland en Meerlanden, de finale is in poppodium P60
te Amstelveen. De prijzen zijn onder
andere een exportprijs; P60 regelt
minimaal drie optredens in poppodia door heel Nederland en een opnamedag in studio Peggy51.
In elke voorronde spelen maximaal
zes bands. De bands spelen een
set van 20 minuten. Deze wordt beoordeeld door een deskundige jury. De voorrondes vinden plaats in
jongerencentra; de Bajes op zaterdag 9 februari, het Galjoen op zaterdag 23 februari, Elf91 op zaterdag 8 maart en The Mix op zaterdag
22 maart. De finale vindt plaats op
vrijdag 25 april, in deze finale staan
de vijf bands met de meeste punten van alle voorrondes en de winnaar van de publieksprijs. De finalis-

ten worden na de laatste voorronde
in The Mix bekend gemaakt. Om je
aan te melden voor de Popprijs Amstelland en de Meerlanden moet
het inschrijfformulier, bio, demo en
eventueel foto uiterlijk 18 januari 2008 bij P60 binnen zijn. Afgeven: P60, Stadsplein 100a, Amstelveen. Opsturen: P60, t.a.v. de Popprijs, Postbus 111, 1180 AC Amstelveen Mailen: popprijs@p60.nl. Het
inschrijfformulier is te downloaden
op: www.p60.nl/popprijs. De organisatie geeft de voorkeur aan bands
uit de regio Amstelland en Meerlanden. Bij teveel aanmeldingen wordt
er op basis van demo een selectie gemaakt. In plaats van een demo kan de band ook een myspace
pagina of website met online nummers opgeven. Popprijs Amstelland
en Meerlanden is een popprijs voor
beginnende bands uit Noord Holland. De popprijs wordt georganiseerd door stichting Cardanus en
poppodium P60. Voor verdere informatie kun je bellen naar P60; 0203453445 of mail naar popprijs@p60

Aalsmeer - Na een lekker swingend
optreden van de Postjazzcompany
is het aanstaande zondag 25 november de beurt aan de Aalsmeerder Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer,
broer Harry en Jan de Boer. Het
optreden zal beginnen vanaf 17.00
uur en duren tot rond 20,00 uur.
De Aalsmeerder Hein ‘Little Boogie
Boy’ Meijer, zeker geen onbekende
in Aalsmeer, beheerst met zijn frisse en energieke gitaarspel en doorleefde zang vele bluesstijlen. inmiddels een soort wandelende jukebox

met daarin zoveel songs opgeslagen
dat een gevarieerd repertoire tijdens
zijn optreden gegarandeerd is. Kortom: Hein Meijer is een unieke muzikant, die daar waar blues is niet
mag ontbreken en waar Aalsmeer
beslist trots op mag zijn. Niet minder enthousiast is zijn broer Harry
die zondag plaats zal nemen achter
de drums. Jan de Boer maakt de Little Boogie Boy Bluesband compleet.
als bassist. De toegang is gratis. Het
adres van grand-café De Oude Veiling is Marktstraat 19.

Muziek van Elastiek valt
in de smaak in Joppe
Aalsmeer - Afgelopen zondag verzorgde de nieuwe, maar wel vertrouwde, band Elastiek een optreden in Joppe. Elastiek bestaat uit de
oud-Hobo String Band leden, Dick
Kuin, Wil Joore, Robert Schadd,
Leen Mulder en Cors Doeswijk, aangevuld met de ‘muziganten’ Hugo
van Riet en Gerrit Biesheuvel. Oude nummers van toen werden ten
gehore gebracht, maar ook op veel
nieuwe, swingende countrypopsongs werden de bezoekers getrakteerd. Het café in de Weteringstraat
was goed gevuld, maar door enkele
bezoekers werd toch nog ruimte ge-

vonden om te dansen op de muziek
ten gehore gebracht met onder andere fiddle, accordeon, autoharp en
wasboard. Veel bewondering was er
ook voor de mooie, goed bij elkaar
passende stemmen van de drie zangers Dick, Cors en Hugo. Het publiek was na afloop dik tevreden.
“Heerlijke muziek om naar te luisteren en om op te dansen en leuk om
deze mannen weer samen te zien
spelen.” Over twee weken presenteert Joppe opnieuw live-muziek op
de zondagavond vanaf ongeveer de
klok van zeven uur. De toegang is
altijd gratis.
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Cabaretduo ‘t Komt wel’
zondag bij C4U
Aalsmeer - De C4U, church for you,
organiseert op zondag 25 november
een optreden van het cabaretduo ‘t
Komt wel’.
Dit jonge duo bestaat uit Jan-Pieter Balder en Daniël Borgman. Zij
hebben hun opleiding gehad aan
de theaterschool van Herman Boon.
Daar is ook hun eerste stuk ‘Gevangen?!’ ontstaan. Nu brengen
zij hun nieuwe programma ‘Eigenwijs’. Sinds de première in juni toeren ze hiermee succesvol door het
land. Het is een stuk over een wetenschapper met zijn tijdmachine,

op zoek naar mensen uit het verleden om hun de vraag te stellen: wat
is de zin van het leven? Deze zoektocht loopt echter een beetje uit de
hand als blijkt dat niet de gewenste
personen uit de tijdmachine tevoorschijn komen. Hilarisch en knotsgek, maar met een boodschap. Voor
Daniël is dit een thuiswedstrijd,
want hij is een plaatsgenoot. Het
programma is bedoeld voor jongeren, maar ouderen zullen zich zeker
vermaken. De cabaretvoorstelling
begint zondag om 18.30 uur en is in
’t Baken aan de Sportlaan 86.

Op 1 december in Bacchus

Sprankelijke Zuid-Amerikaanse
muziek door Nicole Philoména

Sonority zingt in Apeldoorn op
Balk Vocal Light Top Festival
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 november reist Sonority af naar
Apeldoorn om mee te doen aan een
groots festival voor koren in theater
Orpheus. Dit evenement is georganiseerd door ‘Balk’, de Bond voor A
cappella en Lichte muziek zingende
Koren en zanggroepen. Zevenenzeventig groepen uit het hele land
doen mee en worden op hun technische en artistieke kwaliteiten beoordeeld door een vakjury. Naast
de prijzen van de vakjury zal er ook
een prijs uitgereikt worden voor de
beste vertolking van een Nederlandstalig lied. Sonority hoopt hoge
ogen te gooien met dit deel van de
competitie met hun uitvoering van
het nummer ‘Avond’ van Boudewijn
de Groot, waarmee het koor altijd
veel succes heeft. Naast dit nummer zingt Sonority ‘Woorden zonder woorden’ van De Kast en drie
Engelstalige nummers waaronder

‘Englishman in New York’ van Sting.
Vier van de vijf arrangementen zijn
van de hand van dirigent George
Overmeire Meer informatie over
dit spektakel kunt u vinden op: http://www.balknet.nl/Evenementen/
Top/VLT_fesival%20brochure.pdf
De Deense a cappella formatie BaSix tekent voor de afsluiting van het
festival. Deze 6zesmannen van formaat brengen pop, jazz, R&B, soul
en rock in prachtige originele arrangementen. BaSix staat garant voor
geweldige close harmony zang, stevige vocal percussion en diepe vette
bassriffs.
Wilt u dit evenement meemaken, of
u heeft zin in een dagje Apeldoorn,
dan kan u voor 10 euro met de bus
mee. Deze vertrekt ’s morgens om
8.30 uur uit Aalsmeer en ’s avonds
om 21.30 uur uit Apeldoorn. Informatie en opgeven bij Marja van der
Jagt, telefoon 0297-329279.

Sursum Corda bakt dit
weekend weer oliebollen
Aalsmeer - Dit weekend, vrijdag 23
en zaterdag 24 november, bakt muziekvereniging Sursum Corda weer
oliebollen.
Zoals gebruikelijk worden de oliebollen door de leden zelf gebakken
en verkocht. De vereniging bakt al
ruim dertig jaar jaarlijks oliebollen,
de opbrengst van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas.
De hele vereniging zal dit weekend druk bezig zijn met oliebollen
bakken en verkopen. Vrijdagochtend vroeg zal onder leiding van de
voorzitter het beslag gemaakt worden, volgens Sursum-recept. Daar-

na gaat een ervaren ploeg bakkers
aan de slag om de bollen goudbruin
te bakken. Vanaf vrijdagochtend 10
uur worden de verse oliebollen huis
aan huis verkocht. Meestal worden
zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Zijn ze niet bij u aan
de deur geweest, of wilt u een bestelling doorgeven, bel dan met 0616128449. Een zakje oliebollen kost
3 euro er zitten er zes in. Laat de
vers gebakken oliebollen niet uw
deur voorbij gaan en koop een zakje. Hiermee steunt u muziekvereniging Sursum Corda! Ze zijn heerlijk
vers en krokant.

Dia-lezing over China bij
Groei en Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 29 november verzorgt Harry Jans uit Loenen een dia-lezing met de titel ‘Kris
Kras door China, het land van de
reuze panda’s’ bij Groei en Bloei.
China, 232 keer zo groot als Nederland, kent vele contrasten in landschap, natuur en cultuur.
De hoofdstad Beijing wordt bezocht,
maar meer de binnenlanden met
bergtoppen van 5000 meter. Op deze hoogte komen de meest bijzondere planten voor die moeten vechten om te overleven. Dat geldt ook
voor bevokingsgroepen, veelal nomaden die op grote hoogte hun bestaan hebben. De bezoekers maken
een reis mee van vele duizenden ki-

lometers kris kras door de verschillende provincies in China. Ook de
cultuur met de prachtige klederdracht wordt niet vergeten en de
bezoekers nemen een kijkje in het
fokcentrum van de zeldzame reuze panda. Wie de eerste avond met
Harry Jans meemaakte weet dat hij
veel kennis in huis heeft van planten en ook goed is in fotograferen.
De lezing 29 november bij Groei en
Bloei begint om 20.00 uur en is in
het Wellant College aan de Linnaeuslaan, ingang naast het fietspad. De
entree is voor zowel leden als nietleden gratis en voor koffie of thee
wordt gezorgd. U/jij bent van harte
welkom.

Aalsmeer - Het kleine podium van
cultureel café Bacchus is op zaterdag 1 december geheel voor Nicole
Philoména. Zij brengt sprankelende Zuid-Amerikaanse muziek met
uitstapjes naar prachtige Afrikaanse landen als Angola en Mali, vermengd met de dramatische, melancholische Portugese fado. Het is de
muziek van gewone mensen, reizigers, zeevaarders en geliefden.
Nicole Philoména werd geboren op
een kruispunt van culturen waardoor zij moeiteloos kan putten uit
een repertoire dat voor velen exotisch en ongrijpbaar lijkt. Al deze
stijlen worden gekenmerkt door de
passie waarmee universele gevoe-

lens van melancholie, verdriet, liefde en boosheid bezongen worden,
gevoelens die behoren tot de kern
van het menselijk bestaan. Op betoverende wijze neemt zij u mee naar
een wereld waarin het pure lied de
intieme vertolkster is van vele bekende emoties. Haar begeleiders,
met hun jazz- en bluesachtergrond,
laten de verschillende muziekstijlen samensmelten tot een boeiende muzikale ervaring. Cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat 4 gaat
1 december open om 21.00 uur, het
optreden van Nicole Philoména begint rond 21.30 uur. De entree is
gratis. Voor meer informatie: www.
cultureelcafebacchus.nl.

Kunstencentrum bestaat 40 jaar

Voorronde H-factor bij
De Hint zaterdag
Aalsmeer - Dit seizoen viert kunstencentrum De Hint haar 40-jarig
jubileum. Deze respectabele leeftijd
gaat op gepaste wijze gevierd worden. Afgelopen weken zijn oproepen geplaatst voor muzikanten om
deel te nemen aan de H-factor. Het
idee van deze talentenjacht heeft
velen aangesproken, want liefst 120
kandidaten hebben zich aangemeld.
Ze gaan solo of met een ensemble
optreden. Er is een categorie instrumentaal en zang, maar ook dans en
toneel mag vertoond worden tijdens
de H-factor. Alle deelnemers zullen
natuurlijk hun uiterste best doen om
de jury ervan te overtuigen dat zijn
een plek verdienen in de grote finale. Deze grote finale wordt op zaterdagavond 9 februari gehouden
in De Boei te Vinkeveen. De voorronde vindt dichter bij huis plaats.
Aanstaande zaterdag 24 november lopen vast voor alle deelnemers
de zenuwen hoog op, want dan is
de voorronde in de Hint-locatie in
Aalsmeer, aan de J.C. Mensinglaan.
De uiteindelijke winnaar ontvangt
250 euro en mag optreden tijdens
het jubileumconcert van De Hint op
30 maart in De Bloemhof.
Nieuwe cursussen
De Hint heeft in een aantal cursussen nog plaatsen vrij. Zo kunnen
jongens en meisjes tussen de acht
en tien jaar nog ‘inspringen’ in de
cursus Streetdance in Aalsmeer en
heeft de cursus Pilates voor (jong)
volwassenen nog ruimte voor nieuwe deelnemers, deze wordt even-

eens in Aalsmeer gegeven. Vanaf januari starten, bij voldoende deelname, nieuwe ensembles. In de fusion/
pop ensemble gaat een mix van verschillende stijlen gespeeld worden,
onder andere motown, soul en reggae. Docent is Herman Venterink en
de bezetting van het ensemble moet
gaan bestaan uit zang, blazers, gitaar, basgitaar, drums en keyboard.
Ook in oprichting is een klassiek kamerorkest. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt het repertoire gekozen uit de periode 1750 tot 1800.
Docent is Gerard van Halsema en
gebruik gaat worden van klassieke
instrumenten, aangevuld met piano. Beide ensembles komen bijeen
in de locatie Uithoorn. Verder gaat
De Hint starten met een musical ensemble. Er gaat film- en musicalmuziek gespeeld worden, onder andere
uit de musical Mama Mia van Abba.
Docent is Peter van Marle en de bezetting moet gaan bestaan uit keyboard, piano, basgitaar, dwarsfluit,
viool en harp. Dit ensemble gaat oefenen in Aalsmeer, in de J.C. Mensinglaan. Opgeven voor één van
de ensembles kan tot 13 december door een mailtje te sturen naar
admin@dehint.nl of door te bellen
naar de administratie 0297-520110.
Voor informatie en inschrijven kan
ook de website www.dehint.nl geraadpleegd worden.
Tot slot: Op zondag 16 december geven leerlingen van het kunstencentrum een kerstconcert van 15.00 tot
16.00 uur in zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat.

Akoestische jamsessie in
eetcafé De Carnivoor
Aalsmeer - De akoestische muziekavonden die Chris Bosse van
De Carnivoor iedere laatste vrijdag
van de maand organiseert mogen
zich verheugen in een warme belangstelling. De sfeer is ongedwongen en dit komt mede door de vaste gitarist die ervoor zorgt dat een
bijzonder groot repertoire bestreken
kan worden zodat vele facetten van
het muzikale spectrum aan bod kunnen komen. Het menu is eenvoudig:
bezoekers die graag muziek willen
maken of eventueel een deuntje willen zingen krijgen hier alle gelegen-

heid voor. Veelal krijgen zij bijval van
de andere bezoekers en dat betekent, dat vooraf nauwelijks is aan te
geven hoe de avond gaat verlopen.
De ervaring heeft geleerd, dat het
meestal uitdraait op heel veel plezier en gezelligheid in een zeer relaxte sfeer. De Carnivoor in de Ophelialaan biedt iedere muzikant of
iemand die hier nog voor studeert
een mooi podium.
Ook als je geen instrument bespeelt
of niet zingt valt hier heel veel te genieten op 30 november tussen 22.00
uur en 00.30 uur.

Verkoop brocante en sfeermakers

Open huis bij Bob en Ankie
Aalsmeer - Van vrijdag 23 tot en
met zondag 25 november houden
Bob en Ankie open huis. In hun woning en schuur aan de Aalsmeerderweg 30 worden diverse brocante, curiosa, opgeknapte meubeltjes,
spiegels, lampen en andere sfeermakers voor in huis te koop aangeboden.
“Wie weet zit er iets voor u bij. Komt
u gezellig even kijken, de koffie
staat klaar”, aldus Bob en Ankie uit-

nodigend. Vrijdag zijn ‘snuffelaars’
welkom van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag staat de koffie tussen 11.00
en 16.00 uur klaar en zondag is het
open huis van 12.00 tot 16.00 uur.
Aalsmeerderweg 30 is te vinden op
de parallelweg achter de rijweg, ingang via de Middenweg of de inrit rechts net na de kruising met de
Ophelialaan en de Stommeerkade.
Voor meer informatie: telefoon 0297325904.

Vrijdag en zaterdag toneelavonden

Genesius speelt moordstuk
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius gaat de planken op met het
stuk ‘Sterfgenaam’. Simon Starck is
zeer oud, zeer rijk, zeer ziek maar
ook nog altijd zeer tiranniek. Hij
laat zijn familie naar zijn afgelegen
Starck State komen. Daar onthult hij
dat hij in zijn huidige testament hen
en het personeel zijn miljarden nalaat. Iedereen blij. Vervolgens kondigt hij aan de volgende dag een
nieuw testament te tekenen met
daarin zijn bizar en kostbaar plan
zichzelf te laten klonen.
Wat daarna overblijft van zijn gigantisch vermogen erft hijzelf als de
nieuwe Simon Starck. Zijn advocate
gaat die nacht nog deze wil op papier zetten met behulp van Simons
secretaresse, die ook de draagmoe-

Sinterklaasbingo
bij Flora
Kudelstaart - Vrijdag 30 november organiseert muziekvereniging
Flora haar jaarlijkse sinterklaas
bingo. Sinterklaas en zijn zwarte
pieten zijn weer druk geweest om
voor acht rondes en een superronde mooie prijzen te bedenken.
Als verrassing hebben zij ook alle cadeautjes ingepakt, zodat niemand weet welke prijs ze zullen
winnen. De bingo begint om 20.00
uur en is in het clubgebouw van
Flora aan de Bilderdammerweg
118. De deuren gaan open vanaf
19.30 uur. Het beloofd een hele
gezellige avond te worden.
Voor meer informatie over de muziekvereniging kunt u kijken op
www.mv-flora.nl..

der van de kloon zal worden. U begrijpt het al: die nacht wordt de oude Simon in zijn rolstoel om het leven gebracht. Bijna iedereen in huis
is verdacht. Maar, wie is de moordenaar? Dit wordt door het aanwezige
publiek in de pauze bepaald!!
Wilt u mee kunnen beslissen wie de
dader(s) is/zijn of later mee kunnen
praten over de moord(en) in Het
Dorpshuis van De Kwakel. Kom dan
kijken. De uitvoeringsdatums zijn
op vrijdag 23 november vanaf 20.30
uur en zaterdag 24 november vanaf
20.15 uur. Kaarten kosten 6 euro per
stuk en zijn te bestellen bij Tonny
Voorn Ringdijk 8, tel. 0297-560448
(ook afhalen) of bij Marga Westerbos, tel. 0297-532970 of frankmar@
caiway.nl.

Cursus djembe
Aalsmeer - De djembe is een Afrikaanse trommel die traditioneel
werd gebruikt als communicatiemiddel, maar ook als instrument op
feesten en partijen. Nu is het een
populair instrument in zowel Afrika
en in Europa. Wil je ook leren djembe spelen? In de gezellige oefenruimte aan de Oosteinderweg starten de djembeesten op zaterdag 24
november met een nieuwe lesgroep
voor beginners. De lessen starten
om 10.00 uur en duren tot 12.00 uur.
Ontvangst is met koffie, thee, limonade en een kleine versnapering.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u bellen naar Ellen, telefoon 06-27115498 of Kelsie, tel. 0621430219 of kijk op de website
www.djembeesten.nl.

