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Miele specialist

Eigen technische dienst

Lange lijst kapvergunningen
voor (monumentale) bomen
Aalsmeer - Er worden de komen
weken behoorlijk veel bomen gekapt
in Aalsmeer en Kudelstaart. De lijsten in de officiële mededelingen van
de gemeente liegen er niet om. Vast
al een kopje kleiner gemaakt zijn de
spar aan de Kudelstaartseweg, de
atlant ceder in de A.H. Blaauwstraat
en de zes wilgen op twee gemeente-eilanden in de Westeinderplassen. Hun inzage- of protesttermijn is
voorbij. Ook groen licht is gegeven
om onder andere in de Anne Frankstraat, Gouden Regenstraat, Mendelstraat, Cyclamenstraat en Oosteinderweg zieke bomen te verwijderen. Liefst 51 bomen en zes monumentale kastanjes en berken staan
verder nog op de nominatie om gekapt te worden, een opmerkelijk
aantal. De kapvergunningen liggen
nog ter inzage, maar zonder protest worden deze voor het einde van
het jaar nog omver gehaald. Onder
al deze bomen knotwilgen, blauwsparren, essen, zelfs twee platanen,
maar vooral bomen die de klinkende
namen Aesculus hippocastanum en
Acer pseudoplatanus dragen ofwel
de paardenkastanje en de gewone
esdoorn.
Ziek of aangetast
Enige maanden geleden is door experts een bomenschouw gehouden
in de gemeente. Uit dit onderzoek is
gebleken dat 51 bomen en zes monumentale kastanjes en berken niet
meer te redden zijn. Ze zijn ziek of
aangetast met hierdoor het gevaar
dat de bomen takken verliezen of
zelfs helemaal om vallen. “De bomen zijn niet meer te redden, hebben geen levensvatbaarheid meer“,
legt een medewerkster van de afdeling communicatie uit. “Het lijkt heel
veel, maar zoveel mogelijk gaat geprobeerd worden te herplanten. De
gemeente is verantwoordelijk voor
alle bomen en wil natuurlijk geen

risico´s nemen en mensen in gevaar brengen.” Het kappen van de
monumentale bomen zal menigeen met name nauw aan het hart
gaan. Het gaat om twee berken met
mooie dikke stammen in de Berkenlaan, een statige kastanje in de Kastanjelaan en drie beeldbepalende
paardenkastanjes langs de Oosteinderweg, op het gedeelte tussen de
N201 en de Lijnbaan. Voor de berken in de Berkenlaan is herplant gepland, echter pas in het najaar van
2010. “Dit kan niet eerder“, luidt de
uitleg. De kastanje in de Kastanjelaan gaat niet vervangen worden,
want zo gaat de uitleg verder: “De
boom past niet in het patroon van
de overige kastanjes in de straat.”
Nieuwe boomziekte
Ook het genoemd stukje Oosteinderweg blijft boomloos en dit heeft
te maken met de op handen zijnde
nieuwbouw in het Lijnbaangebied
én met een nieuwe boomziekte. Deze is in 2002 in Haarlemmermeer
ontdekt en komt inmiddels in heel
Nederland voor. Een bacterie geeft
roestbruine plekken op de stam en
hier uit komt vocht. Mogelijk speelt
de halsbandparkiet een rol bij de
verspreiding van de bacterie. Deze
vogels, die voorkomen in onder andere het Seringen- en Hornmeerpark, eten de vruchten van deze
boom. De bestrijding van de bacterie verloopt moeizaam. De bacterie
is zelfs zo sterk dat op de plek waar
zieke paardenkastanjes zijn weggehaald geen nieuwe bomen van deze
soort geplant kunnen worden, deze
worden namelijk ook direct aangetast.
Klinkende namen
Nog wat klinkende namen met Nederlandse ‘titels’ uit de lijst te kappen bomen van de gemeente: Een
Alnus incana is een witte els, een
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Alnus glutinosa is een zwarte els,
een Betula ermanii is een goudberk
en een Salix Alba is een knotwilg.
Weet iedereen nu ook dat er in de
fortbocht bij Kudelstaart vier knotwilgen gekapt gaan worden!
Tot slot: Mogelijk een zieke boom in
de straat of op het woonerf? Dit kan
gemeld worden bij de servicelijn van
de gemeente via 387575. Boomdeskundigen van de Meerlanden wordt
vervolgens gevraagd polshoogte te
gaan nemen en als nodig wordt actie ondernomen!