Uitstekende solisten tijdens
Messiah Toonkunstkoor

Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer voert op 8 december één van de beroemdste werken uit de klassieke muziek uit in
De Bloemhof aan de Hornweg. De
‘Messiah, a sacred Oratorio’, (de
Messias, een heilig oratorium) is
een van de 29 oratoria van de componist Georg Frederic Händel. Al
tijdens zijn leven behoorde Messiah tot zijn meest gespeelde werken. Het wordt meestal in de kersttijd uitgevoerd, maar ook wel in de
tijd voor Pasen. Messiah is gecomponeerd in 1741 in slechts 24 dagen, van 22 augustus tot 14 september. In november reisde hij naar Dublin, maar de eerste uitvoering was
daar pas op 13 april 1742, als een
benefietconcert na een zeer strenge winter. Het stuk was zo’n groot
succes dat de dames werd verzocht
niet in hoepelrok te komen, zodat er
meer kaarten verkocht konden worden. Later werd het stuk ook in Covent Garden in Londen uitgevoerd,
maar nog voor de uitvoering ontstond er al discussie of het stuk wel
in een theater behoorde te worden
uitgevoerd. Händel heeft een aantal bewerkingen gemaakt en in 1789
maakte ook W.A. Mozart een bewerking, hij voegde blazers toe. De tekst
werd door Charles Jennens samengesteld uit een groot aantal losse
teksten uit zowel het Oude als het

Nieuwe Testament. Het onderwerp
is de Bijbelse Messias. Het oratorium is opgesplitst in drie delen: deel
een de profetieën in het Oude Testament, deel twee de dood, opstanding en hemelvaart van Christus
en in deel drie zijn wederkomst en
heerschappij.. De versie van Mozart
zal het koor uitvoeren. Er zijn slechts
twee instrumentale delen, die van
minder belang zijn. Het Hallelujahkoor, aan het einde van het tweede
deel, is verreweg het bekendste deel
van het oratorium. Toen dit koorgedeelte in 1750 in Londen werd gezonden, was de 12-jarige Engelse
kroonprins George III zo onder de
indruk, dat hij en zijn zus bij het slot
gingen staan met de rechterhand
op de borstkas. Het is sindsdien gebruikelijk dat het publiek in En geland tijdens dit deel gaat staan. Het
Koninklijk Toonkunstkoor heeft een
aantal uitstekende solisten weten te
contracteren:. Zo laat de sopraan Ellen Schuring van zich horen, evenals de alt Joke de Vin, de tenor Ludwig van Gijsegem en de bas Frans
Fiselier. Zij hebben allen al eerder in
Aalsmeer opgetreden en een prima
indruk achtergelaten. Het belooft
een bijzondere avond te worden.
Aanvang van het concert is 19.30
uur. Toegang 17,50 euro, voor jongeren tot 18 jaar geldt een gereduceerde prijs van 7,50 euro.
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Verleggen en verdwijnen
paden voor nieuwe N201
Aalsmeer - De uitvoering van het
project N201+ heeft consequenties
voor enkele verbindingen voor fietsers en voetgangers. Zo verdwijnt
de wandelroute via de oude spoordijk tussen Amstelveen en Uithoorn.
Nu reeds worden de mogelijkheden naar een alternatieve route
aanleggen in het gebied ten noorden van de N201 door de provincie
in samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Uithoorn onderzocht. Gebruik kan bijvoorbeeld gemaakt worden van de ongelijkvloerse kruisingen bij de Noorddammerweg of de Zijdelweg. Verder moet
het vrijliggende fietspad bij Oude
Meer aan de oostzijde van de Fok-

Van de hak
op de tak

kerweg plaats maken voor de verbreding van de Fokkerweg. Fietsers
kunnen hier te zijner tijd mede gebruik maken van een nieuw aan te
leggen parallelweg aan de oostzijde
van de Fokkerweg, maar ook van de
Schipholdijk en de Aalsmeerderdijk.
En voor de nieuwe aansluiting van
de N201 op de A9 wordt de huidige fietsroute aan de westzijde van
de Schipholdijk tussen de Bosrandweg en de Schipholweg verlegd via
Schiphol-Oost. Na de aanleg van de
nieuwe provinciale weg wordt de
aansluiting van de Randweg in Uithoorn op de Legmeerdijk afgesloten
voor het autoverkeer, niet voor fietsers en voetgangers.

Seringenstraat

Gezondheidscentrum weer
in (be)raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
22 november, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor het tweewekelijkse beraad, gevolgd door de raadsvergadering, in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de
raadszaal en is openbaar. Voorzitter
van het beraad is dit keer Joop van
der Jagt van AB. Hamerstukken zijn
vrijstelling geven voor het bouwen
van een woning aan de Machineweg 205 en het oprichten van een
bedrijfswoning aan de Mr. Jac. Takkade 40. Vervolgens wordt gesproken over het gewijzigde bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en het
oprichten van een hippisch centrum
aan de Bosrandweg, naast nummer
25. Het vergroten van tuincentrum

Ranzijn staat opnieuw op de agenda, evenals het ontwikkelen van een
gezondheidscentrum op het Praamplein. Het beraad wordt besloten
met het behandelen van het visiedocument Bilderdammerweg en
een krediet wordt gevraagd voor de
aankoop van een kwekerij in Green
Park Aalsmeer. Na de rondvraag
volgt, volgens planning, rond kwart
voor elf de sluiting. Na een korte onderbreking wordt aangevangen met
de raadsvergadering en hier is de
voorzittershamer voor burgemeester
Pieter Litjens. De behandelde onderwerpen in het beraad worden ter
besluitvorming besproken. Een half
uur is voor de raad gepland. Sluiting
even over kwart over elf, aldus de
genoemde tijd in de raadsstukken.

LVNL 28 november in gemeentehuis

GEUS: LVNL moet vermijdbare
hinder gewoon vermijden!
Aalsmeer - “Al meer dan drie
maanden krijgen de inwoners van
Aalsmeer ongelooflijk veel vliegtuigherrie over hun hoofd. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn
zo’n beetje de hele dag in gebruik.
Dat begint geregeld al om 6 uur en
duurt dan tot ’s avonds 11 uur. En
ook nachtvluchten zijn echt geen
uitzondering meer. Dat kan anders
en dat moet anders”, aldus mr. drs. J.
Boomhouwer, voorzitter van de bewonersvereniging GEUS.
De schuld legt hij helemaal bij de
Luchtverkeersleiding
Nederland
(LVNL): “Veel van de extra hinder
sinds augustus kan door de LVNL
zonder meer worden voorkomen.
Maar als het gaat om hinderbeperking is de LVNL gemakzuchtig en
zelfs ronduit onbetrouwbaar. Laat
ik beide beweringen met een voorbeeld illustreren.”
Gemakzucht
“De LVNL is in 2007 de inwoners van
Rijsenhout tegemoet gekomen met
een verlegging van de uitvliegroute
van de Kaagbaan. Die ligt nu verder van het dorp, en daardoor dichter bij geluidmeetpunt 33. De inwoners van Rijsenhout worden met deze maatregel enigszins ontzien, dat
is het goede nieuws. Het slechte
nieuws is dat in geluidmeetpunt 33
de maximaal toegestane hoeveelheid geluid natuurlijk sneller wordt
bereikt. Om overschrijding ervan te
voorkomen kan de LVNL twee dingen doen. Ze kan de inspectie van
Verkeer en Waterstaat een ontheffing vragen voor geluidmeetpunt 33.
Dan mag daar – omdat Rijsenhout
wordt ontzien – meer geluid worden
gemaakt dan wettelijk toegestaan.
Maar daar kiest de LVNL niet voor.
De LVNL kiest ervoor om de helft
van de vluchten voor de Kaagbaan
over te hevelen naar de Aalsmeerbaan: vanaf 13 augustus bijna drie
maanden lang! Gevolg: geluidmeetpunt 33 blijft binnen het maximum,
maar in Aalsmeer een ongelooflijke
hoeveelheid vermijdbare hinder. Dat
noem ik gemakzucht.”
Onbetrouwbaar
“Maar het kan kennelijk altijd nog
erger”, vervolgt Boomhouwer. “En
dan doel ik op het feit dat de LVNL

zich gewoonweg niet aan de afspraken houdt die op 13 juni onder leiding van Hans Alders zijn gemaakt
met overheden en bewoners over de
groei van Schiphol tot 2010. Afgesproken is dat Schiphol mag groeien tot 480.000 vluchten in 2010 en
dat daarvoor het preferentieel baangebruik niet wordt aangepast. In het
akkoord van Alders is vastgelegd
dat tot 2010 het huidig 2+1 baangebruik wordt voortgezet: één startbaan en één landingsbaan, met een
derde baan in de start- en landingspieken. Want dat betekent nog altijd dat er tussen 7 uur ’s morgens
en 10 uur ’s avonds ook een aantal uren niet over Aalsmeer wordt
gevlogen. En dan komt de LVNL op
8 november met de boodschap dat
voortaan de Aalsmeerbaan de gehele dag als vierde baan wordt bijgezet! Anders gezegd: geen enkel
uur meer rust. Daar heb ik maar een
woord voor: onbetrouwbaar. En het
gevolg daarvan is wederom een ongelooflijke hoeveelheid vermijdbare
hinder.”
“En zo kan ik er nog wel een paar
bedenken; die bewaar ik voor
woensdag 28 november”, aldus
Boomhouwer. Over het bezoek dat
de LVNL op woensdag 28 november
aflegt in Aalsmeer wil Boomhouwer ook nog wel iets kwijt. “Ik hoop
echt dat de inwoners van Aalsmeer
in groten getale in de Burgerzaal
van heet gemeentehuis verschijnen
om de luchtverkeersleiders te confronteren met hun boosheid en onmacht als gevolg van de keuzes die
de luchtverkeersleiders maken. De
inzet van GEUS is om samen met
de aanwezigen de LVNL kleur te
laten bekennen. Het is van tweeën
één. Ofwel de LVNL gaat voort op
de eigen ingeslagen weg; dan hoeven ze wat mij betreft ook niet meer
langs te komen. Of de LVNL komt
de inwoners tegemoet en zegt toe
alle vermijdbare hinder ook gewoon
te gaan vermijden. Dat betekent sowieso: een ontheffing aanvragen
voor de proef bij Rijsenhout en per
direct terug naar het 2+1 baangebruik. En om deze en soortgelijke eisen kracht bij te zetten kunnen we
woensdag geen inwoner missen.”
De LVNL-avond 28 november in het
gemeentehuis begint om 19.30 uur.

Tijdreis door bloemrijk verleden

Filmpremière ‘Vergeet mij
niet’ over 60 jaar corso
Aalsmeer - Aalsmeer - Het
Aalsmeerse bloemencorso is niet
meer, afgelopen zestig is op grootse
wijze het zestigste en laatste bloemenlint gepresenteerd aan veel,
heel veel publiek. Uit het hart verdwijnt het corso niet, zeker nu deze
Aalsmeerse traditie op film is vastgelegd. Het corso leeft voort in de
film ‘Vergeet mij niet’.
Na maanden van voorbereiding, research, interviews, filmen en monteren kan nu de film aan de buitenwereld gepresenteerd worden. ‘Vergeet mij niet’ is een kleurrijke vertel-

ling geworden over de 60-jarige historie van het Aalsmeerse bloemencorso. Een lichtvoetige documentaire, waarmee de kijker een tijdreis
maakt door een bloemrijk verleden.
‘Vergeet mij niet’ is een filmproductie van C.T.C. Hoffscholte en Vidimax. De première is volgende week
woensdag 28 november.
Vanaf begin december komt de film
in de winkels te liggen.
Verkoopadressen zijn de Plantage
boekhandel en de Bruna in de Zijdstraat en de Readshop in de Ophelialaan.

Maandag 26 november inloopavond

Voorontwerp bestemmingsplan
Noordvork klaar voor inspraak
Aalsmeer - Maandagavond 26 november vindt in de burgerzaal van
het gemeentehuis een inloopavond
plaats over het voorontwerp bestemmingsplan Noordvork.
Tijdens de avond kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de
aanwezige deskundigen van de gemeente en medewerkers van het
stedenbouwkundig bureau BRO
uit Amsterdam. De avond begint
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er vinden geen presentaties plaats. Het afgelopen jaar
besloot de gemeenteraad over de
komst van de Noordvork in de Kadernota Verkeer en Vervoer, het
Structuurplan Herinrichting Omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020 en het Masterplan de Tuinen
van Aalsmeer. Om de aanleg van de
Noordvork mogelijk te maken is ge-

start met de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Het
beoogde gebied heeft momenteel
een agrarische bestemming en deze
dient gewijzigd te worden in een bestemming die verkeersdoeleinden in
het gebied mogelijk maakt.
Het bestemmingsplan Noordvork
bevat het beoogde tracé van de
Noordvork voor het deel tussen de
Stommeerkade, het Bielzenpad,
Baanvak en de Burgemeester Kasteleinweg. Het bestemmingsplan
geeft nog geen beeld van de invulling van het omliggende gebied. Dit
zal in een later stadium gedaan worden.
Ter inzage periode
Het voorontwerp bestemmingsplan
Noordvork zal van maandag 26 november tot en met zondag 6 janua-

ri 2008 ter inzage liggen op het gemeentehuis. Gedurende deze periode is het mogelijk een schriftelijke
inspraakreactie in te dienen op het
bestemmingsplan. Op maandagavond 26 november zal vanaf 20.00
uur tevens een inloopavond plaatsvinden in de burgerzaal van het gemeentehuis over dit bestemmingsplan. Een ieder heeft dan de gelegenheid het plan in te zien en vragen te stellen.
Meer informatie over bestemmingsplannen is te verkrijgen via het
cluster Bouwen van de gemeente
Aalsmeer: 0297-387575 of via www.
aalsmeer.nl. Op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur is het mogelijk zonder afspraak langs te komen
bij de balie van het cluster Bouwen
in de publiekshal in het gemeentehuis.

Kudelstaart wordt groter en groter

Oplevering van eerste
Rietlandenhuizen nabij
Kudelstaart - Het is even wennen
voor Kudelstaarters, de aanblik van
een nieuwbouwwijk in aanbouw aan
de Mijnsherenweg. Sinds jaar en
dag was de ‘lintbebouwing’ achter
de Mijnsherenweg (en Kudelstaartseweg) niet onderbroken. Achter de
linten waren kassen, bedrijfsruimten, schuren of gewoon land te vinden. Maar nu is daar flink verandering in gekomen! In het gebied tussen de Madame Curiestraat, Kudelstaartseweg en Mijnsherenweg
krijgt de nieuwe wijk Kudelstaart
Rietlanden vorm. Stukje bij beetje
zijn de eerste contouren van nieu-

we huizen zichtbaar geworden. Bewoners in spé komen in de weekenden al een kijkje nemen naar wat
‘hun’ stek gaat worden. Daarbij nemen ze de modderige toegangsweg
voor lief. Volgend jaar zullen de eerste woningen worden opgeleverd en
de complete wijk, inclusief het scholencomplex, moet in de zomer van
2009 klaar zijn!
Burgemeester
De Rietlanden zal straks bestaan uit
364 eengezinswoningen en 33 appartementen in diverse prijsklassen.
Het (brede) schoolgebouw gaat

twee basisscholen herbergen (Antonius en de Openbare school) en
kinderopvang. De woningen worden ontwikkeld door projectontwikkelaars Blauwhoed/Eurowoningen
en Lamur Vastgoed BV.
Kudelstaart wordt groter en groter
en is voor huizenzoekers een geliefde plaats, zo wordt Kudelstaart op
de website van de exploitatiemaatschappij van de Rietlanden omschreven als ‘gemoedelijk’ en omgeven met veel water en groen. Zelfs
burgemeester Litjens is ‘gevallen’
voor de Rietlanden, want hij en zijn
gezin gaan daar ook wonen.

Aalsmeer - Nu ik de Seringenstraat
in kijk, zie ik een zandweg. Eindelijk gebeurt het, er komt een stráát.
Al jarenlang is de Seringenstraat de
meest slechte straat in het dorp.
Vooral het laatste jaar was het bar en
boos. Het wegdek bestond uit hobbels, kuilen, scheve klinkers en een
paar omhoog geschoven putdeksels. Ik moest me de laatste tijd even
moed in praten voordat ik deze straat
in reed. Zwalkend van links naar
rechts ploegde ik richting Van Cleeffkade. Een angstige ervaring. Maar nu
lijkt het er op dat de Seringenstraat
toch echt aangepakt wordt. Het kan
niet anders dan beter worden. Eigenlijk hadden de nu nieuw gebouwde
huizen een meter naar achteren gebouwd moeten worden. Aan weerszijden. Dan zou de straat een stuk
breder zijn geweest dan nu. Nu? Al
sinds 1927 is de Seringenstraat net
zo breed als nu. Voor tòen breed genoeg: er was zelfs plaats in het midden van de straat voor een rij bomen.
Nu kun je je dat nauwelijks voorstellen. Het is niet eens breed genoeg
voor een rij geparkeerde auto’s. Laat
staan voor een strookje groen of wat
beeldbepalende bomen. Nooit meer
vogelpoep op het raam, geen afgewaaide takken of ruisend groen. Er is
geen plaats om, als de regen of hagel naar beneden klettert, onder het
bladerdak van een boom beschutting te zoeken. Toch is het goed dat
er een goede bestrating komt. Eindelijk, toch?
De Seringenstraat is voorheen, lange
tijd, pure ergernis geweest omdat de
straat en de omgeving tè lang braak
lagen. Het vuil tierde welig en er
kwam, na de sloop van de woningen,
geen schot in de nieuwbouw. Men
werd het zat en er kwam uiteindelijk actie op dat gebied. Men hoopte, door ludieke protesten te voeren,
de aandacht te vestigen op de voortgaande verloedering. Eén van de geslaagde acties werd het ‘Eco-park’.
Tientallen vrijwilligers doken het hoge vuil in met kruiwagens, harken,
schoffels, enz. en keerden regelmatig terug uit de wildernis met een volle kruiwagen.
Aan de kant van de weg stond een
grote afvalcontainer van de Meerlanden BV. Daar werden de kruiwagens
geleegd. Op de stoep aan de overkant waar het park werd aangelegd
stond een koek-en-zopie-kraam en
even verderop zongen de mensen
van het smartlappen koor ‘Denkaandeburen’ hun leuke liedjes. De groep
vrijwilligers, vrouwen en mannen,
hebben uiteindelijk een ‘park’ aangelegd. Er kwam een vissteigertje aan
de kerkwetering, de struiken en appelbomen van de vroegere bewoners
uit hun voormalige tuin waren weer
duidelijk te zien. De vrijwilligers hadden er lol in en legden enkele paadjes aan. Een van de paadjes slingerde zich door het hoog opgeschoten
vuil en aan het begin ervan werd een
bordje neergezet met de tekst: ‘vrijerspad’. Het ‘Eco-park’ werd een leuke actie waar veel aandacht van publiek en pers bij kwam.
Ook nà de ‘Eco-park actie’ volgden
er nog acties, want zo snel ging het
niet. Tótdat vorig jaar, medio maart
2006, de heipalen de grond inginggen. Toen zag je de bouw groeien.
Nu zijn de mensen in hun nieuwe
woningen getrokken en wordt het,
ondanks de wat sombere straat, levendiger. Nu nog een nieuwe brug in
de Van Cleeffkade en het wordt nòg
beter. De mensen die de huizen bewonen, grenzend aan de kerkwetering, kunnen dan bootje varen. Dat
geldt ook voor de huizen aan de
Marktstraat. Wacht niet meer lang
met de brug, beste gemeente: een
brug geeft meerwaarde aan de leefomgeving. Ik moet nog even kwijt
dat ik het absoluut geen goed plan
acht als er een brug komt vanaf de
Van Cleeffkade naar het Stokkeland.
Die brug is overbodig. Daar zat nooit
een brug. Het hoeft niet, spaar dat
geld uit voor nuttiger dingen. Zoals
die fraaie brug in de Van Cleeffkade,
hoek Seringenstraat.
Coq Scheltens

‘Van de hak op
de tak’ in boek
Binnenkort verschijnt het
nieuwe boekje ‘Van de hak
op de tak’ vol verhalen en
een aantal illustraties van
Coq Scheltens. Leuk om te
hebben of om weg te geven.
Een herkenbaar open boekje voor Aalsmeerders en Kudelstaarters, maar ook voor
oud en nieuwe inwoners of
mensen die ‘iets’ met dit dorp
hebben.
In de Nieuwe Meerbode van
volgende week leest u er
meer over. Het is bijna pakjesavond; de Nieuwe Meerbode zorgt voor een presentje.
Mis die krant niet!
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Ingrid van Heteren verzorgt
workshop voor collega’s

Prachtige modellen getoond

Eerste klantenavond van
All About Hair sfeervol!
Aalsmeer - Het is alweer een paar
weken terug maar 29 oktober jl. gaf
All About Hair voor al haar klanten
een sfeervol feestje! Dit ter ere van
de restyling van de salon. De loper was uitgerold en een lichtbundel verlichtte de Aalsmeerse hemel
om iedereen welkom te heten! Binnen was er voor iedereen meer dan
één drankje en hapjes waren er ook
voldoende. Om de avond compleet
te maken liet Olaf wat van zijn kun-

nen zien op showgebied, prachtige
modellen waren verzorgd door Olaf
en zijn team. Zijn inspiratie haalde
hij uit de nieuwe modelijn Sweet
Gourmet van L’Oréal Professionnel.
Overigens werden deze aangekleed
door een selectie uit de collectie van
Denise mode. De kleding maakte
het totaalbeeld compleet, het visitekaartje van All About Hair. De totaal
look is het handelsmerk van deze
salon in de Hadleystraat.

Aalsmeer - Na vorig jaar haar titel ‘Fellow’ te hebben behaald bij de
Dutch Instituut of Proffesional Photography is fotografe Ingrid van Heteren dit jaar zelf gevraagd om een
presentatie te geven over haar manier van werken! Na van de zomer
dertig Duitse collega fotografen in
haar studio te hebben mogen ontvangen, was het nu aan haar om tijdens het jaarlijkse weekend van de
DIPP zo’n zestig collega-fotografen toe te spreken en te boeien met
haar fotowerk! Door middel van een
beamer heeft ze haar beelden groot
gepresenteerd voorzien met bijpassende muziek! De presentatie had
Ingrid onderverdeeld in alle categorieën waarin zij fotografeert: trouwen, baby’s, kinderen, portretten,
groepen, glamour, artiesten, modellen en bedrijfspresentaties kwamen
de beelden voorbij. Tussen elke categorie lichtte Ingrid kort toe hoe de
beelden tot stand waren gekomen,
en waar vooral rekening mee gehouden moet worden. “Je fotografeert natuurlijk heel anders bij een
baby’tje voor een geboortekaartje
dan bij bijvoorbeeld een artiest die
het voor promotie gaat gebruiken”,
verduidelijkt de eigenaresse van fotostudio Enjoy. Ook filmpjes waarop
te zien is hoe Ingrid fotografeert gaven een goed beeld hoe ze werkt en
hoe belangrijk goed contact met de
klant is voor het maken van mooie
foto’s. Op deze manier kon Ingrid
ook een introductie geven hoe haar
fotostudio eruit ziet. Tijdens dit seminar liet de fotografe ook haar fotowerk zien dat al echt afgedrukt
was op diverse speciale materialen, zoals bijvoorbeeld op aluminium, metalix of frost policarbonaat
en eenfoto gegoten in epoxy.
“Een hele eer”
Dit soort bijeenkomsten wat drie
keer per jaar wordt georganiseerd
door de DIPP is vooral bedoeld om
elkaar te inspireren en nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen.
Op gebied van fotograferen en natuurlijk op het gebied van beeldbewerking.
Vooral dat laatste gaat steeds be-

langrijker worden, een foto valt of
staat uiteindelijk toch met de uiteindelijke kwaliteit van de afdruk!
Nadat Ingrid de creatieve uitsnedes van de beelden heeft gemaakt,
neemt haar man Walter het digitale traject over en zorgt dat de beelden perfect bewerkt naar het vaklab
gaan! Hij is altijd bezig met bijscholing om van de nieuwste ontwikkelingen van beeldbewerking op de
hoogte te blijven. Tijdens de presentatie heeft hij dan ook menig fotograaf wat tips en trucs kunnen bijleren! “Het was een zeer geslaagde
presentatie en een hele eer om in
plaats van zoals andere jaren in de
zaal te zitten nu zelf je collega’s te
kunnen boeien met je foto’s en de
verhalen erachter”, besluit de eigenaresse van fotostudio Enjoy.
Special people
Het doel van Ingrid is om hopelijk
volgend jaar op te gaan voor een
Europese kwalificatie. Daarvoor
moet ze weer een mooie serie maken wat goed op elkaar afgestemd
is en een eigen stijl weergeeft. Dit
keer wil ze daar een thema aan geven onder de naam ’special people’.
Ingrid is op zoek naar baby’s, kinderen en volwassenen met het Down
Syndroom, die een speciale band
met iemand hebben. Dat kan zijn
met zijn met opa, zusje, vader, nichtje of misschien zelf met een huisdier.
Een foto met verhaal, daar is ze naar
op zoek! Denk jij dat je daar voor in
aanmerking komt of ken jij iemand
waarvan je vindt dat ze samen een
heel bijzondere band hebben? Stuur
dan je verhaal en eventueel een fotootje naar ingrid.enjoy@xs4all.nl
Diegene die Ingrid straks het meest
raakt of aanspreekt krijgt een gratis fotoshoot aangeboden, en daar
wordt een mooie foto uitgezocht
die ze kan gebruiken voor haar ‘vrije
werk’ . Uiteraard zit er voor de modellen een mooie vergroting bij! In
het begin van het nieuwe jaar zal
Ingrid aan deze nieuwe uitdaging
beginnen. Nieuwsgierig geworden
naar haar fotowerk kijk dan op de
vernieuwde website www.fotostudioEnjoy.nl.

Amsterdam Dakar Challenge 2007

Erik van Tol en Rob Kreeft
hebben Sahara bereikt!
Aalsmeer - Op het moment van verschijnen van deze editie zijn Erik van
Tol en Rob Kreeft die onder de naam
Team Flower Power deelnemen aan
de Amsterdam-Dakar Challenge
bezig met de Sahara trip en als het
goed is overnachten zij in het Nationaal Park Nouamghar in Mauritanië.
Vanaf het vertrek uit Amsterdam op
zaterdag 3 november om 06.55 uur
hebben Erik en Rob regelmatig smsberichten verstuurd en aan de hand
daarvan geven we een overzicht van
de lotgevallen onderweg. Met name
voor die lezers die niet in het bezit
zijn van een computer waarop de
berichten dagelijks verschijnen, een
goede zaak om toch op de hoogte
te blijven.
Dikke benen kweken
Al vrij snel moest op de eerste dag
in België de helpende hand worden
geboden aan twee teams die problemen hadden met de versnellingsbakolie. Dat kostte een paar uur en
tegen 17.00 uur rijdt het gezelschap
vlak bij Deinze. De volgende dag
bleek in de vroege ochtend dat de
rembekrachtiger het niet deed en
dat betekende net voor Bordeaux, er
was 1.050 kilometer afgelegd, dikke
benen kweken.
Er was veel mist en er werd rustig
verder gereden. Zondagavond 4 november, 2.190 kilometer van huis,
wordt besloten een hotel te nemen
en de volgende dag een garage te
zoeken voor de vacuümpomp van
de Mitsubishi Pajero. Na heerlijk geslapen te hebben in Hotel Caves en
een verkwikkende douche gaat het
op maandag 5 november 400 kilometer verderop naar Algericas, waar
de boot voor de overtocht wacht.
Het binnendruppelen van de groep
levert de nodige gezelligheid op, de
auto is inmiddels weer gemaakt en
heeft weer remmen. Na de overtocht met de boot, 45 minuten, gaat
het gezelschap vanuit Ceuta op weg
naar Fes en aan het einde van de
middag is het zover, samen met nog
vijf teams raakt het Team Flower Power verdwaald in het Rif gebergte
en dat levert een grote grijns op. De
Pajero houdt zich prima in het lekkere weer van 29 graden. Het eten
wordt wat later.
Megagrote hoogvlakten
Na een goede nachtrust in prima
slaapzakken wordt besloten om
naar Marrakech te gaan. Na een
dag bergpaden door te crossen
hebben Erik en Rob dat wel gezien
en zij sluiten later wel weer aan bij
de groep. Op donderdag 8 november wordt een rustdag gehouden
in Marrakech, een drukke stad met
veel stank. Er wordt geluncht op een

Middle of nowhere
Op zondag 11 november wordt na
een goede nachtrust in een hotel
en een goed ontbijt omstreeks circa
9.30 uur met tien teams vertrokken
naar Dakhla.
De stemming is prima, net als het
weer en de lokale bevolking is erg
vriendelijk. Rond de klok van 15.00
uur rijdt het gezelschap al twee uur
in the middle of nowhere en met
nog drie uur te gaan is dit helemaal
geweldig.
De temperatuur is opgelopen naar
31 graden en de team spirit is perfect. In de avonduren wordt nog een
wijze les geleerd. Loop, bij het opblazen van een luchtbed met behulp
van een compressor nooit weg bij
het luchtbed. Maandag 12 november staat in het teken van een rustdag en dinsdag 13 november wordt
rond 09.45 uur vertrokken voor de
laatste 300 kilometer naar de grens
van Marokko naar Mauritanië. Alles
verloopt prima, het landschap is nog
steeds dor en verlaten.
De bewoners daarentegen zijn een
prachtig volk, mooie trotse mensen
in de Westelijke Sahara. De auto bevalt steeds beter.
De Sahara trip wacht en daarna komt de finish in Dakar al akelig dichtbij. Komende dinsdag is het
zover.

Amstelveen - Het Artsenlaboratorium voor Amstelland biedt als
toonaangevend laboratorium al jaar
en dag (volgend jaar 50 jaar) een
hoogwaardige dienstverlening aan
huisartsen en verloskundigen in de
regio. Op maandag 19 november is
een nieuwe analyse-automaat afgeleverd. Deze analyse-automaat
(Cobas 6000 van Roche) wordt de
komende maanden in gebruik genomen voor een groot aantal analyses in bloed en urine. De nieuwe
analyse-automaat biedt een goede

balans tussen optimale kwaliteit en
efficiënte bedrijfsvoering waardoor
resultaten nog sneller beschikbaar
zijn voor de arts en dus ook voor de
patiënt. Klantvriendelijkheid staat
hoog in het vaandel bij alle medewerkers van het Artsenlaboratorium.
Om een bezoek aan het Artsenlab
zo aangenaam mogelijk te maken, is
onlangs op de hoofdvestiging een
nieuwe ontvangstruimte geopend
waarmee tevens een aantal interne
processen beter verlopen.. Ook dit
in belang van arts én patiënt.

Allerlei kunstcadeaus in
galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Vanaf 28 november tot
de kerst wordt de galerie van Coq
Scheltens in de Chrysantenstraat
opgeluisterd met allerlei kunstcadeaus. Verschillende kunstenaars
hebben allerlei kunstvoorwerpen
neergezet en schilderijen en tekeningen opgehangen. Er is een ruime en afwisselende keuze te zien
én te koop tegen leuke prijzen. Er
kan al kunst gekocht worden vanaf 10 euro. Naast schilderijen en tekeningen vullen sieraden, beelden
en onder andere handvervaardigd
keramiek de galerie. Vrijblijvend de

kunst bewonderen, mag natuurlijk
ook. “Gezellig”, zegt galeriehoudster
Coq Scheltens. En ze vervolgt: “Iedere bezoeker, koper of kijker, ontvangt een presentje en een consumptie omdat het feestmaand is.”
Volgende week woensdag 28 november om 13.00 uur opent de galerie de feestelijke verkoopexpositie.
De galerie is ook in het weekend en
tijdens de vrijdag koopavond open.
Galerie Coq Scheltens is te vinden in
het centrum, in de Chrysantenstraat
44, achter de tv-studio. Voor meer
informatie, bel 343246

Import Flower Show bij
Bloemenveiling Aalsmeer

dakterras met mooi uitzicht. Op de
camping wordt lekker gezwommen
en de volgende dag volgt de rit naar
Agadir maar de auto rijdt super, net
zo comfortabel als een Eend. Op
vrijdag 9 november wordt met elf
teams vertrokken, nadat bij het douchen een douchekop het begaf me
alle gevolgen van dien. Prachtig, wat
een land. Team Flower Power besluit
om in Agadir te blijven, terwijl de
rest door rijdt naar Tiznit.
Gebakken eitjes
Maar die worden wel ingehaald.
Agadir blijkt een mooie stad te zijn
en in de Atlantische Oceaan worden
natte voeten gehaald. Er worden inkopen gedaan en dat betekent de
volgende dag gebakken eitjes op het
menu. Het is stralend mooi weer en
29 graden. Rond 09.00 uur wordt op
zaterdag 10 november uit Tiznit vertrokken en de route voert door hoge
bergen en megagrote hoogvlakten.
Het is rond 11.00 uur al 28 graden,
de auto loopt 1 op 10 en heeft na
4.000 kilometer nog geen druppel
olie verbruikt. Rond 17.00 uur wordt
de grens van de Westelijke Sahara
gepasseerd en na tien uur rijden is
het nog een uurtje naar Laayoune
en daar wordt gezocht naar een hotel met internet want het gsm bereik
is ronduit belabberd.

Nieuwe analyse-automaat
voor Artsenlaboratorium

Bijeenkomst Opgeruimd
staat netjes bij TCA
Aalsmeer - De veiligheid van de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet, Witteweg en Zwarteweg heeft
de permanente aandacht van TCA,
politie, brandweer en gemeente. Na
het behalen van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) gaan de ondernemers verder aan de slag gaan om
het bedrijventerrein schoner en veiliger te maken. Onder het motto ‘opgeruimd staat netjes’ staat de aandacht voor een opgeruimd bedrijventerrein centraal. Door middel van
een themabijeenkomst heeft TCA dit
onderwerp onder de aandacht gebracht van de ondernemers. Medio
oktober hebben vertegenwoordigers van TCA, politie, brandweer en
de gemeente een schouw gehouden
op de bedrijventerreinen. Dit onder
meer om te bekijken in hoeverre de

gemeente en de ondernemers actie
hebben ondernomen om de bedrijventerreinen op te ruimen en daardoor veiliger te maken. In een themabijeenkomst op donderdag 29
november, aanvang 16.00 uur, worden de resultaten van deze schouw
gepresenteerd. Aan de hand van
tijdens de schouw genomen foto´s
wordt getoond welke bijdragen door
bedrijven geleverd kunnen worden
om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten. Daarnaast zal
deze bijeenkomst ook de start zijn
van de volgende fase van het KVO
waarin de aandacht voor een goede verlichting rondom de bedrijven
centraal staat. Ondernemers op de
bedrijventerreinen zijn van harte
welkom. Voor meer informatie: tel.
0297-380095.

Nog enkele kramen beschikbaar

Gezellige decembermarkt
in centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 14 december vindt er een sfeervolle decembermarkt plaats in de Zijdstraat in
het centrum van Aalsmeer. Tijdens
dit evenement zijn circa zestig kramen aanwezig, waar vooral veel leuke cadeauartikelen te koop zijn. De
decembermarkt is de plek om gezellig uw kerstinkopen te doen en ’s
avonds kunt u genieten van een optreden van het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti. Natuurlijk is er
warme chocolademelk en glühwein
verkrijgbaar om uw handen te warmen in de koude decembermaand.
Vrijwel alle winkels in het centrum

zijn geopend, veel winkeliers zijn
ook buiten te vinden met een kraam,
maar ook verenigingen en standhouders van buitenaf zijn present.
Alle kraampjes zijn sfeervol verlicht,
dit maakt het geheel nog gezelliger.
De markt vindt plaats op vrijdag 14
december van 14.00 tot 21.00 uur. Er
is nog een aantal kramen beschikbaar. Inschrijven voor de kramen op
de decembermarkt kan via www.naturalsolutions.nu.
Een plaats inclusief een kraam op
de decembermarkt kost 50,00 euro. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 29 november organiseert Bloemenveiling
Aalsmeer de Import Flower Show.
Tijdens de Import Flower Show
wordt een ruim assortiment importproducten gepresenteerd in tientallen stands en op het speciale
‘Aalsmeer Import Award-plein’. De
show is voor kopers/importeurs dè
gelegenheid bij uitstek om inspiratie
en kennis op te doen van het uitgebreide importaanbod dat Bloemenveiling Aalsmeer biedt. Daarnaast is
er gelegenheid om met productspecialisten en verkopers van gedachten te wisselen over mogelijkheden
per cultivar, aanvoerder en land. Tijdens de Import Flower Show worden
producten uit landen over de gehele
wereld gepresenteerd. Kenia, Ethiopië, Israël, Uganda en Ecuador zijn
als belangrijkste groeisegmenten

ruim vertegenwoordigd. De hoogwaardige producten van deze importlanden vormen een steeds groter aandeel in het assortiment van
de bloemenveilingen. Timo Huges,
directievoorzitter
Bloemenveiling
Aalsmeer, reikt op de Import Flower
Show de ‘Aalsmeer Import Awards’
uit in de categorieën; grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen,
trosrozen en overige bloemen. De
deskundige jury beoordeelt meer
dan 180 nominaties op 7 aspecten,
waaronder steel, blad, kleur en zuiverheid. De aanvoerder van de kwalitatief beste bloem gaat met de felbegeerde award naar huis. De openingstijden van de Import Flower
Show zijn van 8.30 uur tot 16.00 uur
op vloer 10.80 (nabij de plantenklokken). De awards worden uitgereikt om 11.30 uur.

Mevrouw Wegman, Ali en
Marie winnen bij De Pomp
Aalsmeer - Op maandag 19 november waren er weer een aantal
deelnemers opgetogen naar ’t Baken gekomen voor de maandelijkse speelavond van buurtvereniging
De Pomp. Vanaf 20.00 uur zijn de indelingen voor het klaverjassen, hartenjagen en sjoelen bekend geworden en kon er geloot gaan worden.
Doordat mevrouw Kolle bereid was
om over te stappen van het hartenjagen naar het klaverjassen, kon
er gestart worden met drie rondes
kaarten en twee rondes sjoelen.
Tussendoor was er weer een prima
georganiseerde verloting. Mevrouw
Wegman behaalde de eerste plaats
met klaverjassen met 5684 punten
en de poedel was voor de heer Kooij
met 3906 punten. Ali Hoving is win-

nares geworden bij het sjoelen met
447 punten. Bij de hartenjagers waren de puntenverschillen niet zo extreem, Marie werd eerste met 171
punten.
De buurtvereniging organiseert nog
meer deze maand en wel de Sinterklaaskinderbingo die gehouden
gaat worden op woensdag 28 november. De kinderen van de leden
van De Pomp worden vermaakt met
een kinderbingo, waarna uiteraard
een gezellig sintfeest volgt! Vanaf
14.00 uur gaan de ballen rollen in ’t
Baken in de Sportlaan 84.
Voor de ‘groten’ wordt op 12 december vanaf 20.00 uur een bingo-avond gehouden en de laatste
speelavond van 2007 vindt plaats op
17 december.

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

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

ingezonden
Volksverlakkerij van Schiphol
Op 13 augustus jl. werd ons, omwonenden van Schiphol, door de
Luchtverkeers-leiding bekend gemaakt dat vanaf die datum tot 31
oktober 2007 de Aalsmeerbaan ook
buiten de piekuren zou worden ingezet om de Kaagbaan als primaire
baan te ontlasten en wel met startend of landend verkeer naar of van
het zuiden en oosten. Reden van
deze maatregel was dat enkele geluidsmeetpunten ten zuidoosten
van de Kaagbaan hun grenswaarden zouden hebben bereikt waardoor Schiphol grote problemen zou
ondervinden bij het gebruik maken
van zijn banen tot 31 oktober 2007.
Nu echter alle geluidmeetpunten
per 1 november op nul zijn teruggezet is er geen enkele reden om niet
tot de situatie van vóór 13 augustus
terug te keren en de Aalsmeerbaan
weer alleen als secundaire, ondersteunende baan tijdens de piekuren
in te zetten.
Achter de Aalsmeerbaan wonen op
korte afstand duizenden mensen
zowel in Aalsmeer als Uithoorn die
nu nog meer dan voorheen van ’s
morgens 7.00 uur tot ’s avonds 23.00
uur met enorme geluidshinder worden geconfronteerd. Nergens ligt de
baan zo dicht bij de bebouwde kom
als in Aalsmeer terwijl de Kaagbaan
als primaire baan ‘de milieubaan’
bij uitstek is, die voor de omwonenden van Schiphol de minste overlast
veroorzaakt. Bij dagelijks navraag
bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol) naar de redenen van het
voortzetten van bovengenoemde situatie kon deze dienst van Schiphol geen uitsluitsel geven. Ook daar
tastte men steeds in het duister wat

de beweegredenen van de luchtverkeersleiding hiervoor waren.. Totdat
pas op 7 november deze met de mededeling kwam dat, tegen de afspraken aan de zogenaamde Alderstafel gemaakt, de Aalsmeerbaan als
vierde baan zal worden gebruikt om
knelpunten in de omgeving van de
Kaagbaan voor 2008 te voorkomen.
Een voorschot op het hele dag gelijktijdig gebruiken van beide banen
zoals de Luchtverkeersleiding dat
dolgraag wil.
Nadat de Aalsmeerders dus bij het
in gebruik nemen van de Polderbaan ook al het kind van de rekening waren - het gebruik van de
Buitenveldertbaan kon tot een minimum worden beperkt door een fors
deel van starts en landingen naar de
Aalsmeerbaan te verplaatsen - krijgen de bewoners nu opnieuw extra
starts en landingen toebedeeld. Deze keer om de Kaagbaan te ontlasten. Zoals een raadslid het onlangs
verwoordde: Aalsmeer is de geluidsafvalbak van Schiphol.
Woensdag 28 november komt de
heer Riemers van de luchtverkeersleiding de bezwaren van Aalsmeer
aanhoren in de burgerzaal van het
Gemeentehuis. Bewoners onder de
Aalsmeerbaan: bezoek die avond
en vertel waarom volgens u de leefbaarheid van Aalsmeer op het spel
staat (of al is overschreden). En dien
uw klachten over de geluidsoverlast in bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), telefoon 0206015555
Een bewoner van de Oosteinderweg (naam en adres bij de redactie bekend)

Mooie opbrengst in de regio

Diabetes Fonds dankt gevers,
wijkhoofden en collectanten
Aalsmeer - De collecte van het Diabetes Fonds in Rijsenhout heeft
dit jaar 2010,93 euro opgeleverd.
In Aalsmeer en Kudelstaart was de
opbrengst 14248.41 euro. Aalsmeer
10870,61 euro en Kudelstaart
3377,80 euro.
Het Diabetes Fonds dankt de gulle gevers, de vrijwilligers die in de
week van 28 oktober tot 3 november
op pad gingen om te collecteren en
de zo belangrijke wijkhoofden heel
hartelijk ! “Wij zijn erg blij met de
bijdrage van de vrijwilligers, de gevers en alle andere mensen die zich
hebben ingezet tijdens deze collecte”, zegt Bert Kuipers, directeur van
het Diabetes Fonds. “Met dit collectegeld kunnen we weer nieuwe onderzoeksprojecten naar diabetes financieren en voorlichting geven.”
Epidemische vorm
Een gift aan het Diabetes Fonds is
een gift aan heel veel mensen in
Nederland. Want diabetes begint
epidemische vormen aan te nemen.
Maar liefst 1 op de 19 mensen in ons
land heeft deze aandoening. In to-

taal telt Nederland al 850.000 mensen met diabetes. 250.000 daarvan
weten nog niet dat ze deze ziekte
hebben. Het Diabetes Fonds werkt
hard aan oplossingen voor het diabetesprobleem. Zo financiert het
Fonds onderzoek naar manieren om
diabetes te genezen via transplantatie van insulineproducerende cellen. Het onderzoek naar transplantatie is nu zo ver gevorderd dat genezing voor mensen met type 1 diabetes zienderogen dichterbij komt.
Voor veel kinderen, die zichzelf nu
vaak viermaal daags moeten injecteren met insuline, is dit een grote
wens. En die wil het Diabetes Fonds
graag laten uitkomen.
Niemand gehad?
Heeft u de collectant van het Diabetes Fonds gemist en wilt u het
Diabetes Fonds alsnog steunen?
Dan kunt u uw gift overmaken op
giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds
in Amersfoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Diabetes Fonds, tel. 033–4622055 of
kijk op www.diabetesfonds.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het huiselijk gezellig bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat. Vele mensen kwamen door de achteringang,
over de rode loper en versierd met
ballonnen om een kijkje te nemen
in de dagelijkse keuken van Bakkerij Vooges. Zij werden onthaald door
twee enthousiaste zwarte Pieten die
alle kinderen voorzagen van een
ballon en een kleurplaat waar zij vier
gratis kaarten mee kunnen winnen
voor Europa’s grootste speeltuin de
Linnaeushof in Bennebroek. Er was
voor ieder wat te doen, te proeven
en te kijken.