Aalsmeer - De politie heeft dinsdagmiddag 17 november aan de
Oosteinderweg een flinke hennepkwekerij opgerold. In het bedrijfspand werden bijna 1600 planten
aangetroffen met de bijhorende apparatuur. Ook werd illegaal stroom
afgetapt. De politie doet onderzoek
naar de verdachten in deze zaak. Wie
informatie heeft over deze of andere
hennepplantages kan contact opnemen met wijkteam Aalsmeer onder nummer 0900-8844. Anonieme
tips geven kan via Meld Misdaad
Anoniem 0800-7000.

Zaterdag in Kudelstaart
Aanstaande zaterdag 21 november
brengt sinterklaas een bezoek aan
alle kinderen in Kudelstaart. Om
14.15 uur komt de goedheiligman
met zijn pieten aan bij de Loswal
aan de Kudelstaartseweg. Onder
begeleiding van muziek en in aanwezigheid van burgemeester Pieter
Litjens zal hij voet aan wal zetten.
Vervolgens loopt sint met zijn pieten
naar het Dorpshuis, alwaar een gezellig feest op het programma staat
voor jongens en meisjes van 4 tot en
met 8 jaar.
Het dorpshuis is open vanaf 15.00
uur en het feest duurt tot 16.30 uur.
Om alle kinderen voldoende ruimte
te geven, worden ouders niet toegelaten.

Kleding uit auto
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 november
is uit een auto een tas met net aangeschafte kleding gestolen. De auto stond geparkeerd op de oprit van
een woning in de Jasmijnstraat.

Dankzij argwanende omwonende

Skimactie bij geldautomaat
in Kudelstaart voorkomen!
Kudelstaart - Bij de geldautomaat
aan de Einsteinstraat is dinsdagnacht 17 november rond half één
skimapparatuur aangetroffen. De
vermoedelijke daders hebben geen
slachtoffers kunnen maken. Politiemensen konden deze oplichtingspraktijk voorkomen dankzij een
melding van een argwanende omwonende. De verdachte mannen

zijn met een auto verdwenen. De
politie adviseert oplettend te zijn bij
het pinnen.
Gebruik de vrije hand altijd om het
intoetsen af te schermen, zodat een
verstopte camera de pincode niet
kan opnemen. Mocht u informatie
hebben over deze zaak, dan kunt u
bellen met het wijkteam Aalsmeer
op 0900-8844.

Vaccinaties op 23 noVember en 24 noVember...
Ga met de Gratis pendelbus
De GGD Amsterdam begint op 23 november a.s. met de vaccinatie
tegen de Mexicaanse griep in de RAI (Amsterdam).
Wie worden uitgenodigd?
• kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar
• huisgenoten van kinderen van 0 tot en met 5 maanden
pendelbussen
Vanuit de gemeente Aalsmeer worden pendelbussen ingezet naar de RAI.
Het vervoer met de pendelbussen is gratis.

23 november

Voor het postcodegebied 1431
De pendelbussen vertrekken op maandag 23 november om
12:15 uur vanaf het terrein bij de Waterlelie (Dreef 7, Aalsmeer).
Omstreeks 14:00 uur zullen de bussen weer terug zijn in Aalsmeer.

24 november

Op dinsdag 24 november vertrekken er op twee plekken
pendelbussen.
Voor het postcodegebied 1432
De pendelbussen vertrekken om 12:35 uur vanaf De Bloemhof
(Hornweg 187). Omstreeks 14:10 uur zijn de bussen weer terug
in Aalsmeer.
Voor het postcodegebied 1433
De pendelbussen vertrekken om 12.25 uur vanuit Kudelstaart
vanaf het Winkelcentrum (Einsteinstraat). Om 14:20 uur worden
de bussen weer terug verwacht in Kudelstaart.
advies!
Als u gebruik wilt maken van de pendelbussen wordt u geadviseerd om
15 minuten voor het vertrek van de bus aanwezig te zijn om vertraging
te voorkomen. Daarnaast wordt u geadviseert zoveel mogelijk te voet of
met de fiets naar de pendelbuslocatie te komen.
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer
of met eigen vervoer gaan. De parkeerterreinen van de RAI zullen
gedurende de prikdagen gratis beschikbaar zijn voor kortparkeerders.