Verrassende excursie PACT Aalsmeer

Tuinbouwkassen als
zonnecollectoren?
Aalsmeer - Een grote groep geïnteresseerden waaronder een aantal
gemeentebestuurders en wethouders van Aalsmeer en Uithoorn was
zaterdag 17 november aanwezig bij
de door PACT Aalsmeer georganiseerde excursie naar een tuinbouwbedrijf waar dankzij zeer doordachte
en verrassende technieken prachtige rozen worden geteeld met als bijproduct energie en warmte. Stroom
wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Een deel van de overtollige warmte gaat naar de naastgelegen kwekerij maar zou ook heel
goed een woonwijk kunnen verwarmen. Je zou kunnen zeggen dat de
kas feitelijk werkt als een enorme
zonnecollector. In plaats van grootgebruiker van energie is dit kassenbedrijf energieleverancier geworden. En als we ons dan realiseren dat er in Nederland ruim 10.000
hectare van deze ‘zonnecollectoren’
staan dan biedt dat prachtige kansen. Immers, hoe zuiniger we om-

springen met energie, hoe minder
CO2-uitstoot. Het geeft hoop, deze klimaat-neutrale kas. Denk aan
de film van Al Gore en zijn verhaal
over de dampkring. Hoe flinterdun
die dampkring is en hoe het natuurlijke ‘koelsysteem’ van de aarde
het lijkt te gaan begeven. De grote CO2 -uitstoot warmt alles teveel
op. Maar wat moeten en kunnen we
dan doen, behalve deze mooie technieken van verwarming te gaan volgen? Wat gaat de overheid doen?
En kan het vrijwillig of zal er druk
op de ketel moeten? Wat verwachten de mensen van de politiek? Ook
in Aalsmeer? PACT Aalsmeer, het
plaatselijke samenwerkingsverband
van GroenLinks, D66 en PvdA, gaat
op 11 december in een politiek café over dit onderwerp verder praten
met eenieder die dit aan het hart
gaat. Vanaf 20.00 uur in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat
4. Nadere informatie: www.pactaalsmeer.nl.

Koppelkaarten in de Hornmeer
Aalsmeer - Het is om en om bij
kaartclub Hornmeer. De ene week
de heren de andere week de dames. Waren vorige week de heren
de baas, nu hebben de dames keihard teruggeslagen. Miep Bloemen
liet echt niet met zich spotten gezien de uitslag, met totaal 5744 punten ruim 400 punten meer als nummer twee.
Doordat er diverse andere activiteiten waren in Aalsmeer, was het vrijdag 14 november niet zo vol als andere weken. Maar dat deed niets
onder voor de gezelligheid. Met dat

punt scoort de buurtvereniging hoge ogen. Deze keer waren er geen
jokeraas. Op de tweede plaats is
Frits Zeldenthuis geëindigd met
5289 punten, op drie Meindert Terp
met 5154 punten en op vier Antoon
van Rijn met 4937 punten. De poedelprijs was voor Plony Hoogenboom met 3116 punten. Aanstaande vrijdag 23 november staat koppelkaarten op het programma.
De aanvang is 20.00 uur en plaats
van samenkomst is buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Sinterklaas kleurplatenactie in
Winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - In alle winkels in winkelcentrum Kudelstaart liggen kleurplaten klaar voor de kinderen. Neem
er een mee, maak er iets leuks van
en lever het weer in bij één van de
winkels. Doe dit voor vrijdag 29 november en vul je naam in, telefoon-

nummer, leeftijd en of je een jongen
of een meisje bent. Sinterklaas bezoekt het winkelcentrum met zijn
Pieten op zaterdag 1 december van
13.00 tot 15.00 uur en verzorgt deze
middag tevens de prijsuitreiking van
deze kleurplatenwedstrijd.

Bakproces
In de broodbakkerij gaf Ton Versteeg
uitleg hoe het bakproces precies in
zijn werk gaat. Onder de deskundige leiding van Peter van Eijk was er
voor belangstellenden de gelegenheid om zelf met deeg aan de gang
te gaan. Dit brooddeeg kon thuis
in de oven afgebakken worden zodat zondag een warm broodje op de
ontbijttafel stond. Doorgaand naar
de banketbakkers kwam men langs
een ingrediëntenbak waarbij Richard Versteeg precies liet zien wat
in welk brood verwerkt wordt. Van
lijnzaad, maanzaad, sesamzaad tot
pompoenpitten aan toe.
Meesterbakker
In de banketbakkerij demonstreerde meesterbanketbakker Marco
Kuin hoe de kindertaarten gemaakt
worden. Met leuke setjes, voor ieder
wat wils van Disney tot geboortetaarten, liet hij vakkundig zien hoe
dit alles in z’n werk gaat. Twee studentes van de vakschool Wagenin-

gen lieten zien hoe het koninklijk
taartje gemaakt wordt en natuurlijk
was proeven een must! De kinderen
werden ook niet vergeten, zij mochten met marsepein een figuurtje
maken dat zij mee naar huis mochten nemen. Niet alleen de kinderen
maakten hier gebruik van maar ook
menig ouder.
Chocolade
Jasper Engel liet zien hoe chocolade
krakelingen gemaakt worden en demonstreerde ook hoe de chocolade
letters worden vervaardigd. Hij werd
hierbij geholpen door een zeer enthousiaste leerling, Yoery Visser die
te kennen heeft gegeven dat hij ook
het vak in wil. Wij hebben hem al laten weten dat hij te zijner tijd welkom is in ons team.
Dat er hier ook veel geproefd is mag
duidelijk zijn. Al met al een zeer geslaagd open huis dat zeker voor herhaling vatbaar is. Bij navraag bleek
dat er veel enthousiaste reacties via
de mail en de post zijn binnen gekomen.
Feestdagen
Nu de feestelijkheden van de opening en het open huis voorbij zijn
gaan Wim, Corine en hun team zich
volledig storten op de feestdagen,
waar ook de aanvragen weer voor
binnen stromen. En alles dagelijks
vers! Met de beste ingrediënten.
Dus wilt u zelf of voor uw medewerkers bestellen, er is altijd wel iets
lekkers te vinden bij Brood en Banketbakkerij Vooges.
U kunt vrijblijvend bellen, tel. 0297324952 of 06-51258888 of mailen
naar www.bakkerijvooges.nl. -

Geniet van warme kop erwtensoep

Gratis winterinspectie bij
Nissan Auto Benelux
Bovenkerk - Nissanrijders kunnen
zaterdag 24 november hun auto gratis laten inspecteren voor de winter
bij Auto Benelux in Bovenkerk. Normaal kost deze inspectie 24,50 euro.
Bovendien krijgt iedereen die een
inspectie laat uitvoeren twee leuke
verrassingen.
Een wintercheck is geen overbodige luxe. In de wintermaanden heeft
een auto meer te verduren dan in
de andere seizoenen. Banden, remmen, schokbrekers, stuurinrichting,
verlichting, accu en koel- en ruitensproeiervloeistof, alles wordt kosteloos grondig nagekeken op 24 november, terwijl de klant geniet van
een lekkere kop warme erwtensoep.
Na de inspectie ontvangen Nissanrijders de Nissan Winterservicecard.
Die geeft in heel Europa recht op

gratis hulp bij pech of een ongeval.
Korting op reparaties
Mocht de winterinspectie, een onderhoudsbeurt of APK aanleiding
geven tot een reparatie dan ontvangt de klant hierop 10 procent
korting op zowel onderdelen als arbeidsloon. Deze actie geldt exclusief bij Auto Benelux in de maanden november, december en januari. Bovendien krijgt iedereen gratis een winterpakket ter waarde van
10 euro. Behalve de 10 procent actie heeft Nissan Auto Benelux nog
tal van andere gunstige aanbiedingen. Onder meer accu’s, ruitenwisserbladen, winterbanden, sneeuwkettingen, en dakdragers zijn tijdens
de Winterweken zeer aantrekkelijk
geprijsd.

Gezellige Amstel-karaokeavond in café de Praam
Aalsmeer - In danscafé de Praam
vermaakten de bezoekers zich afgelopen zaterdag prima met de grootse Amstel karaoke-avond. Er werd
door heel veel heren en dames achter de microfoon plaatsgenomen en
uit volle borst meegezongen met
Hollandse hits en Engelse klassiekers. De echte durfals traden alleen
op, anderen kropen in de huid van

bekende duo’s en trio’s of brachten twee/drie-stemmig de sfeer er
goed in.
Het publiek lachte, zong mee en velde haar oordeel. Tja, de een kan beter zingen, dan de ander… Schorre kelen na afloop, maar alle bezoekers kijken terug op een heel gezellige avond in het danscafé in de
Zijdstraat.

Vele waardecheques te winnen

Eindejaars Prijzen Festival
gaat deze week van start

Collectanten Femke Wassenaar en Nancy van Oorde zwaaien jonge diabeten
op Schiphol uit die in Griekenland deelnamen aan ‘kidschain 2007’.

Kersttrip naar Oosterblokker
en Wognum met de ANBO
Aalsmeer - Donderdag 13 december wil de ANBO weer een kerstuitje
organiseren. In Oosterblokker gaat
een riant tuincentrum in kerstsfeer
bezocht worden.
De deelnemers krijgen daar twee
kopjes koffie met gebak. Daarna staat een kerstdiner gepland in

Wognum, inclusief een drankje vooraf. Tenslotte rijdt de bus huiswaarts
via de verlichte tuinen in Ilpendam.
Dit is zeker de moeite waard. Er is
nog plaats.
Leden kunnen via de bon in de laatste Dukdalf inschrijven. Niet leden
betalen 5 euro extra.

Aalsmeer - De Decemberloterij is
meer dan vijftien jaar een groot succes geweest in Aalsmeer. Heel veel
consumenten hebben meegedaan
en prijzen gewonnen. Daarnaast is
het mogelijk geweest om een groot
aantal goede doelen te verblijden
met een financiële bijdrage. De organisatie van de Decemberloterij
heeft echter besloten dat het tijd is
om de actie in deze vorm te beëindigen. Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum en de Bloemenzegelwinkeliers hebben het stokje opgepakt
en besloten om dit jaar een nieuwe
actie te organiseren: het Eindejaars
Prijzen Festival. Met deze actie kunnen consumenten die hun inkopen
bij de deelnemende winkeliers doen
vele mooie waardecheques winnen.
Opzet
De opzet van het Eindejaars Prijzen Festival is eenvoudig, zodat iedereen kan meedoen zonder dat
het veel tijd kost. Bij een aankoop
van minimaal 5 euro krijgen klanten
een deelnamekaartje. Op dit kaartje kunnen zij hun naam en adresgegevens invullen. Vervolgens is het
zaak om het kaartje voor 31 december 2007 weer in te leveren bij één
van de deelnemende winkeliers. Be-

gin januari worden alle deelnamekaartjes verzameld en uit de stapel
worden de prijswinnaars getrokken.
De prijzen liegen er niet om: vele waardecheques van 50 euro, die
naar eigen keuze te besteden zijn bij
de deelnemende winkels. U bepaalt
dus zelf in welke winkel u de waardecheque wilt besteden!
Extra prijzen
Dat is nog niet alles, want met het
Eindejaars Prijzen Festival is nog
meer te ‘verdienen’. De bloemenzegels vormen een extra element. Op
de achterkant van elk deelnamekaartje kunt u twintig kleine bloemenzegels plakken (20 van 1 of 4
van 5). Met een volgeplakt vel maakt
u kans op extra waardecheques van
10 euro. Ook deze prijzen worden
tijdens de trekking begin januari
verdeeld. Alle prijswinnaars ontvangen bericht.
Aan het Eindejaars Prijzen Festival doen ruim dertig winkels mee in
Aalsmeer Centrum of die zijn aangesloten bij de Bloemenzegelwinkeliers. De deelnemende winkels zijn
te herkennen aan een poster in de
etalage. De actie gaat deze week
van start en duurt tot en met 31 december 2007.

Amsterdamse avonden groot succes

Optreden zangeres Gerdie
zaterdag in De Walrus
Aalsmeerderbrug - De aangekondigde Amsterdamse avonden
bij Eetcafé “De Walrus” mogen zich
verheugen in een goede belangstelling en ook afgelopen zaterdag
was het weer een groot succes. Komende zaterdag 24 november wordt
de voorlopig laatste Amsterdamse
avond gehouden tussen 17.00 en
20.00 uur en ook nu zal de bekende accordeonist Amsterdamse Willem weer aanwezig zijn om het mu-

zikale gedeelte voor zijn rekening te
nemen. Hij wordt hierbij vocaal bijgestaan door de Aalsmeerse zangers Gerdie die ook een paar sets
zal zingen.
Dion en Tonnie zorgen er op hun
beurt voor dat ook de inwendige
mens niets tekort komt. Kortom, een
uitstekende gelegenheid om even
in een ongedwongen en gezellige
sfeer bij te komen van de beslommeringen van alledag.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 november
AALSMEER
Aalsmeer 1-RKAVIC 1
Aalsmeer 4-Vlug en Vaardig 5
Ouderkerk 4-Aalsmeer 5
Badhoevedorp 2-Aalsmeer 6
THB Vet. 2-Aalsmeer Vet. 1

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

Junioren
Aalsmeer B1-Olympia Haarlem B1
Aalsmeer B2-Hoofddorp B7
Aalsmeer C1-Bijlmer C1
Aalsmeer C2-Vogelenzang C2

12.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
12.00 u.

Pupillen
Legm.vogels D1-Aalsmeer D1
Hoofddorp D5-Aalsmeer D2
Aalsmeer D3-BFC MD 2
Sp. Martinus E1-Aalsmeer E1
Ouderkerk E4-Aalsmeer E2
Pancratius E7-Aalsmeer E3
Aalsmeer E4-SCW E2
Roda’23 E18-Aalsmeer E5
Sp. Martinus F3-Aalsmeer F1
Aalsmeer F2-Legm.vogels F6
Aalsmeer F3-Sp. Martinus F 10
Aalsmeer F4-VVC F 10

11.00 U.
12.30 u.
10.00 u.
10.15 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.45 u.
10.15 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
Amstelveen 4-RKAV 2
RKAV Vet. 1-Sp. Maroc Vet. 1
RKAV Vet. 2-DCG Vet. 1

14.30 u,
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV C2-Concordia C2

14.30 u.

Pupillen
RKAV D1-Overbos D1
RKAV D2-DIOS D3
RKAV E1-Chabab E1
Nw. Sloten E2-RKAV E2
Pancratius E 11-RKAV E3
RKAV E4-Legm.vogels E 11
RKAV E5-Pancratius E 15
RKAV E6-RKDES ME 1
RKAV F1-Pancratius F3
KDO F2-RKAV F2
Arsenal F5-RKAV F3
RKAV F4-KDO F5
Sp. Martiuns F8-RKAV F5
Sp. Martinus F8-RKAV F5
NFC/Brommer F5-RKAV F6

10.00 u.
11.30 u.
11.30 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.

Meisjes
Voorland MC 1-RKAV MC 1
TABA MD 1-RKAV MD 1
RKAV ME 1-IVV ME 1
Nw. Sloen E8-RKAV ME 2

12.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
10.30 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
DIOS D1-RKDES D1
RKDES D2-Hoofddorp D6
RKDES D3-Nw. Sloten D4
RKDES E1-AFC E2
CSW E4-RKDES E2
Kadoelen ME 1-RKDES E3
Ouderkerk E7-RKDES E4
RKDES E5-Swift E7
RKDES E6-Ouderkerk E9
RKDES F1-Roda’23 F4
RKDES F2-Abcoude F4
RKDES F3-Zwanenburg F4

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

RKAVIC F8-RKDES F4
VVC F9-RKDES F5
RKDES F6-Kickers F5
RKDES F7-KDO F6
Alphia F4-RKDES F8

11.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
8.45 u.

Dames en meisjes
RKDES DA 1-KDO DA 1
RKDES DA 2-KDO DA 1
CSW MA 2-RKDES MA 1
RKDES MC 1- OSV MC 1
Bl.Wit A’dam D7-RKDES MD 1
RKAV E6-RKDES ME 1

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

S.C.W.
SCW 1-AMVJ 1
SCW 3-Amstelveen 3
SCW 4-Geuzen/Mid.meer 4
AH’78 Vet.2-SCW Vet.1
AH’78 Vet.2-SCW Vet.1
Tos Actief Vet.2-SCW Vet.2
SIZO Vet. 3-SCW Vet. 3

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
IJmuiden A1-SCW A1
SCW B1-Terrasvogels B1
VSV C2-SCW C1
SCW C2-Vlug en Vaardig C2

12.00 ul.
11.15 u.
13.30 u.
11.15 u.

Pupillen
KDO D2-SCW D1
SCW D2-Pancratius D8
BSM E1-SCW E1
Aalsmeer E4-SCW E2
Buitenveldert ME 2-SCW E3
DSOV F1-SCW F1
SCW F2-RKAVIC F2
SVOW F1-SCW F3
ROAC F4-SCW F4
SCW F5-MMO F2

9.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
11.15 u.
9.00 u.
10.00 u.
8.45 u.
9.00 u.

Meisjes
Kadoelen MA 2-SCW MA 1
SCW MC 1-Hillegom MC 1
HBOK ME 1-SCW ME 1

10.00 u.
11.00 u.
12.30 u.

Zondag 25 november
R.K.A.V.
RKAV 3-Pancratius 4
Abcoude 5-RKAV 4
Arsenal 5-RKAV 5
Bloemendaal 9-RKAV 6
RKAV 7-Ouderkerk 3

11.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
9.30 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV A2-Pancratius A4
Legm.vogels B3-RKAV B2

11.30 u.
11.00 u.

Dames
RKAV DA 1-Ado’2- DA 4

14.00 u.

R.K.D.E.S.
Argon 2-RKDES 2
Zwanenburg 3-RKDES 4
Chabab 3-RKDES 5
RKDES 6-KDO 5
ABN/AMRO 7-RKDES 7
RKDES 8-Velsen 9

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

Junioren
RKDES B2-Diemen B3
Buitenveldert B3-RKDES B3

10.00 u.
10.00 u.

Basketbalcompetitie jeugd

Nederlaag voor meisjes
U16 geen schande!

Afgereisd vanuit Amsterdam om te darten bij Poel’s Eye: Arnoud v/d Graaf
en Maurice Orru.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Victor van Schie in bloedvorm
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vrijdag 16 november was alweer de zesde speelavond van dit seizoen. 72 Heren en
11 dames waren weer vol moed om
te proberen zo ver mogelijk te komen. Omdat het een vrije loting is
en er dus geen geplaatste spelers
zijn kan deze loting nogal eens wat
verrassingen opleveren. Het kan zomaar gebeuren dat bijvoorbeeld de
top 4 bij elkaar in de poule worden geloot. Hiervan kan echter niemand de schuld krijgen want iedereen pakt zijn eigen bordnummer.
Voor Victor van Schie was het een
heerlijke avond. Ondanks dat het
in de poule nog niet helemaal lukte
door verlies tegen Sjoerd v/d Veen
en Tjitte Miedema. Lukte het in de
verliezersronde (nieuwe namen zijn
nog steeds welkom voor deze ronde) duidelijk wel. Hij won van Albert Geleijn en Gert Wentzel. Hierna volgde de kwartfinale tegen Tom
Keijzer. Tom een goede en taaie tegenstander moest toezien hoe Victor het voor elkaar kreeg om een finish van maar liefst 150 te gooien.
Dit bleek de hoogste van de avond,
hierdoor mag Victor gaan genieten
van een fles Scone bier. Naast deze
zeer knappe finish won Victor ook
van Tom. In de halve finale volgde
Hein van Houten, ook deze wedstrijd wist Victor te winnen. De finale restte nog. Hierin trof Victor Maurice Orru. Maurice was samen met
zijn maat Arnoud v/d Graaf vanuit
Amsterdam afgereisd voor het befaamde Poel’s Eye toernooi. Arnoud
en Maurice spelen in dartteam de
Swaffel en waren tijdens wedstrijden met dit team al diverse malen in
contact gekomen met diverse ‘vaste’ Poel’s Eye darters. Dat het goede darters zijn was daardoor ook al
bekend. Maurice versloeg in de verliezersronde achtereenvolgens: Michel van Galen, Arnold Sluys, Robert
Karsten en Chiel Brunsting.
De finale ging dus tussen Victor en
Maurice. Laatstgenoemde wist te
winnen. Hierdoor hadden de heren
een goed gespreksonderwerp voor
de terug reis naar Amsterdam. Dit
was wel nodig ook, want geruchten
gaan dat zij verdwaalden in één van
Kudelstaarts nieuwe wijken.