Geldig t/m 31 december 2009

Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is alleen geldig voor personen- en bestelwagens en is incl. afmelding
RDW en 4-gasmeting. Excl. roetmeting voor dieselmotoren à  19,50. Prijzen zijn niet geldig voor garages.
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op de juiste plek en positie te krijgen. Sinterklaas vroeg ook naar de
sportprestaties van de burgemeester. In het grote boek van de sint
staat heel veel informatie, niet alleen
over kinderen, maar ook over volwassenen. Bij de start van de triatlon vorig jaar augustus heeft de eerste burger geroepen te zullen gaan
trainen om het jaar daar op mee te
doen. Het is er niet van gekomen, te
druk en dit was de goedheiligman
natuurlijk ter ore gekomen. De burgemeester beloofde zich sportiever
op te zullen gaan stellen. Na ongeveer een uur was het feest dan toch
ten einde. Voldaan gingen de kinderen naar huis. Ze hadden tot slot
te horen gekregen dat ze ‘s avonds
hun schoen mochten zetten! Elders
in deze krant met foto’s een impressie van de aankomst van sinterklaas
en het feest in het gemeentehuis.

Hennepkwekerij
Oosteinderweg

APK VOOR 25,Nieuw-Vennep, Pondweg 2 (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid) T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 (Industrieterrein Hornmeer)
T 0297 32 82 21

Aalsmeer - De weersvoorspellingen afgelopen zaterdag 14 november waren niet al te best, het zou
gaan regenen. Vast voor sinterklaas
en al zijn fans hebben de weergoden toch de zon laten schijnen. Het
was mooi herfstweer, er is geen
drupje regen gevallen! Massaal en
hartelijk was de ontvangst voor sint
en al zijn pieten in het centrum. Superdruk was het bij zijn aankomst
met de boot bij het zorgcentrum en
rijen dik stond het vervolgens in de
Kanaal- en Zijdstraat.
Bij de molen werden door de pieten
pepernoten opgehaald en ook hiervoor was de belangstelling groot.
Heel veel kinderen waren prachtig
uitgekost in pietenpakjes, sommigen ook geschminkt, anderen hadden een rode cape en de bekende
mijter van sint op. Sinterklaas heeft
wel honderden handjes geschud,
nam blij gemaakte tekeningen en
knutselwerkjes aan en poseerde geduldig voor alle fotografen. Het was
een lange tocht voor de goedheiligman, niet wat de afstand betreft, wel
wat bovengenoemde betreft. Het
kostte hem niet ‘slechts’ een uur om
naar het gemeentehuis te wandelen. Twee uur had de kindervriend
nodig om de sleutel van de gemeente overhandigd te krijgen van
burgemeester Pieter Litjens. In het
gemeentehuis stond het sintfeest
in het teken van sport. Kinderen in
sporttenue mochten het podium op,
de pieten hielden een soort sportquiz en de stoel voor sinterklaas was
in eerste instantie een hometrainer.
Samen met presentatrice Greta wisten de vele, aanwezige kinderen uiteindelijk de echte stoel van de sint

Feesten en partijen
vallen niet onder deze korting.

U heeft de mogelijkheid om u nader te laten informeren over de
inhoud van het plan voor 117 Zorgwoningen in Kudelstaart
of daarover vragen te stellen. Hiervoor organiseert de
Gemeente Aalsmeer een Informatieavond op maandag
30 november om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in
het Dorpshuis van Kudelstaart waarbij iedereen welkom is.

ABO

Hartelijke ontvangst voor sint

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Het adres van het RAI congrescentrum is:
Europaplein 22
1078 GZ Amsterdam
meer informatie
Kijk op de website: www.aalsmeer.nl
en klik op de banner grieppandemie.
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opbrengst kledinginzameling
Aalsmeer - Op zaterdag 7 november heeft Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood in Haarlemmermeer een kledinginzamelingsactie
gehouden. In totaal is er 18.245 kilo kleding ingezameld, waarvan 820
kilo in Rijsenhout. De opbrengst van
de ingezamelde kleding gaat naar
een project in Kenia waarin ‘droogte
cyclus management’ centraal staat.
Sam’s Kledingactie voor Mensen

Is uw huisdier
zoek?

in Nood wil alle vrijwilligers en kledinggevers hartelijk danken voor
hun bijdrage! In 2010 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.

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn
kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is
1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij
heet “Sammy”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet
“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint.
- Van Swietenstraat in Kudelstaart, zwart/witte kat van 2,5 jaar oud.
Naam: Ninja. Zwarte bovenkant kop en rug. Witte bef, buik en poo
tjes.
- Hadleystraat bij dierenarts in Aalsmeer is ontsnapt een cyperse
poes. Zij heeft kale achterpoten en staart. Zij woont in de Julianalaan in Aalsmeer oost.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, zwart/bruin gestreepte cyperse poes
met een roestbruine buik. Zij heeft een zwart/wit bandje met belletje om. Zij is 3 jaar oud en heet “Keesie”. Ze is een een beetje
schuw omdat ze zelden buiten komt.
Gevonden:
- De Kwakel, witte kat met grijs en zwart.
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt
een “blauw bandje”.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart , een zwarte sierkip met wat grijs
door de veertjes. Heeft witte wangen en een korte kam.
- Zijdstraat in Aalsmeer. Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar
oud. Zij heeft een zwart vlekje op haar witte neus. Witte bef loopt
in een streep door op de buik en de twee voorpootjes zijn wit.
- Van Cleefkade in Aalsmeer, grijze kater
Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Zwart katertje van ongeveer 8 maanden oud. Hij heeft 4 witte
voetjes, wit vlekje op lip en buik en witte bef.

Dialezing in Open Hof Kerk:

Sinterklaas, wie kent hem niet?
Aalsmeer - Op donderdag 26 november wordt door de commissie
Vorming en Toerusting een avond
georganiseerd over het sinterklaasfeest en de heilige Sint-Nicolaas.
Wie is hij eigenlijk en waarom viert
hij uitgerekend zijn verjaardag als
heilige in het protestantse Nederland? Jaap Roodenburg heeft als
directeur van De Hoeksteen en De
Graankorrel jaarlijks genoten van het
sinterklaasfeest en verdiepte zich na
zijn pensionering in dit feest. Hij

kwam tot de ontdekking dat er in
het sinterklaasfeest een aantal wel
zeer bijzondere aspecten te vinden
zijn. Met behulp van beeldmateriaal,
anekdotes en mogelijke achtergronden zal hij deze avond over zijn bevindingen vertellen. Het belooft een
interessante en verrassende avond
te worden, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. De avond op 26 november vindt vanaf 20.00 uur plaats
in Het Baken achter de Open Hof
Kerk, ingang Ophelialaan.

Cheque voor jongeren van
Rommelmarkt Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag
10 november heeft voorzitter Jan
Westerhof van de stichting Rommelmarkt Kudelstaart een cheque overhandigd van 6.755 euro aan enkele
jongeren die eerder met een groep
in de vakantie een werkbezoek gebracht hebben aan Malawi. Dit gebeurde tijdens de napraatavond van
de gehouden markt in oktober dit

jaar, die tot doel had gelden bijeen te brengen voor het slaan van
een waterput en watervoorziening
ten behoeve van de kleuterschool in
het dorp IBA te Malawi. Vanaf deze plaats worden alle vrijwilligers
bedankt voor hun inzet en de middenstanders voor hun gaven, zonder hen had de markt en veiling niet
plaats kunnen vinden.

wat de ziekte precies is, is bij de
meesten onbekend. Over de ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen
bij patiënten maar zeker ook bij het
grote publiek. Vragen wegnemen
en oplossen is een constante uitdaging voor het MS Fonds en is helaas
ook gebonden aan beperkte budgetten. Het MS Fonds is 100 procent
afhankelijk van giften. Ook ú kunt
het MS Fonds steunen: Geef aan de
collectant of doneer op giro 5057 te
Maassluis. Kijk voor meer informatie
op www.msfonds.nl of bel met 0105919839.