Weer winst Margreet
De dames met elf in getale beleefden ook weer een gezellige avond.
Een aantal favorieten, een aantal
outsiders. Marieke van Zanten probeerde haar koppositie wederom te
verdedigen.
En Petra Olijerhoek probeerde de
zoete smaak van de overwinning
boven te halen. Maar natuurlijk was
er ook Margreet Nijp. Margreet is
gebrand om de koppositie van Marieke over te nemen en ging voortvarend te werk. In de poule versloeg
zij Jolanda, Ireen en Corina en hierna moest ook Angelique eraan geloven.
In de halve finale de kraker van
vanavond; Marieke tegen Margreet. Louise die de eer had deze
wedstrijd te schrijven zag dat Margreet won. In de andere halve finale
was het Petra die Jolanda versloeg
en zodoende mocht aantreden tegen Margreet in de finale. Met een
mooie plan van Baardse en belangrijke ranking punten als inzet begon
deze enerverende finale. Uiteindelijk
had Petra pijlen voor de wedstrijd
maar ze wilden er niet in. Margreet
profiteerde en won haar 25e Poel’s
Eye toernooi ooit.
De heren winnaarsronde was als altijd spannend. En dat is een understatement. Met Ben Blokhuizen die
op het allerlaatste nippertje binnen stapte was de favoriet bekend.
Maar niets is zeker in Darts. Volgende week meer over de afloop van de
winnaarsronde.
Darts is een populaire sport. In zekere zin nog educatief ook. Je leert
er uitstekend van hoofdrekenen.
Bovendien is het een concentratie
sport. Hoofd doelstelling bij Poel’s
Eye is om Darts te combineren
met een gezellige, sportieve avond.
Het concept heeft bewezen dat dit
steeds weer lukt. Bent u nieuwsgierig en wilt u het allemaal wel eens
van dichtbij meemaken. Dat kan! Op
vrijdag 30 november bent u van harte welkom in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De inschrijving sluit om 19.45 uur
en deelname kost 3 euro. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.
poelseye.nl

Aalsmeer - Naarmate de competitie vordert, worden de tegenstanders voor de U16 uit Aalsmeer
steeds zwaarder.
Op zaterdag de 17e november werd
er weer tegen een goede tegenstander gespeeld, Maple Leaves uit
Heemskerk. Ook dit team met wat
oudere meiden was ingespeeld en
de dames hadden weinig moeite
met het team van basketbalvereniging Aalsmeer.
In de eerste periode vielen een paar
balletjes bij Aalsmeer steeds net aan
de verkeerde kant van de ring, dat
was jammer. De tegenstanders wisten elkaar goed te vinden en scoorden er vrolijk op los.
Zowel onder de ring als van afstand
ging het vrij soepel. Tussenstand 182 na de eerste periode en dat beloofde niet veel goeds voor de rest
van de wedstrijd.
Tweede periode 26–6, zodat het met
de rust 44-8 stond. Oeps! Vaak werd
er nog voor de lange bal gekozen en
die kwam niet altijd bij de aanvallers
van Aalsmeer. En soms een moeilij-

ke oplossing die niet altijd goed uitpakte.
Wat vanaf de tribune opvalt is dat de
lange meiden in het team (Denise,
Patty en ook Andrea) de bal niet altijd hoog aangespeeld krijgen. Met
hun lengte moeten ze meer kunnen
doen. De derde periode eindigde
met 22-6.
Waren er dan ook lichtpuntjes?
Tuurlijk want die zijn er altijd. Wat
te denken van de vierde periode.
Aalsmeer schoot uit de startblokken
en scoorde aan het begin van de periode brutaal 5 punten achter elkaar.
Verder bleef het team leuk meespelen in de periode en gooit iedereen
er in de wedstrijd wel een balletje in.
Eindstand in de periode 16 -11 voor
Maple Leaves.
Totale eindstand van de wedstrijd
82 –25, een uitslag die uiteraard
verdiend was voor de tegenstander,
maar die niet zo hoog had hoeven
uitvallen. Een schande is het echter niet.
Kom op meiden van de U16, jullie
kunnen het!

Ab wint op
ouderensoos

Sport- en spelinstuif ouderen

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen
donderdag is het klaverjassen gewonnen door Ab van der Laarse met
5664 punten, gevolgd door Henk de
Jong met 5662 punten. Derde werd
Rie Versteeg met 5181 punten en
op vier is Kees van der Meer geëindigd met 5116 punten. Bij het jokeren behaalde Annie Spring in ’t Veld
de hoogste eer met 112 punten, op
de tweede plaats eindigde Cobie
van der Meer met 139 punten.

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

Handbalcompetitie dames

Toch overwinning RKDES
Red bull Knockout race
geslaagd voor Aalsmeerders
Aalsmeer - Afgelopen zondag is de
Redbull Knockout in Scheveningen
verreden.
Het is de zwaarste strandrace van
de wereld. De race startte met 500
rijders die 60 minuten lang over een
lood zwaar parcours moesten crossen. Zes rijen dik stond 500 man
aan het starthek.
De eerste bocht na het rechte eind
langs het strand was zeer smal, dus
het begon met een hoop crossers
op één berg. Het was één grote chaos ,Tino kon zich erzonder te vallen
tussendoor wringen. Hij kwam na
de eerste ronde ongeveer op een
100ste plek door. Hij kon langzamerhand naar voren toe rijden, na
die 60 minuten werd Tino als 63ste
afgevlagd. Hij mocht dus door naar
de volgende ronde. Want na die 60
minuten gingen de beste 200 crossers door. Ron Noordman en Barry Noordman uit Aalsmeer gingen
ook door. Barry was 170ste en Ron
69ste.
Toen begon de tweede afvalrace
met 200 man aan de start. Ze hadden nu iets meer ruimte als bij het
eerste uur. Het lange rechte stuk
langs het zeewater was 2,5 kilometer lang en de terugweg langs de
boulevard was 2 kilometer, een zeer
zwaar parcours.
De crossers moesten er voor zorgen
dat zee bij de eerste vijftig kwam
binnen de 45 minuten.
Een hele opgave na de eerste zware

60 minuten. Maar de mannen wilden zo graag bij die vijftig zitten dat
ze er alles voor gaven. Na de 45 minuten werden ze afgevlagd, en was
het afwachten op de lijst met de namen van de eerste vijftig crossers
erop.
Want je kon tijdens de race niet zien
op een hoeveelste plek je lag. Dus
was nog even spannend . Na ongeveer 5 minuten kwamen ze met de
lijst.
Het was Tino en Ron gelukt. Tino
werd 39ste en Ron 40ste. Barry
haalde het helaas niet, hij werd netjes 150ste van de 500 deelnemers.
Toen ging het allemaal zo snel, ze
moesten in een ander vak opstellen
voor de laatste afvalrace. En opeens
gingen de eersten al rijden en voordat Tino en Ron mochten rijden waren de eersten al ver weg het strand
op. En was het al bijna een verloren zaak.
Maar ze deden hun best en probeerden nog van alles uit de kast
te halen, maar waren al zo moe, dat
het niet meer te doen was eigenlijk.
Beide heren kwamen ook nog eens
ten val, dus het was genoeg geweest en ze moesten er beiden na
twee rondes uit. Tino werd 45ste en
Ron 50ste. Het was voor de mannen
een zeer mooie ervaring en ze doen
volgend jaar zeker weer mee. Er waren zo’n 250.000 toeschouwers en
het spektakel werd live uitgezonden
op RTL 7.

Kudelstaart - Afgelopen zondag
moesten de dames van RKDES tegen Ahc31 uit Amsterdam handballen. De ploeg staat bekend als een
sportief en goed spelend team. De
eerste helft verliep moeizaam bij
beide teams, 8-8.
De tweede helft gaf in het begin nog
hetzelfde beeld, toen er eindelijk de
bekende vonk oversloeg. Eerst de
lage schoten van Britt Versteeg, die

er op eens wel invlogen. Rose Goemaat maakte uiteindelijk het verschil met ahc, 17-19 voor RKDES.
Aankomende zaterdagavond moeten de dames naar Monnickendam
wat altijd een lastige ploeg is .
Zondag 2 december speelt RKDES
weer een thuiswedstrijd en wel om
11.55 uur tegen U.S. in de Proosdijhal.

Spannend duel

Handballers ARC thuis onderuit
Kudelstaart - De heren van de
Aalsmeer-Rkdes-Combinatie is het
zaterdagavond niet gelukt om de
aansluiting met de koplopers te behouden.
In een spannend maar rommelig
duel werd van DSS 2 verloren. Geen
schande, want de tegenstander had
wel de nodige versterkingen uit het
eerste team meegenomen. Voor rust
was er nog geen sprake van enig
krachtsverschil. De ARC-verdediging wist de gevreesde opbouwers
van DSS ver van het doel te houden,
waardoor de ploeg nagenoeg de
gehele eerste helft een voorsprong
had.
Met de van blessures herstelde Erik
Kooij en Peter Kouwenhoven had
Multi Supplies/ARC meer mogelijkheden tot variatie. Tegenstander
DSS werd daar dan ook meermalen
door verrast.
Na een ruststand van 15-15 kwam
ARC ook in de tweede helft goed uit
de startblokken.
Weer werd er een voorsprong ge-

nomen, al bleef DSS wel dichtbij.
Gek genoeg leidde een twee-mansovertal de ondergang van ARC in.
Tegen vier verdedigers wisten de
zes aanvallers van ARC niet te scoren, terwijl DSS zelf wel een doelpunt wist te maken.
ARC was vervolgens van slag, waardoor DSS op voorsprong kon komen.
De thuisploeg probeerde met een
aantal tactische wissels de wedstrijd
weer te kantelen, maar helaas kwam
de ploeg niet meer langszij bij DSS.
Via 23-24 en 26-29 werd uiteindelijk
een 29-31 nederlaag geleden.
Door dit resultaat heeft ARC nu zes
punten uit even zoveel wedstrijden. Aankomende zondag staat de
streekderby tegen Lotus Hoofddorp
op het programma.
Al jaren blijkt dit een enerverende
tegenstander, die ongeveer even
sterk is.
Hopelijk kan ARC dan wel weer
twee punten aan het totaal gaan
toevoegen.

Eredivisie handbal

FIQAS Aalsmeer snel klaar
met Swift
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer waren afgelopen zaterdag, 17 november, eigenlijk in een
kwartier al klaar met de nieuwkomer in de eredivisie, Schuytgraaf/
Swift uit Arnhem.
Toen was er door mooie, snel uitgespeelde aanvallen via Jarcha en
Dijk en Jeffrey Boomhouwer en
een aantal keiharde afstandsschoten van Mark Roest en Stefan Geleijn al een 13-6 voorsprong bereikt.
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat daarna iets gas teruggenomen werd.
Al waren de break outs van de
broers Boomhouwer nog wel van
ongekende schoonheid. Schuytgraaf/Swift probeerde het wel, maar
moest het vooral hebben van hun
schutter Bram Zewald en kon verder amper een vuist maken. Bij rust
leidde FIQAS Aalsmeer al met 20-13
en was de wedstrijd in feite al gespeeld. Toch probeerde de ploeg er
ook in de tweede helft er nog wel
een aantrekkelijk kijkspel van te
maken.
Het tempo bleef hoog, Mark Roest
ging gewoon door met scoren en
ook jonge spelers als Bas Troost,
Luuk Obbens en Rodrigo Huttinga
kregen hun speelminuten.
Jarcha van Dijk speelde sterk in deze fase en door goed keeperswerk
van Bart van Huisstede en snel aangooien op de break out kon Menno v.d. Grift nu vier keer op rij scoren. Zo bouwde FIQAS Aalsmeer de

voorsprong eenvoudig verder uit en
stopte de teller pas bij 43-26.
Door deze overwinning staat FIQAS
Aalsmeer, halverwege de reguliere
competitie, op een vierde plaats en
kan terugkijken op een goede eerste seizoenshelft.
Verlies niet nodig
Eigenlijk was – zo vond men achteraf – alleen het verlies uit bij E&O
niet nodig geweest, hoewel na zaterdag duidelijk was dat ook andere
ploegen het daar moeilijk hadden:
koploper Bevo verloor in Emmen en
moest de koppositie daardoor aan
Hellas laten.
Komende zaterdag spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer opnieuw
thuis en ontmoeten dan Red-Rag/
Tachos uit Waalwijk.
Doelpunten: Mark Roest 14, Jarcha
van Dijk en Stefan Geleijn 6, Jeffrey
Boomhouwer en Menno v.d. Grift 4,
Robin Boomhouwer 3, Jimmy Castien en Bas Troost 2, Ruud Neeft en
Rodrigo Huttinga 1.
Aanstande zaterdag 24 november
speelt FIQAS Aalsmeer thuis in De
Bloemhof aan de Hornweg tegen
Red-Rag/Tachos.
De wedstrijd begint om 20.00 uur.
Volgende week zaterdag 1 december staat een uitwedstrijd op het
programma, tegen Eurotech/Bevo
in Panningen, aanvang 20.00 uur.
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RKAV 7 soepel naar winst
Aalsmeer - Eén dag nadat het Nederlands elftal zich wist te plaatsen
voor het Europees kampioensschap,
heeft Rkav 7 goede zaken gedaan in
de 7e klasse reserve door de thuiswedstrijd tegen Sporting Martinus
7 met grote cijfers te winnen. In tegenstelling tot het Nederlands elftal
waren de spitsen van Rkav wel de
hele wedstrijd scherp: 4-0. De ploeg
uit Amstelveen had niets in te brengen tegen het vlotte aanvalsspel van
de groenwitte leeuwen uit Aalsmeer.
Donderdag op de training was het
trainer/mental coach Robbie al opgevallen dat de jongens ontzettend
scherp en gefocust waren. De meest
ingewikkelde trainingvormen werden uit de hoge hoed getoverd door
Robbie, maar wat hij ook probeerde,
alles leek deze avond te kloppen bij
de jongens. Dat moet ook de selectiespelers en de technische staf van
Rkav zijn opgevallen, want met open
mond werd gekeken naar de afsluitende partijvorm van het zevende.
Non-playing captain Spreij benadrukte meteen na afloop van de training tegenover de pers dat er op dit
moment niet onderhandeld wordt
over eventuele transfers. Pas in de
winterstop zal gekeken worden of
er mogelijkheden zijn om spelers te
verkopen dan wel te verhuren. Hiervoor zal dan wel diep in de buidel
getast moeten worden.
Klappertanden in doel
Terug naar de wedstrijd van zondag:
Van een boeiend duel was ditmaal
geen sprake, daarvoor was Rkav
simpelweg te goed voor zijn tegenstander. Het waterkoude weer bleek
voor de jongens geen belemmering
om de een na de andere aanval op

te zetten. Onder de in groten getale aanwezige toeschouwers werd al
de vergelijking gemaakt met het totaalvoetbal zoals Michels dat destijds voor ogen had, maar dat vonden de spelers zelf wel een beetje overdreven. Temmeer omdat ze
weten dat ze nog steeds niet hun
beste voetbal hebben laten zien.
Op de zeldzame momenten dat de
geoliede machine even dreigde te
stokken, waren het de trouwe toeschouwers die de trots van Rkav op
sleeptouw namen. Vooral de positieve manier waarop de geblesseerde
rechtsback Sven de ploeg vanaf de
zijlijn coachte, was ronduit hartverwarmend. Medelijden was er voor
keeper Robin die zo weinig had te
doen, dat hij stond te klappertanden
in het doel. Om hem toch nog enigszins in het spel te betrekken, gaven
de verdedigers van Rkav hem in de
tweede helft expres een paar lastige
terugspeelballen, waar Robin overigens alert op reageerde. Uitblinker van de middag was zonder twijfel rechtsbuiten Arnoud die aan de
basis stond van bijna elke aanval en
zelf met een uitgekiende kopbal het
tweede doelpunt voor zijn rekening
nam. Hij kreeg van non-paying captain Spreij dan ook terecht een publiekswissel, alleen was het jammer
dat dit precies in de rust gebeurde.
Michel en Mark zorgden voor de
overige doelpunten, zodat Rkav nu
stevig op de tweede plaats staat in
deze sterke competitie, met uitzicht
op de nummer één positie. Aanstaande zondag speelt het zevende
weer een thuiswedstrijd. Deze keer
is Ouderkerk de tegenstander op
veld 2. Aanvang 14.00 uur, Beethovenlaan.

Tafeltenniscompetitie

Klinkende overwinning
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
voor een verrassing gezorgd door
een ruime overwinning te boeken
op het hoger geklasseerde AGT 1.
Werd de uitwedstrijd eerder dit seizoen nog met 6-4 verloren, in de eigen Bloemhof werd de tegenstander op een 9-1 nederlaag getrakteerd. Met deze uitslag passeerde
Bloemenlust AGT op de ranglijst en
rukte op naar de derde plaats.
Bart Spaargaren, Ed Couwenberg
en Johan Berk staken in uitstekende vorm en gaven hun tegenstanders zo weinig mogelijk kans in hun
spel te komen. De eerste wedstrijd
van Bart werd nog heel spannend
maar in de beslissende vijfde game
trok hij toch aan het langste eind
(11-6, 5-11, 12-10, 9-11, 11-8). Alleen Ed moest zich uiteindelijk één
keer gewonnen geven. Door een
knappe overwinning van Bart en Ed
werd ook het dubbelspel omgezet in
een Aalsmeers punt.
Winst en verlies
Bloemenlust 2 kwam in Diemen helaas niet verder dan een 6-4 nederlaag. Daarmee blijven Wim v.d. Aardweg, Tineke Nap en Ton de Hollander
op de tweede plaats staan, maar de
kansen op het kampioenschap zijn
wel aanzienlijk geslonken. De achterstand op koploper Amstelveen 7
is opgelopen naar 6 punten en in de
laatste wedstrijd staat de onderlinge confrontatie op het programma.
Bloemenlust 3 blijft uit de degrada-

tiezone met een 5-5 gelijkspel tegen
naaste concurrent Patrios 2. Zjimmy
Kusztykiewicz trok de kar en zorgde
met drie overwinningen voor evenzoveel punten. Willem Visser wist in
een ware thriller, na een 0-2 achterstand in games, één overwinning
uit het vuur te slepen (7-11, 11-13,
11-5, 11-8, 12-10). Mees v.d. Broeck
komt er steeds dichter bij, maar kon
ondanks gamestanden van 9-11,
12-14, 13-15 deze keer nog niet tot
winst komen.
Wel schreven Willem en Mees samen knap het dubbelspel op hun
naam en zorgde daarmee voor het
belangrijke gelijkmakende vijfde
punt.
Lichtpuntje
Bloemenlust 4 moest tegen koploper ASSV 7 en was dus gewaarschuwd dat het geen makkelijke
avond zou worden! Dirk Piet, Philippe Monier en Hans Webbers verloren alle drie hun eerste wedstrijd
in drie games en ook het dubbelspel moest worden ingeleverd. Bij
een 5-0 tussenstand zorgde Philippe voor het eerste lichtpuntje door
zijn tweede wedstrijd vrij makkelijk
in drie games te winnen. Dirk was
in zijn laatse wedstrijd dicht bij de
winst, maar werd in de beslissende vijfde game toch afgetroefd door
zijn tegenstander. Door ook zijn
laatste wedstrijd winnend af te sluiten bepaalde Philippe de eindstand
op 8-2, waarmee Bloemenlust 4 zich

Tennis voor jeugd en volwassenen:

Nu inschrijven voor Racket
Sport Kersttoernooi
Aalsmeer - Met de feestdagen
op komst, betekent dit ook dat het
traditionele kersttoernooi bij Racket Sport Aalsmeer weer in zicht
is. Uitzendbureau Antenna is ook
deze editie van het toernooi weer
de hoofdsponsor. Samen met tennisvereniging Tennis2Tennis laten
zij al een paar jaar zien dat dit een
zeer succesvolle combinatie is. Vorig jaar zat het toernooi al bomvol,
dus dat betekent voor de deelnemers dat hoe eerder zij inschrijven,
hoe meer kans ze hebben op deelname. Uniek aan dit toernooi is dat
ook niet KNLTB-leden kunnen deelnemen en dat iedereen minimaal
twee wedstrijden speelt. Dit jaar zal

het toernooi beginnen op 22 december en duurt voor de jeugd tot
en met zaterdag 5 januari en voor de
senioren tot en met zondag 6 januari. De jeugd kan zich inschrijven in
enkel, dubbel en mix in de leeftijdscategoriën tot en met 10, t/m 12, t/
m 14, t/m 16 en tot en met 18 jaar.
Senioren kunnen zich ook inschrijven voor enkel, dubbel enmix in de
categorieen 3 tot en met 9. Inschrijfkaarten zijn verkrijgbaar bij Racket
Sport Aalsmeer aan de Beethovenlaan 114.
Ook is het mogelijk in te schrijven
via internet via www.tennis2tennis.
nl De inschrijving sluit op zondag 9
december.

Jongens B2 FIQAS winnen na

spannende wedstrijd van Lotus

Schaakclub Aalsmeer

Rabobank training succesvol
voor Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer -De Rabobank en
Schaakclub Aalsmeer hebben een
succesvol hulpmiddel gevonden om
het schaken in Aalsmeer te bevorderen. Met steun van de Rabobank
is Schaakclub Aalsmeer dit jaar gestart met een professionele training
voor de sterkere jeugdspelers van
de club en eerste teamleden. Een
training die gegeven wordt door
dezelfde trainer die de top van de
Nederlandse jeugd training geeft.
Schaakclub Aalsmeer streeft al jaren ernaar om een prettige sfeer en
goed schaken samen te laten gaan,
het gaat immers niet uitsluitend om
het spel en de punten, maar ook om
het sociale gebeuren. Ondertussen
wordt er natuurlijk een behoorlijk

potje geschaakt en haalt de club
goede resultaten: Een eerste team
in de hoogste regionale klasse met
daarin jeugdspelers aangevuld met
ervaren krachten. Ook timmert de
jeugdafdeling flink aan de weg met
jeugdteams in de hoogste landelijke klasse. De eerste resultaten van
de nieuwe training zijn er al. Het CTeam staat momenteel zevende van
Nederland! Het eerste team wist
verrassend tegen de koploper gelijk
te spelen waar ook winst erin had
gezeten en in zowel het eerste als
het tweede team zijn het de jeugdspelers die de topscoorders zijn. De
training zal dan ook nog wel even
gebruikt blijven worden als hulpmiddel bij Schaakclub Aalsmeer.

ZABO speelronde zes in
de Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt voortgezet op zaterdag 24 november aanstaande.
Het betreft de zesde speelronde van
het seizoen 2007/2008 en er wordt
gespeeld in de Proosdijhal aan de
Edisonstraat 6 in Kudelstaart.
Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sporthal is gratis. Het wedstrijdprogramma van speelronde 6 ziet er als
volgt uit:
18.35: DGL - De Jet Set BV
19.20: SuperFly – Accon
20.05: The Underdog – Könst
20.50: LEMO - Mantel Makelaars

21.35: Easy Beveiliging - Sportcafé
de MiDi’s.
Het team van Piller Sport is vrij in de
zesde speelronde. De huidige stand
na vijf speelrondes luidt als volgt:
SuperFly 5-15, Mantel Makelaars 412, Piller Sport 5-12, Sportcafé de
MiDi’s 4-9, De Jet Set BV 5-9, Easy Beveiliging 4-6, LEMO 5-6, DGL
5-3, Accon 4-3, The Underdog 4-0,
Könst 5-0.
Voor algemene informatie over de
ZABO, bel: 0297 328046.
Kijk ook op de website van de ZABO: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

Schaatsen

Veel persoonlijke records
voor jeugd VZOD
Kudelstaart - Na de prima verlopen
zomertrainingen zijn de schaatstrainingen bij VZOD inmiddels al weer
meer dan een maand aan de gang.
De conditie is in orde en zorgt ervoor dat er veel persoonlijke records
worden aangescherpt.
Bij de meisjes pupillen A heeft Kim
Eveleens laten zien dat ze een echte
sprintster is met een tijd van 13.39
op de 100 meter.
Sandra Rodenburg, Leandra Mulder,
Imke Brommer en Lotte Spaargaren
reden zowel een persoonlijk record
op de 100 als op de 500 meter. Mike
Blom reed bij de jongens pupillen A
zijn beste tijd ooit op de 100 meter.
Helaas kwam hij op de 500 meter
ten val. Bas de Lange (pupillen C)
reed zijn eerste langebaan wedstrijd
en scoorde een tijd van 15.24 op de
100 en 1.10.82 op de 500 meter. Anneloes Hansen reed bij een interclubwedstrijd, georganiseerd door
Schaatstrainingsgroep Ter Aar, twee
persoonlijke records: de 500 meter
in 57.12 en de 1000 meter in 2.02.61,
terwijl Rosanne Appelman zich verbeterde op de 300 meter tot een tijd
van 38.74. Stijn Brommer reed bij de
jongens junioren C op de 500 meter
53.12 en op de 1000 meter 1.49.10,
en behaalde hiermee op beide afstanden een persoonlijk record.
Ook de iets oudere jeugd heeft

al zeer goede tijden gereden. Bij
de meisjes junioren B heeft Myrthe Brommer zowel een persoonlijk record gereden op de 500 meter (43.74) als op de 100 meter
(1.30.07), waarmee zij voor de club
twee tweede plaatsen behaalde.
Stefan Appelman, Jan Willem Hansen, Jordy Buskermolen en Daan
Keessen rijden bij de jongens junioren B zeer acceptabele tijden. Zij
zijn er in geslaagd om dit seizoen
al meerdere keren hun persoonlijke
records te verbeteren.
Afgelopen donderdagavond, onder prima weersomstandigheden,
slaagde Eline van der Zwaard er in
om haar snelste tijd op de 500 meter aan te scherpen tot 50.34 en de
1500 meter tot 2.40.39.
Tijdens de trainingen op maandagavond, woensdagavond en zaterdagmiddag worden door deskundige en enthousiaste trainers van
Schaatstrainingsgroep VZOD, trainingen gegeven op verschillende
niveaus en in diverse leeftijdsgroepen. De trainers verwachten dat er
in dit schaatsseizoen, dat nog maar
net begonnen is, nog veel persoonlijke records gereden zullen gaan
worden.
Voor meer informatie en uitslagen,
kijk op www.stgvzod.nl of op www.
bchaarlem.nl.

Aat Berk wint
bij Aller Belang

Klaverjassen
Anton wint op
ANBO-soos

Aalsmeer - Op dinsdag 18 december is de eerst volgende speelavond
van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg. In het Parochiehuis
aan de Gerberastraat vond jl. de 13e
de november speelavond plaats.
Het klaverjassen is gewonnen door
Aat Berk met 5417 punten. Op twee
is Jan Verhoef geëindigd met 5165
punten, op drie D. van de Boogaard
met 5098, op vier Klaas Spaargaren met 5037, op vijf K. van der Linden met 5031, op zes Riet van der
Meyden met 4795, op zeven Tinnie
Berghoef met 4742 en op acht Gert
Maarse met 4733 punten. De poedelprijs was voor Klaas Joren. Bij het
pandoeren behaalde Jaap Vreeken
met 725 punten de hoogste eer. Op
twee Arie Spaargaren en op drie Co
Könst.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdagmiddag in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is 14 november jl. gewonnen door Anton
van de Polder met 5491 punten.
Op twee is Cees Nap geëindigd met
5446 punten.
Op drie de heer De Hollander met
5076 punten en op vier Wim Buskermolen uit Kudelstaart met 5025
punten.
Bij het pandoeren was de hoogste
eer voor Wim Buskermolen met 795
punten.
Hij werd gevolgd door Tom Verlaan
met 605 punten.
Kees van de Meer en Dora Wittebol
behaalden beiden 545 punten.

Aalsmeer - Afgelopen zondag
speelden de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen Lotus uit Hoofddorp. Aalsmeer
wist dat Lotus geen makkelijke
ploeg was en moest daarom vanaf
het begin hard werken. De B2 was
deze week aangevuld met Dave en
Rein (Rein speelde tegen zijn oude
club). De jongens deden in de beginfase echter niet wat hun gezegd
werd, want de eerste kansen werden gemist. Maar ook Lotus wist
het doel niet te vinden en hierdoor
kwam er pas na 6 minuten een 1-0
voorsprong voor FIQAS op het scoreboord. Vanaf dat moment brak er
een spannende en harde wedstrijd
los. Aalsmeer wist een 3-0 stand
neer te zetten maar die werd door
Lotus al snel terug gebracht tot 7-5.
Na verloop van tijd raakte Lotus wat
geïrriteerd en kwam er soms een
schwalbe tussendoor, wat een penalty opleverde. Ruststand: 12-9 in
het voordeel voor FIQAS Aalsmeer.

Na rust werd het al snel spannend,
opnieuw door een serie penalty’s, en
zo stond er al snel een stand van 1616 op het scoreboord. De wedstrijd
werd verdedigend steeds harder en
beide ploegen begonnen toch wat
op elkaar te reageren. Dit kwam
mede doordat de scheids – die overigens verder een prima wedstrijd
floot - niet alles kon zien door de
snelle aanvallen. Aan het eind werd
het nog helemaal spannend, toen er
met nog maar een paar seconden
te spelen een penalty werd gegeven aan FIQAS Aalsmeer bij een 2020 stand. Die penalty werd feilloos
benut, waardoor het 21-20 werd
en zo waren de twee punten voor
de Aalsmeerse jongens, die goed
bleven handballen. De B2 is dan
ook nog ongeslagen en aanstaande zondag 25 november moeten de
jongens naar VIDO in Purmerend.
Doelpuntmakers: Daan 10, Rein 2,
Thomas, Nils, Menno, Koen, Raymond, Axel, Michael en Jan 1.

Voetbalwedstrijd tegen Abcoude

RKDES wint op karakter
Kudelstaart - Na het verlies van
vorige week tegen RKAV moesten de neuzen van de RKDES-spelers weer richting Abcoude want
daar werd de laatste wedstrijd van
de eerste ronde gespeeld, de elfde
wedstrijd van dit seizoen. Abcoude
die met een uitstekende reeks bezig is en maar liefs acht wedstrijden
niet verslagen is, staat op de tweede plaats dus het zou een moeilijke
middag worden voor de jonge ploeg
uit Kudelstaart. De eerste helft was
dat zeker ook zo, Abcoude had de
beste kansen en het was aan Colin
van Velzen en een beetje geluk te
danken dat de nul op het scorebord
bleef. Had Des dan helemaal niets in
te brengen? De Kudelstaarters kregen enkele leuke kansen maar echte uitgespeelde kansen bleven uit.
Roald Pothuizen had wel met een
zeer harde verdediger te maken die
vaker de benen van Roald testte dan
de bal. Al met al was de eerste helft
voor Abcoude, maar Des kwam prima de kleedkamers uit. Nick Spaargaren was vervangen door Ibrahim
El Ahmadi en dat bracht toch wat
meer aanvalsdriften binnen Des,
Ibrahim wist met zijn onnavolgbare bewegingen meer breuken in de
verdediging van Abcoude te krijgen
dan Nick. Kleine en grotere kansen
volgden elkaar op, maar Des wist
nog steeds niets te verzilveren maar
de druk op het Abcoude doel bleef.
Gevochten werd er door beide partijen en dat leverde misschien niet
een al te beste wedstrijd op, maar
wel een leuke wedstrijd om naar te
kijken.

In de 80e minuut kreeg de wedstrijd
toch een wending. Na een weer veels
te harde charge op Roald Pothuizen
door zijn directe bewaker gaf broer
Mark deze speler een licht duwtje,
meer was het niet, maar Mark kon
wel gelijk met rood vertrekken. Des
moest dus met 10 man verder, maar
gelukkig bleef het hoofd koel en
bleven de Kudelstaarters de aanval
zoeken. Het leek 0-0 te blijven, maar
in de 93e minuut was het wederom
een speler van Abcoude die de enkels zocht van Ibrahim even buiten
de zestien. De toegekende vrije trap
werd fraai door Bart-Jan van de Jagt in de verre hoek geschoten. De
ontlading bij Des was groot, ook
het anders toch wel rustige Des publiek kraaide victorie tot ver buiten de stadsgrenzen. Volgens vader
Jan was het een zwabberbal, maar
je zoon moet je natuurlijk ook wel
kort houden anders krijgt hij thuis
nog meer praatjes. De eerste helft
van de competitie zit erop en met
16 punten staan de Kudelstaarters
ergens in de middenmoot. Echter
Des begint steeds meer een team te
worden. waardoor de leiding en de
fans de tweede competitie helft met
vertrouwen tegemoet zien. RKDES
speelde met de volgende spelers:
Colin van Velzen, Bart-Jan van de
Jagt, Kevin Boelsma, Robin van der
Steeg, Jochem Kok( 60 Mark Pothuizen), Eddy Jansen, Jeffrey Stravers, Roald Pothuizen, Nick Spaargaren, (46 Ibrahim El Ahmadi), Bas
den Daas, Mohammed El Ahmadi.
Eppo

Zondag voor elfde keer de
AVA-ING-Ringvaartloop
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25
november wordt voor de elfde keer
door Atletiekvereniging Aalsmeer
de Ringvaartloop georganiseerd.
De hoofdafstand is 10 Engelse Mijl,
dus16,1 kilometer. Deze afstand kan
zowel in wedstrijdvorm als recreatief gelopen worden. De start is om
11.00 uur vanaf de atletiekbaan aan
de Sportlaan. De overige afstanden
1 en 5 kilometer worden weggeschoten om 11.05 uur en zijn louter
recreatief.
Vanaf de Sportlaan gaat het naar
de brug over de Ringvaart, de Ringvaart langs naar de Bosrandbrug
en aan de overzijde via de Jac. Tak-

kade en de Aalsmeerderweg weer
terug naar de baan. De exacte afstand is 16,1 km. De afstand van 1
kilometer is op de baan, die van 5
kilometer gaat via de Middenweg
en de Aalsmeerderweg weer terug
naar de baan. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro voor de 16,1 kilometer. Voor de 5 kilometer is deze 3,50
euro en voor de 1 kilometer 2 euro.
Na afloop krijgt men een herinnering aan deze loop mee. Deze wordt
beschikbaar gesteld door de INGbank te Aalsmeer/Uithoorn. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Dirk Spaargaren, tel.
0297-342434.

RKDES E2 in nieuw tenue
Kudelstaart - RKDES E2 is door Ristorante Pizzeria “Lo Stivale D’Oro”
in een nieuw voetbalteneu gestoken. Dit Italiaanse restaurant is gevestigd Amstelstraat 49 in Amsterdam en is op internet te vinden op

website http://www.lostivaledoro.nl/.
Staand van links naar rechts: Brijan.
sponsor/leider Gionathan. Dario. Elmerdin. Zoufian en leider Ton. Zittend van links naar rechts Dennis.
Danny. Wesley en Menno.
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Jeugdfilms in Amstelveen
‘Waar is het paard van Sinterklaas?’

Jeugdprins Pieter en jeugdprinses Deffany

Thema 2008: Een Cool
carnaval bij Pretpeurders
Kudelstaart - Op de feestavond
van afgelopen zaterdag heeft Carnavalsvereniging de Pretpeurders
uit Kudelstaart het thema voor
het komende seizoen bekend gemaakt. Prins Peter den Eerste doorbrak de spanning door tezamen met
een sneeuwpop en een pinguïn de
feestzaal te betreden en bekend te
maken dat het thema is geworden:
Een COOL carnaval. Eerder op de
avond werden de jeugdprins Pieter
en jeugdprinses Deffany ingehuldigd. Zij zullen tijdens het jeugdcarnaval de hoofdrol spelen. Carnavalsvereniging de Pretpeurders is op

zoek naar nieuwe leden. Informatie
hierover is te vinden op de website
www.pretpeurders.nl.
Zaterdag intocht sinterklaas
Tevens vragen De Pretpeurders
uw aandacht voor de Sinterklaascollecte die deze week gehouden
wordt. Op zaterdag 24 november
vindt de intocht in Kudelstaart weer
plaats. De aankomst is om 14.15 uur
bij de loswal aan de Herenweg. Het
organiseren hiervan is geheel afhankelijk van de bijdrage van een
ieder. Denkt u hier a.u.b. aan als de
collecte bij u aan de deur komt!

‘Schoenmaatjes’ bij
Oosteinderschool
Aalsmeer - Ook dit jaar heeft de
Oosteinderschool weer meegedaan
met de ‘Actie Schoenmaatjes’ net
als zo veel andere kinderen in Nederland.
Actie Schoenmaatjes (voorheen
Operatie Schoenendoos) is de najaarsactie van ontwikkelingsorganisatie Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen en speelgoed
voor kinderen in arme landen. Op
deze manier raken deze ‘schoenmaatjes’ actief betrokken bij het leven van een kind in nood. Daarnaast
leren kinderen om concreet te delen met een leeftijdsgenoot in een
moeilijke situatie.
Actie Schoenmaatjes is één van de
grootste kinderacties op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking.
Dit jaar vindt de actie al voor de dertiende keer plaats en al meer dan
1600 scholen zijn ‘schoenmaatjes’.
In al die jaren zijn meer dan 1 mil-

Aalsmeer - In cinema Amstelveen
draaien momenteel twee jeugdfilms.
Heel veel bezoekers heeft film ‘Waar
is het paard van sinterklaas?’al mogen begroeten, maar vast en zeker
dat nog niet iedereen deze spannende en leuke film van regisseur
Mischa Kamp heeft gezien. In de
film mag Winky voor het paard van
sinterklaas zorgen, maar ze mag er
niet op rijden, omdat het paard te
groot is. Als haar moeder zwanger
wordt en naar het ziekenhuis moet,
voelt Winky zich alleen. Stiekem
gaat ze toch op het paard van sinterklaas rijden, maar hierdoor ontsnapt het dier en verdwijnt. De film
wordt zaterdag 24 en woensdag 28
november vertoond vanaf 13.30 uur,
zondag 25 november start de filmband om 12.00 uur. De film duurt
negentig minuten en is Nederlands
gesproken.

‘Meet the Robinsons’
Ook de film ‘Meet the Robinsons’, de
Nederlandse versie, is te zien in cinema Amstelveen in het stadshart.
De film gaat over de briljante,
twaalfjarige Lewis die woont in een
weeshuis en hoopt met zijn nieuwste uitvinding, de geheugen scanner, de vroegere herinneringen aan
zijn moeder terug te halen.
Maar voordat hij zijn antwoorden
krijgt, wordt het apparaat gestolen.
Lewis heeft alle hoop voor de toekomst al opgegeven, maar dan verschijnt de geheimzinnige jongen
Wilbur Robinson die hem in een
tijdmachine meeneemt naar de toekomst.
De film draait zaterdag 24 en woensdag 28 november om 15.30 uur, zondag 25 november vanaf 14.00 uur.
De film duurt 102 minuten.

Handbal Jeugdnieuws

C1 FIQAS speelt sterk
Aalsmeer - Het belang van een
scherpe start was de jongens uit
Aalsmeer door het coachende duo
Van Kouwen/Piet onverkort duidelijk gemaakt. Luidkeels coachten
de jongens van FIQAS Aalsmeer elkaar dan ook in het veld om de aanvallende opbouwers van Aristos
op te vangen. De cirkelspeler werd
goed aan elkaar doorgegeven en
de hoekspelers van Aristos werden
steeds verder naar de buitenkant
van het veld gedreven. Ook Aristos liet zien dat het over een goede
ploeg beschikt. Door het goede verdedigende werk van beide ploegen
werden er in het eerste gedeelte van
de wedstrijd dan ook weinig doelpunten gemaakt. Na een kwartier
spelen hielden de ploegen elkaar
met 3 – 3 nog steeds in evenwicht.
De C1 van FIQAS Aalsmeer kreeg in
de fase daarna een aantal strafworpen toegekend die allemaal vlekkeloos werden benut. Daarmee wisten
ze de score naar zich toe te trekken
en konden met een voorsprong van
twee doelpunten de rust in.
Vooral voor de toeschouwers, die in
grote getale naar de Aristoshal waren gekomen, braken toen spannende minuten aan. Hoe zouden ze
uit de kleedkamer komen? Aristos,
zo was het vermoeden, gedreven
om in te lopen en de C1 van FIQAS
Aalsmeer even geconcentreerd als
de eerste helft? De toeschouwers
kregen gelijk! Beide teams maakten er een uiterst spannende wedstrijd van. Pittig verdedigen, knap
keeperswerk, slimme steekballetjes,
uitgekiend cirkelspel, mooie uitge-

speelde kansen en af en toe een
fraaie break-out. Alles zat er in.
Met nog slechts anderhalve minuut te spelen stond het 15–15. De
C1 van FIQAS Aalsmeer zette een
aanval op en wist de rust te bewaren. Voor zover dat nog kon werd
koel en zakelijk doeltreffend afgerond: 15-16 voor FIQAS Aalsmeer!
Er was echter nog een kleine minuut te spelen. Aristos nam de midden-uit en bouwde op voor de, naar
verwachting, laatste aanval. Het publiek roerde zich. De bal ging rond
van hand tot hand. Voor de verdediging van FIQAS Aalsmeer was het
code rood. Zelden zagen de jongens
zich nog gesteld voor een taak als
die van afgelopen zaterdag. De tijd
tikte weg, dus het schot van Aristos
moest gaan komen. Met nog een
laatste vrije bal van Aristos kwam
het schot en ging over. De supporters op de tribune telden af en met
een luid gejuich vierde de C1 van
FIQAS Aalsmeer de winst op rivaal
Aristos. Boudewijn, Floris, Glenn,
Ivar, Jeremy, Nigel, Olav, Rein, Remko en Roy: van harte gefeliciteerd
met dit resultaat! En natuurlijk werd
Aristos bedankt voor de mooie en
sportieve wedstrijd.
De komende weken bereidt de C1
van FIQAS Aalsmeer zich door middel van twee oefenwedstrijden voor
op de thuiswedstrijd van 8 december om 13.20 uur, tegen de C1 van
Volendam. Dat belooft ook weer een
mooie strijd te worden. Het thuispubliek kent de oproep inmiddels: Come and see the future for yourself!
You can’t do without it!

joen schoenendozen gevuld en uitgedeeld.
Ook dit jaar hoopt Edukans weer
tienduizenden schoenendozen te
versturen naar onder andere Malawi, Pakistan en Moldavië. Op de foto
ziet u Robin,Yves-Maurice en Dylan
met alle ingezamelde dozen in de
aula van de Oosteinderschool, klaar
voor vertrek naar het verzamelpunt
in Haarlem.
Van daaruit gaan de dozen naar het
distributiecentrum in Lelystad, waar
ze door vele vrijwilligers worden gereedgemaakt voor de eindbestemming. Dit jaar zijn er door de kinderen van de Oosteinderschool weer
meer dozen ingeleverd dan vorig
jaar. Al met al dus net als vorig jaar
een geslaagde en ook nog leerzame
actie van de kinderen van de Oosteinderschool. Via de website www.
edukans.nl kunt u meer informatie
vinden over de ‘Actie Schoenmaatjes’ van Edukans.

Handbal Jeugdnieuws
A1 meiden FIQAS Aalsmeer op dreef
Aalsmeer - Na de uitglijder, vorige week tegen het Utrechtse Smeeding/BDC, was het er de trainers/
coaches Jolanda en Willem alles aan
gelegen om deze leergierige groep
meiden weer aan de “praat” te krijgen. En zo wisten deze twee ‘handbaldieren’ tijdens de trainingen alweer snel het zelfvertrouwen van
sommige speelsters op te poetsen.
Dat leidde afgelopen zondag tot een
aanvallende uiteenspatting van een
potje handbal waar met name in de
beginfase het houtwerk een genadeloze afstraffing voor Nieuwegein
in de weg stond. Zonder Samentha
en Maaike en met een enkeling die
al aan de 5e helft dit weekend zou
beginnen was van meet af aan al
duidelijk wie de sterkste zou zijn deze middag. Door een hoog tempo en
enkele ‘vuurpijlen’ uit de tweede lijn

werden de Utrechtsters gedwongen
achterin alle zeilen bij te zetten. Met
een overtuigende ruststand van 168 was er geen vuiltje aan de lucht.
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld te zien en ook nu zou niks
meer een verdiende overwinning in
de weg staan tegen de huidige hekkensluiter. Een strakkere dekking op
hun nummer 13 hád kunnen voorkomen dat zij hun score de tweede helft bijna konden verdrievoudigen terwijl dat bij FIQAS Aalsmeer
“slechts” bijna twee keer lukte. Het
werd een dikverdiende tweepunter
van 30-21 en met het oog op het
komende, drukke en zeer gecompliceerde weekend een lekkere opsteker. Doelpuntemakers: Roos, Anike
en Michelle 5, Tessa en Daphne 3,
Sharon, Celina, Sharelle en Jessica
2 en Marion 1.