Zondag
22 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno
Post, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. Jeannette Westerkamp. Speciaal programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 18.30u. dienst. drs.
A. Jansen. Voorber. H.A.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. Dienst met
ds. Liesbet Geijlvoet. herdenking
overledenen. Mmv Kerkkoor. Extra
collecte: jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. G. Vochteloo, Vierhouten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 19u. diensten met
ds. A. Geuze.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. J. van Popering en ds. T.H.P.
Prins. Zondag Voleinding. Einde
kerkelijk jaar.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds E.J. Westerman, Aalmeer. Voorber. H.A.
Oost: 10u. F.J. van Harten, Scheveningen. Voorber. H.A. 18.30u. Studieweekend.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116. 10u. ds.
C.H. Hogendoorn, Oud-Beijerland.
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Samenkomst om 10u. met spreker Bart
Doornweert.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 18.30u. ds. K. Muller.

Gezellige sjoelavond Oostend
Aalsmeer - Het was een gezellige sjoelavond, met veel gepraat bij
buurtvereniging Oostend afgelopen
donderdag 12 november. De topper
van de avond was mevrouw T. van
der Maden met een gemiddelde van
119,4. Andere prijswinnaars waren
de heren S. Kooy en W. van de Merbel en de dames G. Kooy en R. van
Schaik.
De volgende sjoelavond is donderdag 26 november vanaf 20.00 uur
in buurthuis het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. De deur gaat om
19.30 uur open voor een kopje koffie en inschrijven. Het sjoelen zal in
het teken staan van sinterklaas.

Zangdienst in
Het Lichtbaken

Jaarlijkse collecte voor MS
Aalsmeer - Vanaf 23 november
gaan de vrijwilligers van het MS
Fonds regen en wind trotseren om
met de collectebus langs de deuren te gaan. Multiple Sclerose is de
meest invaliderende aandoening
onder jonge mensen, zelfs kinderen,
in Nederland. Helaas is het nog niet
mogelijk om MS te genezen. Het
MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching,
voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Multiple
Sclerose is de bekende onbekende.
Iedereen kent de letters MS, maar

KERKDIENSTEN

Corinthe op pelgrimspad
Aalsmeer - Wortelschieten is het
thema van de maand van de spiritualiteit. Het Karmelklooster aan
de Stommeerweg heeft een unieke
gast in de refter: woensdagavond 25
november om 20.00 uur komt Corinthe Zekveld vertellen van haar
wandeling van Aalsmeer naar Santiago de Compostella. Zij fietste in
de buurt van Nieuwveen, zag een
straatnaambordje met Pelgrimspad
en dacht: Pelgrim, waar vandaan en

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 24 november
is s er weer een koffieochtend voor
vrouwen in gebouw Irene in de Kanaalstraat Aanvang 10.00 uur. Van-

waar naar toe? Zij onderzocht het,
werd nieuwsgierig, nam vier maanden vrij van de kwekerij waar zij
werkte tussen de phalaenopsis en
bewandelde dit pad. Zij komt vertellen van hoe zij werkte met de wortels van de orchidee en hoe zij haar
eigen wortels op het spoor kwam.
Moniek Zandvliet omlijst het verhaal
op haar dwarsfluit. Opgave: 0297381470 of karmelaalsmeer@planet.
nl.
af half tien staat de koffie of thee
klaar. Deze morgen spreekt Mineke Rooseboom over Psalm 23 en
met name over de tekst daaruit: “De
Heer is mijn Herder, mij ontbreekt
niets!” Voor velen een bekende
tekst, maar toch?
Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis.