Zing mee met Fiore in de
kerstnachtviering
Aalsmeer - Ben je tussen de 11 en
35 jaar? Dan krijg je dit jaar de kans
om in de kerstnacht met Fiore mee
te zingen. Jongerenkoor Fiore zingt
één keer in de maand in de katholieke kerk Sint Jan Geboorte te Kudelstaart. Het koor zingt verschillende soorten liederen, van kerkliederen tot pop. Fiore bestaat uit leden
tussen de 11 en 35 jaar oud. Dit jaar
nodigt jongerenkoor Fiore iedereen
die tussen de 11 en 35 jaar oud is uit
om drie keer mee te oefenen voor
de viering in de kerstnacht en daarna op 24 december om in de nacht-

mis mee te zingen. Lijkt het je leuk?
Kom dan op 4, 11 en 18 december
van 19.30 tot 20.45 uur mee repeteren met het koor en zing mee in de
kerstnachtviering op 24 december
om 23.30 uur.
Weet je niet zeker of je het leuk
vind? Kom gewoon op 4 december
mee repeteren en beslis daarna. Fiore oefent in de RK-kerk St. Jan aan
de Kudelstaartseweg.
Voor meer informatie en aanmelden kan je bellen naar Fleur Buskermolen, 0297-348370 of mail naar:
f.buskermolen@alkwin.nl

Muzikaal project op Samen Een

Met muziek en dans de
hele wereld rond
Aalsmeer - Alle kinderen van OBS
Samen Een zijn op wereldreis geweest!
Ze hebben een muzikale tocht gemaakt door o.a. Zuid-Afrika, Portugal, Israel, Servië, Suriname, Jamaica en het Caribische gebied. Vele
internationale muziek- en dansstijlen zijn aan de orde gekomen.
In de voorbereidingslessen heeft iedere klas les van een dansdocent en
van een muziekdocent gehad. De

leerlingen hebben liedjes uit allerlei landen gezongen en gespeeld op
zelfgemaakte instrumenten. Daarnaast hebben ze dansen geleerd uit
deze verschillende landen. Dit alles is afgelopen vrijdag geëindigd in
een spetterende en feestelijke muziek- en dansshow.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s
hebben genoten; de leerkrachten
en de kinderen misschien wel het
meest!

Presentatie Stichting Top
Schaatsen Haarlem
Haarlem - Anderhalve maand later
dan gepland heeft afgelopen zondagavond in het clubhuis van IJsvereniging Haarlem de presentatie
plaatsgevonden van Stichting Top
Schaatsen Haarlem.
Een team van vrijwilligers is vooral
het afgelopen halfjaar druk bezig
geweest met het regelen en vormgeven van deze stichting welke tot
doel heeft het bevorderen en ondersteunen van het langebaanschaatsen op topniveau op de Kunstijsbaan Kennemerland. En slechts een
half uur voor de presentatie is de
website gelanceerd.
Voorzitter Ligtenstein gaf aan de
aanwezigen waar onder pers en
sponsors uitleg over de noodzaak
waarom deze stichting is opgericht.
Hier uit komt onder andere naar voren dat volgens het Gewest Noord
Holland Utrecht slechts vier schaatsers aan de criteria voldoen om in
de baanselectie te mogen worden
opgenomen, wat inhoud dat de
hieraan gekoppelde geldelijke bijdrage uit het gewest geen trainer
kan bekostigen en enige trainingsfaciliteiten kan bieden voor deze rijders/sters en tevens schaatsers met
potentie in de kou laat staan.
De Baanselectie (A/B junioren) en
de C-selectie (C junioren) worden bij
de nieuwe stichting ondergebracht
en er wordt een pupillen project gestart om jong talent te begeleiden.

Verdere doelstellingen zijn het versterken van de samenwerking van
de baan- en C-selectie en het uitbouwen van de ondersteuning, onder andere met fysiotherapie, en op
de wat langere termijn het werven
van een grote sponsor, uitbreiding
van de selectie aan de bovenkant,
een volledige topsportschaatsopleiding en een commerciële schaatsploeg. Het gaat de stichting er niet
alleen om het huidige topniveau in
Haarlem drijvende te houden maar
vooral uit te bouwen naar de toekomst.
Tijdens de presentatie hebben de
trainers Hendik-Jan Huijzer, Matthijs Bergsma en rijders van de selecties zich voorgesteld in wedstrijdverband een 500 meter gereden, dit
mede onder toeziend oog van de
heer De Vires, de financiële motor
van de stichting. Met de presentatie van de Stichting Top Schaatsen
Haarlem heeft de Baancommissie
Haarlem een jaarboekje uitgegeven met veel nuttige informatie en
het jaarprogramma op de Kennemer
Kunstijsbaan.
Dit boekje zal aan alle licentiehouders van de ijsbaan worden uitgereikt.
Voor iedereen die meer wil weten
en op de hoogte wil blijven van de
stichting, toet www. stsh.nl in op internet.
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Zaterdag Harry Potter
Marathon in SJOK gebouw!
Kudelstaart – Op initiatief van
jeugdclub ’t Gilde en de Binding
Zolder wordt aanstaande zaterdag
24 november een Harry Potter marathon gehouden. De laatste drie
film worden dan vertoond zodat de
fans weer helemaal op de hoogte
zijn wat er zich allemaal heeft afgespeeld op Zweinstein. Om 13.00 uur
start de film Harry Potter en de gevangenen van Azkaban.
Vervolgens kan om 15.30 uur gekeken worden naar Harry Potter en de
vuurbeker en om 19.00 uur start de
vijfde film van deze tovenaarsleerling Harry Potter en de orde van de
Feniks. Om 21.30 uur zit de marathon er op!
De dag is voor iedereen vanaf 10
jaar, maar je moet je wel van tevo-
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ren even opgeven. Je kan je opgeven voor : De hele dag, je krijgt dan
alle drie de films te zien inclusief
eten en drinken en dat kost 7,50 euro inclusief avondeten patat met iets
erbij. Per film, je krijgt dan één film
te zien (wel even aangeven welke)
wat te drinken en een snoepje tijdens de film. Kosten 3 euro.
Opgeven kan als volgt: e-mail :
kim@debinding.nl, vermeld wel
even je naam, leeftijd en telefoonnummer en welke film/pakket het
gaat Of bel naar 0297892091 alleen
op vrijdagmiddag tussen 14.00 en
18.00 uur en op donderdagavond
tussen 19.00 en 21.00 uur. De filmmarathon is in het SJOK-gebouw
aan de Hoofdweg, ingang Haya van
Somerenstraat.

Zwemcompetitie jeugd

Meidendag op Binding
Zolder in teken feestdagen

De top jeugd spelers van Schaakclub Aalsmeer.
Boven van links naar recht: Stephan Meijer, Nicky Jonkers, Christopher
Brookes, Bart Auee en Elham Wasei, daaronder van links naar rechts: JeanPaul Brookes Daphne Meijer en Joey van de Velde.

Schaakcompetitie jeugd

Winst ondanks valse start Kwalificatie voor persoonlijk
voor Oceanus
kampioenschap Noord Holland
Aalsmeer - De Speedojeugd van
Oceanus trok zondag naar Bussum om deel te nemen aan de kring
Speedo Club Meet, een wedstrijd
waarbij in drie verschillende leeftijdsgroepen (meisjes 8, 9 en 10 jaar,
jongens 9, 10 en 11 jaar) telkens
drie nummers worden verzwommen
plus drie estafettes. Wie over al deze
nummers de minste tijd nodig heeft
is de winnaar en mag de kring vertegenwoordigen in de landelijke finale. Vorig seizoen was Oceanus erbij in Drachten en ook het jaar ervoor was de groep aanwezig bij de
finale in Amsterdam. Waar in maart
komend jaar de finale plaatsvindt is
nog niet bekend, maar ook daar zal
Oceanus weer van de partij zijn. Het
begon allemaal niet zo flitsend. De
eerste estafetteploeg werd gediskwalificeerd wegens een te snelle overname en dat koste bijna 60
strafseconden.
Gelukkig maakten de volgende programmanummers veel goed. Allereerst de jongste meisjes (1999)
op de 50 school. Anouk van Noord
deed het prima met een tweede
plaats in 54.94, waarna Dana Bosman en Mieke van de Veerdonk er
ieder een persoonlijk record uitknalden. De een jaar oudere jongens
zwommen hetzelfde nummer en
ook hier een tweede plaats en wel
voor Anwar Kruithof, op een seconde gevolgd door Sander Kirillova. In
programma 4 en 5, de 50 meter vlinderslag, volgden de eerste overwinningen voor Maxime van den Heuvel en Wessel de Jong, beide in persoonlijke record tijd. Bij de eerste
tussenstand stond Oceanus op de
vierde plaats, zo’n 20 punten achter
De Dolfijn.
Maar er volgden nog twee overwinningen: Jet Zwolsman (1.25.48 pr) en
Rick de Mercado (1.14.45) waren al
hun leeftijdgenoten te snel af op de
100 meter vrije slag. En bij de daarna
verzwommen 50 meter rugslag waren Anouk van Noord en Sander Kirillova beide goed voor een tweede
plaats. Alles leek weer goed te gaan,

totdat het bij de 100 wissel even fout
ging. Maxime van de Heuvel maakte
een verkeerd keerpunt en werd gediskwalificeerd. Dat kostte 6 strafseconden, maar inmiddels was er een
voorsprong opgebouwd, zodat de
tweede tussentelling al een eerste
plaats voor Oceanus opleverde. Die
voorsprong werd vervolgens alleen
maar uitgebouwd.
Er volgde nog een tweede plaats
voor Wessel de Jong op de wisselslag, een overwinning voor Michelle Meulenbroek op de 50 meter
schoolslag, een eerste plaats voor
Rick de Mercado op de schoolslag,
een derde plaats voor Anouk van
Noord op de vrije slag en eenzelfde positie voor Bart Sommeling op
de vrije slag, waarna Maxime van
den Heuvel haar foutje herstelde
en won op de 100 meter vrije slag
en Fernando Moolhuijsen tweede
werd op dezelfde afstand. De laatste vier programmanummers werden allemaal gewonnen. Eerst was
Michelle Meulenbroek iedereen te
snel af op de 100 wissel, net als Rick
de Mercado bij de jongens, daarna
zetten de estafetteploegen van zowel de meisjes (Eva van der Born,
Cheryl Zethof, Jet Zwolsman en Michelle Meulenbroek) als de jongens
(Mathijs Helling, Brian Spaargaren,
Wessel de Jong en Fernando Moolhuijsen) de andere ploegen ver op
achterstand.
Uiteindelijk was Oceanus ruim 2 minuten sneller dan de eerstvolgende
kringploeg, ondanks de minuut aan
diskwalificatieseconden.
Deze wedstrijd was het Speedo-debuut voor Anouk van Noord, Dana
Bosman, Mieke van de Veerdonk en
Emma Lenting. Het was zeker niet
hun laatste. Met voor ieder een aantal persoonlijke records en zonder
diskwalificaties zijn zij op de goede weg.
Hopelijk gaan ook de andere Oceanus zwemmers zo goed, want komend weekeind is de tweede ronde
van de landelijke zwemcompetitie in
Bussum.

‘Verhalen Overzee’ in
Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Vier acteurs vertellen
en spelen zondagmiddag 25 november over de belevenissen van Johan
Maurits van Nassau in het voor hem
onbekende land. Ze hebben hun eigen interpretatie van dit stuk geschiedenis.
Zo nu en dan stappen ze uit hun rol
en kijken vanuit het heden naar de
gebeurtenissen van toen.
Prachtige kostuums en een verrassend decor met onder andere reiskisten, rijk versierde doeken en banieren, Afrikaanse trommels en zelfs
een vliegende stier maken Verhalen

van Overzee tot een dynamische
theaterbeleving.
Een spannend verhaal uit de Gouden Eeuw in een luchtig jasje. Een
voorstelling voor iedereen vanaf 10
jaar en ouder.
Aanvang voorstelling 14.30 uur. Toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of tot de dag voor de voorstelling via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag was
er het kwalificatietoernooi voor het
Noord-Hollandse Kampioenschap.
Aalsmeer ging er met alle kwalificatieplaatsen vandoor. Bij de D groep,
geboren in 1996 en 1997 werd JeanPaul Brookes eerste. Joey van der
Velde eindigde als tweede en tot
slot Stephan Meijer als derde. Waarschijnlijk gaan deze drie naar het
Noord-Hollands kampioenschap. Bij
de C groep van 1994 en 1995 werd
Christopher Brookes eerste zonder
een partij te verliezen, net als zijn
broertje Jean-Paul. Bart Auee werd
tweede, en op de derde plaats eindigde Elham Wasei. Verder speelde
Nicky Jonkers en Daphne Meijer
erg goed, maar zij eindigde net buiten de top drie. Gefeliciteerd aan allemaal.
Christopher, Jean-Paul en Bart zijn
nu voor de derde keer geplaatst. Vorige jaar bij de C categorie kwamen
Bart, Christopher en Joran Donkers
bij de top 6 van de NHSB, maar jam-

mer genoeg ging geen een van hen
naar het NK. Christopher en Bart
hopen dit jaar veel beter te presteren.

Atletiek jeugd
Maaike Witpeerd
scoort goed

Kudelstaart - De maand december staat voor de deur en dat betekent heel veel leuke feestdagen;
sinterklaar, kerst en oud en Nieuw.
Tijdens de komende meidendag
gaan de deelnemers zich voorbereiden op de feestdagen; je krijgt tips
voor leuke feestkapsels, mooie make up en nagels lakken, zodat je er
spetterend uitziet. Natuurlijk wordt
alles uitgeprobeerd! Meidendag
is bedoeld voor tienermeiden die
zin hebben in gezellige middag of
avond met vriendinnen! Elke maand
is er een Meidendag en elke maand
staat weer wat anders op het programma. De meidendag vindt plaats
op woensdag 28 november en is ’s
middags van 14.00 tot 17.00 uur en
in de avond van 19.00 tot 21.00 uur.
De kosten zijn 2,50euro en je moet

je van tevoren even opgeven. Geef
wel even aan op je ’s avonds of ’s
middags komt. De activiteit gaat
alleen door bij minimaal vijf deelneemsters! Dus kom gezellig met je
vriendinnen.
Opgeven kan door te mailen naar
kim@debinding.nl. Zet in je mailtje even naam, adres en telefoonnummer. Of bel even op dinsdag–
woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297892092. Spreek gerust de voicemail
in, maar laat dan wel even je telefoonnummer achter!
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK gebouw aan de Hoofdweg in
Kudelstaart, maar de ingang zit aan
de Haya van Somerenstraat. Voor
meer informatie over Stichting de
Binding: www.debinding.nl.

Zwarte Pieten zondag op
Boerenvreugd
Aalsmeer - Ook dit jaar is het weer
gelukt om een drietal zwarte pieten
uit te nodigen op kinderboerderij
Boerenvreugd.
Het bezoek van vorig jaar was hen
zo goed bevallen dat zij weer graag
komen. In hun volle agenda’s hebben zij genoteerd dat het dit jaar op
zondag 25 november moet gaan gebeuren. En wel van twee uur ‘s middags tot ongeveer half vier. Ze nemen weer heerlijke pepernoten
mee.
Er zijn deze middag leuke activitei-

ten op de boerderij te doen in de
Hornmeer. Zo kan er van een houten lepel een zwarte piet of sinterklaas geknutseld worden en er zijn
leuke spelletjes te doen. De zwarte
pieten zullen de kinderen helpen bij
de spelletjes. Pietensjoelen, pakjes
in de schoorsteen gooien en sinterklaasje-prik zijn tenslotte echte pieten spellen! Ook wordt er voor heerlijke erwtensoep gezorgd. De toegang is gratis en de kinderboerderij is gehuisvest aan de Beethovenlaan.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 november nam Maaike Witpeerd deel aan
een indoorwedstrijd bij Phanos Amsterdam. Ze komt dit seizoen voor
het eerst uit bij de meisjes C-junioren en pakte meteen het clubrecord
op de 50 meter horden in de series:
8.17 seconden. Later in de finale
werd ze tweede in 8.28 seconden.
Bij het kogelstoten haalde Maaike met de 3 kilo kogel een afstand
van 9.57 meter. Bij het verspringen
sprong ze tenslotte 4.26 meter.

Jeugdschaken
Zie ginds komt de stoomboot

Ook Rijsenhout in de ban
van Sinterklaas
Rijsenhout - Zie ginds komt de
stoomboot en daar was sinterklaas
weer.
Met zijn pieten uit het warme Spanje
vandaan gekomen om ook alle kinderen in Rijsenhout met een bezoek
te vereren.
Gelukkig was het jl. zaterdag droog
en scheen zelfs de zon er ook nog
bij. Op de kant was het druk met
kinderen die al stonden te wachten
en natuurlijk ontbrak de drumfanfare Melomanie ook niet om de sint
een muzikaal welkom te heten.
Nadat de sint van de boot op de wagen met paard ervoor was gestapt
met zijn pieten kon de rondgang
door het dorp beginnen.
Via de Verremeer, Zeilhof, Pampusstraat, Bennebroekerweg, Schrevelsgerecht en de Werf kwam de
stoet weer aan bij dorpshuis de Ree-

‘Rapopdak’ door
jeugd Genesius
De Kwakel - Zaterdag 24 november om 14.00 uur speelt de jeugd
van Genesius het Sinterklaasstuk
Rapopdak voor kinderen vanaf 4
jaar in Dorpshuis De Kwakel. Tijdens een heftige storm zijn alle cadeautjes van het schip gewaaid. De
hoofdpiet heeft het erg druk om alles uit het water te vissen.
Sint heeft een ernstig tekort aan

de. Binnen werd het feest nog voort
gezet met een groots onthaal op het
podium.
Er werden veel liedjes gezongen
met de muziekinstrumenten die de
kinderen zelf gemaakt hadden en
als afsluiting werd er nog hevig gejumpt.
Mede door de medewerking van
drumfanfare Melomanie is het een
geslaagde middag geworden.
Heeft u ook ineens de kriebels gekregen om een instrument te spelen
of uw kind wil wel eens kijken bij
de majorette?
Kom dan gerust eens kijken op de
maandagavond bij de wekelijkse oefenavond in de Reede aan de
Schouwstraat.
Of bel voor informatie naar het secretariaat Kitty van der Luit, telefoon 0297-328385.

personeel. Gelukkig heeft hij het telefoonnummer van uitzendbureau
Rapopdak van mevrouw D. Akrand
oftewel Dieuwertje. Dieuwertje is
smoor verliefd op de hoofdpiet alleen ziet zij hem bijna nooit meer
om dat hij het zo druk heeft.
Ze bedenkt een plannetje. Als ze nu
eens geen handige pieten stuurde,
dan loopt alles in het honderd. Sint
kan dan vast niet naar Nederland.
De toegang is gratis, de zaal gaat
om 13.30 open. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Reinier Hooijman speelt
ijzersterk, maar wint niet
Aalsmeer - Vorige week vrijdag
werden er veel prachtige patijen gespeeld in de jeugdcompetitie van
Schaakclub Aalsmeer. De mooiste
was die tussen Reinier Hooijman
en Pepijn Kuipers. Ze speelden beide net als echte grootmeesters, de
sterke zetten vlogen over het bord.
Ondanks dit hoogstandje wist Reinier de partij net aan niet te winnen,
maar was het Pepijn die er met de
winst vandoor ging. Maar dit is zeker niet het laatste wat we van Reinier en Pepijn te horen zullen krijgen. Ook Dapne Meijer en Olivier
Veenemans speelden een goede
partij. Al snel won Olivier een stuk,
maar Daphne kwam daarna goed
terug en speelde mooie zetten. Hierdoor werd de druk op Olivier steeds
groter en verloor hij uiteindelijk
zelfs. Ook bij de partij van Marielle
Hooijman en Rick Veenemans ging
het ruig tekeer en werden er mooie

zetten gespeeld. Marielle bleek uiteindelijk de sterkste. Stephan Meijer was in het eindspel tegen Nicky
Jonkers veruit het beste, maar doordat hij veel te veel stukken had en
Nicky alleen een koning werd Nicky
pad gezet.
Uitslagen achtste ronde jeugdcompetitie
Bart Auee - Lars Beentjes
1-0
Corne Selser - Joey v.d. Velde 1-0
Jean-Paul Brookes - Sander Kirillova
1-0
Elham Wasei - Nick Vrolijk
1-0
Arlette Maarse - Casper Kuijpers
0-1
Nicky Jonkers - Stefan Meijer rem
Daphne Meijer - Olivier Veenemans
1-0
Marielle Hooijman - Rick Veenemans
1-0
Reinier Hooijman - Pepijn Kuijpers
0-1
Ilse Beentjes - Joey Groen
1-0

BonBini Disco vrijdag
voor tieners in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 23 november is er van 20.00 tot 23.00 uur in
discotheek Bon-Ami een tienerdisco in samenwerking met Stichting de Binding. Deze BonBini Disco is voor tieners van 13 tot en met
15 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De entree is 5 euro en dan krijg je
1 drankje gratis. Tijdens de disco
gelden de regels van Bon-Ami. Deze zijn te lezen op www.bonami.nl.
Natuurlijk wordt er geen alcohol geschonken (en gedronken) en is het
verboden te roken.