Rijsenhout - Zondag 22 november
om half 5 in de middag wordt weer
een zangdienst gehouden in Het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg
751. De muzikale begeleiding in
handen van Rob van Dijk. Vele malen heeft Van Dijk op piano en orgel
meegewerkt aan optredens en programma’s op tv, zoals bijvoorbeeld
Nederland Zingt. Samen met het interkerkelijk koor United uit Uithoorn
gaat er een mooie dienst van gemaakt worden. Een korte overdenking wordt gedaan, door ds. Muller.
Iedereen is van harte uitgenodigd
voor deze dienst in het Lichtbaken
in Rijsenhout. Oppas is aanwezig,
dus ook voor de ouders met kleine
kinderen is er een oplossing. Vanaf
16.00 uur staat de koffie klaar.

Boekenmarkt in
Het Kruispunt
Leimuiden - Het actiecomité van
de Protestantse Gemeente Leimuiden organiseert op zaterdag 21
november een grote boekenmarkt
in kerkelijk centrum Het Kruispunt
aan de Dokter Stapenseastraat. De
markt wordt gehouden van 10.00 tot
15.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kan er heerlijk rondgesnuffeld worden op zoek naar boeken die men graag leest. De opbrengst komt geheel ten goede aan
het werk van de kerk.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u.
in Zorgcentrum Aelsmeer. woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcomm. viering met M. van
Zoelen.
Rijsenhout: 19u. woordcomm. viering met diaken J. Snoek. Mmv Soli Deo Gloria.
Om 19u. in Karmelkerk dienst olv
parochianen. Parochianen Jongeren. Zondag in Karmelkerk om
14.30u. Poolse dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. R.F.H. Praamsma.
Eeuwigheidszondag. Plug&Pray.
19.30u. FF zingen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, R. Poesiat. viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Dienst om 19u. ds Siebrand Wierda.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 23 november om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Spreker: Evang. Anthon vd Laak.

sinds 1888
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen BurGemeester
en wetHouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 24 november en 8 december
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

afsCHaffinG Gratis neDerlanDse iDentiteitsKaart
Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder kunnen
bewijzen wie hij of zij is: je moet je kunnen ‘identificeren’. Daartoe
is er door de minister een regeling in het leven geroepen die het
mogelijk maakt om voor kinderen die in een bepaald jaar veertien
jaar oud worden gratis een Nederlandse Identiteitskaart te kunnen
afgeven
let op:
Deze regeling wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2010.
Daarna kan er geen gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd.
Ben je in 2009 veertien jaar geworden en heb je nog geen gratis
identiteitskaart aangevraagd, dan kan je dit nog uiterlijk doen tot
en met 31 december 2009. Word je in de eerste acht weken van 2010
veertien jaar (dus je bent jarig op of vóór 25 februari 2010), dan
val je nog net binnen de regeling. Je kan dan uiterlijk tot en met
31 december 2009 een gratis identiteitskaart aanvragen. Hou hierbij
rekening met de openingstijden van de gemeente in de periode van
kerst en oud en nieuw.
Er zijn twee voorwaarden voor het aanvragen van een gratis kaart:
• Je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als
inwoner;
• Je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitskaart op
grond van deze regeling hebben ontvangen.
Voor nadere inlichtingen afdeling Dienstverlening tel.: 0297387575
moBiele JonGeren Bus
Vrijdag 20 november vanaf 19.00 uur feestelijke aftrap van de bus
op de parkeerplaats van de Bloemhof! Wethouder Jaap Overbeek en
het jongerenwerk van Stichting Cardanus geven onder het genot van
muziek, sport en een drankje de aftrap voor de inzet van de mobiele
Jongeren bus. De bus zal op zondag en op dinsdagavond tussen
19.00 uur en 23.00 uur bij de volgende plekken langsgaan: De Dreef
(Hornmeer) De Bloemhof (Aalsmeer Oost) Robend (Kudelstaart). Wij
nodigen iedereen uit om onze spik splinter nieuwe bus te komen
bekijken en kennis te maken met onze activiteiten. Wil je/wilt u
weten wat het jongerenwerk met deze bus biedt, kom dan vooral een
kopje koffie bij ons drinken.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Herenweg 38, 30 wilgen
• Kerkweg 2, 3 cypressen
• Stommeerweg 102, 1 berk
Datum verzending vergunningen: 20 november 2009
• Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje
Datum verzending vergunning: 24 november 2009
tiJDeliJKe VerKeersmaatreGelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:

sCHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

Filmopname
De Koningsstraat van de Ruisvoornlaan tot aan de Koningsstraat
huisnummer 150, waarbij de parkeerplaatsen achter de Koningsstraat bereikbaar blijven via de Brasemstraat. Het inrijverbod zal
tijdelijk niet gelden. De ontheffing geldt voor maandag 23 november
2009 van 16.00 tot 00.00 uur.