Dus heb jij zin in een leuk feest in
een echte discotheek, koop dan snel
een kaartje voor de BonBini Disco.
De kaartjes zijn, maximaal twee per
persoon, verkrijgbaar bij De Binding in de Zijdstraat 53, info@debinding.nl en bij De Bindingzolder,
ingang Haya van Somerenstraat in
Kudelstaart, kim@debinding.nl.
Vrijdag zijn er aan de deur nog enkele kaarten verkrijgbaar, maar
wees er snel bij, want vol is vol.
Voor meer informatie: telefoon 0297326326.
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Voetbalcompetitie

Gymnastes Marit, Rebecca
en Daniëlle geselecteerd

Zwaar bevochten zege
Aalsmeer op AMVJ

Aalsmeer -Wie de eerste 10 minuten van AMVJ tegen Aalsmeer aanschouwde dacht aan een gemakkelijke middag voor Aalsmeer. Vooral
Pascal van Berkum was ongrijpbaar
voor de zwakke achterhoede van
AMVJ. In de tweede minuut gleed
hij langs vier spelers van AMVJ,
maar zijn voorzet was niet besteed
aan zijn mede aanvallers. Aalsmeer
begon aanvallend verzwakt door afwezigheid van Robert Batenburg
(blessure) en Milton Cooman (werkzaamheden).
De noodgreep met Karel Koolhaas
als diepe spits pakte niet goed uit,
evenals Rolf Maarssen als half voor
het spel niet kon maken en daardoor verloor Aalsmeer in de eerste
helft de slag om het middenveld. In
de achtste minuut bracht het goed
voorbereidende werk van Pascal van
Berkum, Karel Koolhaas vrij voor de
keeper. Zijn inzet was te zwak voor
de goed acterende keeper van AMVJ. Toen kwam de ommekeer. AMVJ
bleek namelijk een snelle en goed
voetballende voorste linie te hebben
die herhaaldelijk te snel was voor
de laatste linie van Aalsmeer. Ray
Smidt moest twee keer handelend
opgetreden om doelpunten te voorkomen. Een goed uitgespeelde kans
in de zeventiende minuut van AMVJ
werd vakkundig door de Boer afgemaakt, 1–0. Aalsmeer speelde best
leuk voetbal.
Maar toen Pascal van Berkum ook
terugviel was er niemand meer die
het de keeper moeilijk maakte. AMVJ daarentegen werd met de minuut
gevaarlijker. Het tweede doelpunt
viel in de zevenendertigste minuut
en werd door Visser afgerond, 2–0.
Er kwam niets goeds meer van de
Aalsmeer voeten en het derde doelpunt hing al in de lucht. John Keur

liep de vele gaten dicht en hield de
stand op 2–0. Het Aalsmeer doelpunt kwam opeens uit de lucht vallen. In de drieenveertigste minuut
soleerde Pascal van Berkum langs
twee man. Zijn voorzet werd door
Karel Koolhaas tegen de vallende
keeper geschoten, waarna Dennis
Maarssen in de rebound 2–1 scoorde. Ideaal zo vlak voor de rust.
Er kwam een totaal ander elftal uit
de kleedkamer. Gretig en knokkend
voor elke bal. Sergio die voor de rust
zwak speelde gaf niet meer weg. Uit
een corner in de eenenvijftigste minuut van Pascal van Berkum kopte
Jordy v.d. Sluis net over.
Door slecht uitverdedigen kon Karel Koolhaas de 2–2 binnen knallen.
Uit een afgeslagen aanval in de zevenenvijftigste minuut scoorde Pieter v.d. Dussen met een knal van
zeker vijfentwintig meter in de bovenhoek, 2–3. Het werd een leuke
wedstrijd voor het publiek met veel
aanvallend spel. De leeggespeelde
Rolf Maarssen werd in de vijfenzeventigste minuut gewisseld voor
Frank Ebenharter. Aalsmeer voerde
de druk met countervoetbal op. Karel Koolhaas werd in zevenentachtigste minuut geblesseerd gewisseld. Door een actie van Ray Smidt
moest John Keur de bal nog van de
lijn halen.
Uit een strafschop toegewezen wegens hands, scoorde Robert Tates
de verlossende 2–4. AMVJ maakte
het nog spannend door in de laatste
minuut nog 3–4 te scoren door Guijt,
maar de winst bleef voor Aalsmeer.
Aanstaande
zaterdag
speelt
Aalsmeer de inhaal wedstrijd tegen
RKAVIC thuis aan de Dreef. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Schaakcompetitie

Opnieuw winst voor AAS 3
Aalsmeer - Het.derde team vaan
schaakclub AAS heeft ook de tweede ronde gewonnen. De 5 1/2-2 1/2
overwinning brengt dit team aan de
gedeelde leiding van de 1e klasse
van de LSB. De wedstrijd begon bij
een 1-1 stand, door de vooruitgespeelde remises van John van der
Hoeven en KW Spaargaren. KW had
als compensatie voor een pion het
loperpaar en bij John zat de stelling erg dicht. Paul Karis zette de
Azen op voorsprong. Een schijnoffer
bleek juist een stuk te kosten, doordat Paul een venijnige zet na had.
Paul maakte het daarna goed af, al
bleek zijn tegenstander nog wel een
kans gemist te hebben.
Sipco Schimmel vergrootte daarna de voorsprong door een thematische partij met een opstoot in het
centrum te beslissen. Olaf Cliteur
bleef zitten met een pion op d3 die
zijn witte stelling in tweeën scheurde. De koningsstelling bleek onverdedigbaar. Bob Feis had telkens net
het iets betere van het spel, maar
kon daar geen munt uit slaan, enig
afwikkelen en remise was het gevolg. Henk van Leeuwen had de hele partij al een prettige stelling gehad met het loperpaar, tot zijn tegenstander dacht mat te zetten,
maar dit bleek alleen maar de dame
te kosten. Daarmee was het 4 1/2-2
1/2, en was de wedstrijd beslist. Bert
Engelberts maakte er 5 1/2 van in
een sterk gespeelde partij, het op-

gebouwde voordeel werd langzaam
maar zeker naar een overwinning
uitgebouwd.
Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in het Clubhuis van
AAS in De Binding in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, de competitie
start vervolgens om 20.00 uur. Voor
meer informatie:
AJ Keessen, competitieleider, tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek,
secretaris, tel. 0297-326143. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Anton wint op
ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdagmiddag in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is 14
november jl. gewonnen door Anton van de Polder met 5491 punten. Op twee is Cees Nap geëindigd met 5446 punten, op drie de
heer de Hollander met 5076 punten
en op vier Wim Buskermolen uit Kudelstaart met 5025 punten. Bij het
pandoeren was de hoogste eer voor
Wim Buskermolen met 795 punten.
Hij werd gevolgd door Tom Verlaan
met 605 en Kees van de Meer en
Dora Wittebol met 545 punten.

Eredivisie handbal

Sterk spel dames FIQAS
levert zege op
Aalsmeer - Na een paar minder
goed verlopen wedstrijden hebben
de dames van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag, 17 november, laten zien dat ze wel degelijk in staat
zijn om ook goede prestaties neer te
zetten: met ijzersterk spel werd het
Limburgse Open Line/BFC ruim verslagen: 27-20. Een opsteker die de
ploeg hard nodig had.
Eigenlijk werd de basis voor de overwinning al in de eerste helft gelegd:
de Aalsmeerse dames begonnen
geconcentreerd aan de wedstrijd,
kwamen al snel op voorsprong en
bouwden die via een verschil van
drie doelpunten uit naar een 16-9
tussenstand bij de rust. De de dekking stond als een huis, keepster
Bianca Schijft was uitstekend op
dreef en aanvallend werd rustig opgebouwd en de kansen doeltreffend
afgerond.
Er was veel beweging in de aanval
en daardoor kon ook cirkelspeelster Nicole van Schie regelmatig
mooi worden vrijgespeeld. De tweede helft gaf aanvankelijk hetzelfde
beeld: FIQAS Aalsmeer bleef sterk
spelen, profiteerde van de slordigheidjes van de tegenstander en
maakte zelf de kansen feilloos af:
vooral Sonja van Wechem was lek-

ker op dreef, die samen met Cindy
Hofman en Sarah Bartling een prima middenblok vormde. Zo liepen
de Aalsmeerse dames binnen tien
minuten uit naar een verschil van
tien: 20-10 en kon er weinig meer
mis gaan.
De voorsprong werd liep in de slotfase weliswaar nog iets terug, maar
kwam nooit meer in gevaar en zo
kon uiteindelijk een zeer verdiende
27-20 zege worden geboekt.
Het zijn twee punten die de
Aalsmeerse dames hard nodig hadden, omdat ook andere ploegen onderaan de ranglijst punten wisten te
vergaren.
Maar belangrijk was misschien nog
wel de overwinning die de ploeg op
zichzelf had behaald: de negatieve
spiraal was doorbroken en het jonge team van trainer/coach Menno
de Klerk had laten zien collectief tot
veel in staat te zijn als er hard en
met inzet gewerkt wordt. Aanstaande zondag 25 november hebben de
dames een uitwedstrijd tegen Gibo
Groep/Kwiek in Raalte. De wedstrijd
begint om 13.30 uur.
Op zaterdag 1 december zijn de dames thuis in de Bloemhof en speelt
Aalsmeer tegen Venus/Nieuwegein
vanaf 19.00 uur.

Goud voor Kaylee Vermeulen en zilver voor Anna Gazendam (rechts) tijdens
de eerste voorwedstrijden toestelturnen in Amsterdam.

SV Omnia 2000 toestelturnen

Elf medailles voor Omnia
turnsters in Amsterdam
Aalsmeer - Het turnseizoen is weer
van start gegaan. Op zondag 18 november vond de eerste voorwedstrijd toestelturnen plaats van het
rayon Amsterdam in de Turnace Hall
of Gymnastics te Amsterdam. SV
Omnia 2000 deed met maar liefst
21 turnsters mee. In de vierde divisie had Omnia tien turnsters, die
trainen onder leiding van Frank en
Irene Beijnvoort , en bij de trainingsgroep van Stichting Meer- en Amstelland en in de vijfde divisie waren er elf turnsters, die onder leiding
van Anneke Nap bij de trainingsgroep van SV Omnia trainen. In totaal werden er elf medailles gewonnen. Vier keer goud, drie maal zilver
en ook vierkeer brons.
Dewi Commandeur turnde voor het
eerst in de vijfde divisie op niveau
12 in de categorie instap. Ze turnde
een goede wedstrijd op brug, vloer
en sprong, maar de balk bleef onder
de maat. Ze behaalde de zestiende
plaats met 31,10 punten. Danischa
Goede en Ravenna Verhoef turnden
ook voor het eerst in de vijfde divisie
in de categorie pupillen. Ze turnden
beiden een goede wedstrijd en eindigden resp. op de derde en zesde
plaats met een score van resp. 33,40
en 31,40 punten. Danischa mocht
dus de bronzen medaille in ontvangst nemen. In de categorie jeugd
turnden vijf Omnia-turnsters: Charlotte Eveleens, die bij haar vloeroefening op muziek even de richting
kwijt was, wist deze oefening toch
tot een goed einde te brengen. Ze
scoorde 29,50 en daarmee de negentiende plaats. Kirsten Kniep liet
nog wat puntjes op de balk liggen
en eindigde met 30,00 punten op de
achttiende plaats. Nilou Spring in ’t
Veld en Kirsten Pronk turnden beiden een goede wedstrijd en eindigden resp. op de twaalfde en negende plaats met resp. 31,90 en 32,20
punten.
Lieselotte van Velzen turnde uitstekend en eindigde net naast de medailles op de vierde plaats met 33,40
punten. Tanya Karoui behaalde in de
categorie junioren de eerste plaats
met 29,50 punten. Vooral haar vrije
oefening op muziek zag er prachtig

uit met een hoge salto achterover
erin. Charon Spring in ’t Veld werd
tweede met 28,00 punten en Joëlma
van der Weele eindigde op de derde plaats met 27,70 punten. Alle drie
wonnen zij een medaille.
Oppermachting
Tijdens de eerste wedstrijd van de
dag in de vierde divisie kwamen de
jeugdturnsters Kaylee Vermeulen
en Anna Gazendam in actie. Beide turnsters kunnen terugkijken op
een goede wedstrijd waarbij Kaylee het hoogste cijfer op het onderdeel vrije oefening haalde en Anna de beste was bij de balk. Anna
won de zilveren en Kaylee de gouden medaille. In de categorie pupillen 2 waren de Omnia turnsters
ook oppermachtig. Het drietal Robin
van As, Maryse van Balen en Naomi Verlaan namen de gouden, zilveren en bronzen medaille mee naar
Aalsmeer. Robin was erg goed op
dreef en was bij drie toestellen de
beste. Maryse kon Robin lang volgen, maar liet bij de vrije oefening
wat puntjes liggen. Naomi ging
goed bij met name sprong. In de categorie pupillen 1 debuteerde Nathalie Sluijs en Maya Bertolino. Nathalie turnde een goede wedstrijd en
maakte een mooie handstand op de
balk en overslag over de pegases.
Met een bronzen medaille een prima start van haar wedstrijdseizoen.
Maya was hier en daar wat zenuwachtig en bleef daardoor iets onder
haar trainingsniveau. Knap was wel
dat zij er tijdens haar balkoefening
niet afviel. Maya werd uiteindelijk
zesde. Sanne van der Schraaff turnde bij sprong en vrije oefening naar
behoren. Door twee kleine foutjes
bij brug en balk liep zij in totaal één
punt mis. Zij werd vijfde. Esmée Helling was zeer goed in vorm. Op alle
vier de toestellen turnde zij netjes,
ruim en zonder fouten en werd dan
ook terecht eerste.
Op 16 december komen alle turnsters weer in actie voor hun tweede voorwedstrijd. De resultaten van
beide wedstrijden tellen mee voor
de doorstroming naar de Regio finale.

Roda’23 tegen Het Veerhuys

Eredivisie zaalvoetbal
vrijdag in de Bloemhof
Aalsmeer - Liefhebbers van zaalvoetbal kunnen op vrijdag 23 november aanstaande weer eredivisie
zaalvoetbal bewonderen in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
in Oost.
Roda’23 speelt thuis voor de competitie tegen ZVV Veerhuys. De
wedstrijd staat onder leiding van
het scheidsrechtersduo R.L. van der
Plas en J.F. Duiker en de aftrap is om
21.00 uur.
De toegang tot de tribunes van de
sportzaal bedraagt twee euro per
persoon. De bekerwedstrijd van afgelopen vrijdag 16 november tegen
OACN-Boys ging voor Roda’23 verloren. De tegenstander uit Spijkenisse won in sporthal de Bloemhof
met 4-6. In de eerste helft zag het
er niet naar uit dat Roda’23 zou verliezen.
De ploeg speelde uitstekend zaalvoetbal en kwam op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Arno
Maarse.
De marge werd vervolgens vergroot
door goals van Patrick Lokken die
zowel de 2-0 als de 3-0 liet aantekenen. Vlak voor de wissel deed
OACN-Boys iets terug en verkleinde
de achterstand tot
3-1, tevens ruststand. In de tweede
helft van deze bekerwedstrijd kreeg
Roda’23 te maken met hetzelfde
euvel als tijdens de competitie, op
de een of andere manier geeft de
ploeg de wedstrijd onnodig uit han-

den. OACN-Boys kwam eerst middels twee treffers langszij (3-3) en
liep daarna over Roda’23 heen via
nog eens drie doelpunten: 3-6. In de
slotfase wist Roda’23 nog éénmaal
te scoren, het was Pascal Hoogland
die de 4-6 liet aantekenen.
Hier bleef het echter bij, de bekerwedstrijd ging afgelopen vrijdag dus
verloren en dat was jammer want
het was echt niet nodig. Mogelijk
kan de ploeg van het coachenduo
Robert Essed/Herman Koehler zich
aanstaande vrijdag herstellen tijdens de wedstrijd voor de competitie tegen Het Veerhuys. En als ook
de thuiswedstrijd op vrijdag 30 november aanstaande tegen LZV/
Marku Bouw gewonnen wordt staat
Roda’23 er weer redelijk voor om
zich te handhaven in de landelijke
Eredivisie.
Programma 23 november: BLOK/
Carillon Boys - Leekster Eagles.
FCM/KRAS - Dynamo Lelystad.
LZV/Marku Bouw - Ter Beek. Roda
23 – ZVV Veerhuys. ZVV Volendam
– WMC/Mik.
Stand Eredivisie: Hilversum 8-19,
ZSW/Orient Plaza 8-19, FC Blok/
Carillon Boys 7-16, FCM/Kras 715, Leekster Eagles 7-13, ZVV Veerhuys 7-10, LZV/Marku Bouw 6-8,
Ter Beek 6-6, Dynamo Lelystad 76, WMC/MIK 6-3, Roda’23 7-3, ZVV
Volendam 6-0.

Aalsmeer - Op zondag 4 november j.l. gingen Marit Harte, Rebecca
Rommerts (Jeugd EK) en Daniëlle
Bubberman (Senioren WK) samen
met hun trainster Barbara Gerritsen
naar Haarlem.
Hier deden zij, op uitnodiging van
de KNGU, mee aan een selectietraining. De KNGU wilde graag onderzoeken of Nederland in mei 2009
weer eens een groep naar de Jeugd
EK zou kunnen sturen en in september 2009 een seniorengroep naar de
WK.
Voor de selectie voor het Jeugd EK
2009 waren circa 25 gymnastes uit
het hele land uitgenodigd. In het
eerste seizoen heeft de KNGU er
slechts vijftien nodig. Uiteindelijk
zal, in de aanloop naar de kwalificatie, deze groep zelfs terug gebracht
moeten worden tot zes gymnastes,
vijf voor de oefening en een reserve.
Omdat bekend is dat het om een lint
oefening zal moeten gaan, lieten de
gymnastes vooral heel veel sierlijke
pirouettes zien.
Naast de verschillende pirouettes
moesten de Jeugd EK gymnastes
tijdens de selectietraining natuurlijk
ook al hun andere elementen, zoals
sprongen, evenwichten en wellen,
laten zien en tonen dat zij goed met
een lint om kunnen gaan.
Rebecca en Marit hebben zich tijdens deze selectie ochtend zo goed
geprofileerd dat zij beiden zijn geselecteerd om het te gaan proberen bij de Jeugd EK groep. Rebecca en Marit zijn inmiddels begonnen
met hun trainingen. Eén van de trainingen hier in de regio zal worden
gegeven door hun eigen trainsters
Barbara Gerritsen.
Bij deze trainingen zullen naast Rebecca en Marit de eveneens geselecteerde gymnastes van SV Pax
(Hoofddorp), GV de Badhoeve (Badhoevedorp) en Be Quick (Franeker)

aanwezig zijn. De trainingen zullen de komende week worden uitgebreid met nog een training in de
buurt van Aalsmeer of Kudelstaart
en met een training in de buurt van
Rotterdam.
Bij de training in de buurt van Rotterdam zullen ook de geselecteerde
gymnastes van O&O (Zwijndrecht)
en DVO (Dordrecht) meedoen. In
februari/maart 2009 moet de groep
zich kwalificeren voor deelname aan
het Jeugd EK.
Waar dit EK plaats gaat vinden is
nog niet bekend.
Vijf hoepels, drie linten
Voor de leeftijdscategorie van Daniëlle waren drie gymnastes uitgenodigd. Hier moest helaas één gymnastes afvallen.
Uiteindelijk zijn voor deze senioren
groep Daniëlle en Demi Aarts (SV
Pax) geselecteerd. Voorlopig tot medio augustus 2008 zullen zij eens
in de week met de volledige groep
trainen.
In de loop van de tijd zal ook voor
hun een zwaarder trainingsprogramma gelden. Uiteindelijk zullen ook zij komen op vier keer in de
week trainen.
De Senioren WK groep zal gaan
trainen voor twee oefeningen, te
weten een oefening met vijf hoepels
en een oefening met twee touwen
en drie linten. Deze groep moet zich
in april 2009 kwalificeren voor deelname aan het Senioren WK in augustus 2009.
Wilt u ook zo graag weten wat Ritmisch Gymnastiek nou prescies is?
Of heeft u een dochter die de sport
eens wil proberen?
Kijk dan op de website www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel. 0297-321553 of
het Sportpunt, tel. 0297-322312.

De gymnasts Marit Harte, Rebecca Rommerts en Daniëlle Bubberman zijn geselecteerd voor de Europese kampioenschappen.

Straftraining voor 2e van SCA?
Aalsmeer - Nadat het tweede team
van Schaakclub Aalsmeer de eerste twee wedstrijden nipt had verloren, werd voor de derde wedstrijd
alles uit de kast gehaald. Een ware droomopstelling werd neer gezet: op volle oorlogssterkte moest
het nu toch echt lukken in de uitwedstrijd tegen Het Witte Paard 6.
De drie sterspelers voldeden fantastisch aan de verwachtingen. Peter Verschueren had weinig moeite
met zijn tegenstander en ook Peter
Buis wist te winnen, al duurde tot
het einde van de avond.
Dankzij een zeer verrassende combinatie van hoog niveau kon ook de
tegenstander van Koen Beentjes inpakken. Mooi dus, 0-3 op de hoogste borden. Helaas, de communicatie tussen kop en staart was erbarmelijk.
Waar de toppers de mooiste acties lieten zien, zonk de rest van het
schip.
Opvallend, omdat de borrelpraat
meestal van hoog niveau is. Vechtlust alom, voor ieder veld werd ge-

knokt, maar het was tevergeefs.
Links en rechts gingen de Aalsmeerse borden ten onder. Moegestreden
moesten de mannen het doen met
een 5-3 nederlaag. Werd aan het
begin van het seizoen nog de hoop
op promotie uitgesproken, nu wordt
meer gedacht aan straftraining voor
het tweede.
Met z’n alle twee weken op kamp in
Siberië voor de broodnodige techniek- en communicatietraining. Het
voorstel is momenteel in overweging bij het bestuur.
Uitslagen 9e ronde clubcompetitie
Abdul Wasei - Wim Hensbergen
0-1
Erik Korenwinder-Koen Beentjes
1-0
Joran Donkers - Cees Verburg
1-0
Arie Spaargaren - Clemens Koster
1-0
Bart Auée - Ron Klinkhamer
1-0
Hans Pot - Gerrit Harting
0-1
Tom van der Zee - Christopher Brookes 0-1
Jan van der Laarse - Rob van Haaften 0-1
Goos de Vries - Jos Bakker
0-1
Ger Lubbers - Han Carpay
rem
Ahmadshah Ebadi - Elham Wasei
1-0
Adel Ahmed - Jean-Paul Brookes
1-0

Peter Verschueren wint snel, maar kan hij ontkomen aan de dreigende maatregelen?