serViCepunt BeHeer en uitVoerinG
proVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

Bouwaanvragen

woninGwet

• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning;
• Graaf Willemlaan 2, het wijzigen en vergroten van een woning/
kantoor;
• L.A. Braakstraat 35, het wijzigen van een gevel;
• Mr. Jac. Takkade 33, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan;
• Mr. Jac. Takkade 33, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan;
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte
t.b.v. de N201 tunnel;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een veranda;
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen van 2
prefab kantoorunits;
• Vlinderweg 10, het wijzigen van een gevel.

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Verleende bouwvergunningen

t/m 26 nov

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 243D, het plaatsen van een tussenvloer;
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut;
• Citroenvlinderstraat 123, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning;
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een
dorpspomp;
• Dr. J. Wasscherstraat 38, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning;

t/m 24 nov
t/m 25 nov

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

t/m 27 nov

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Dr. J. Wasscherstraat 32, het plaatsen van 2 dakkapellen,
hekwerken en het wijzigen van een gevel;
• Hornweg, het bouwen van een viaduct;
• Oosteinderweg 247B, het veranderen van een bedrijfsgebouw.

t/m 11 dec

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

t/m 2 dec
t/m 2 dec

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

• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning.
ontwerpBesluit monumentenVerGunninG HornweG 261
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen met ingang
van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze
termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen
met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer
(0297) 387 746. Het college van B&W maakt bekend dat zij voornemens is op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 een
monumentenvergunning te verlenen voor het vervangen van het dak
van de boerderij gelegen aan de Hornweg 261 in Aalsmeer.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet ruimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis
te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij
voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging

Besluit glastuinbouw
Naam
: M. Koppe B.V.
Adres
: Rietwijkeroordweg 40
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 29-09-2009

Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje;
Begoniastraat 35, 1 berk;
Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar;
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395,
1 kastanje;
Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35,
Aalsmeer;
Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1
blauwspar;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus
Hippocastanum;
Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 1
plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken en 1
pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; Westeinderplas H
251, 1 esdoorn;
Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 2
essen en 2 berken;
conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid
gemeente Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op
peil”;
Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s, 1
juniperus en 1 acer;
Ontheffing sluitingstijd: Chris en John BV, De Blitzz,
Marktstraat 22;
Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr.
48, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum;
Anne Frankstraat voor nr. 58, Aesculus
hippocastanum; Beethovenlaan 120, RKAV,
Betula pendula; Berkenlaan voor nr. 2b, Betula
ermanii; Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii;
Cyclamenstraat naast Hadleystraat 60, Corylus
colurna; Cyclamenstraat achter nr. 57, Malus;
Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus; Dreef voor nr.
52, Ulmus x hollandica; Goudenregenstraat voor nr.
18/20, Aesculus hippocastanum; Goudenregenstraat
voor nr. 22, Aesculus hippocastanum; Hornweg voor
nr. 1 en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor
nr. 16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa;
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4x Salix alba;
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg,
3x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr.
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium;
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54,
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64,
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78,
Fraxinus excelsior en 2x Acer pseudoplatanus;
Oosteinderweg voor nr. 86, Alnus glutinosa;
Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg
voor nr. 344, Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr.
521, 3x Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor nr.
266, Sorbus; Oosteinderweg schuin tegenover nr.
30, 2x Aesculus hippocastanum; Oosteinderweg
tussen Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus
hippocastanum; Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230,
Acer pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr.
22, Alnus cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus
intermedia; Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3x linde;
Seringenpark in park, Ailanthus altissima en Sorbus;
Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa;
Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia;
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14,
Aesculus hippocastanum; Wetenschapperpad
achter Huygensstraat 16, Aesculus hippocastanum;
Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer pseudoplatanus;
Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en Clusiusstraat,
Alnus incana; Zwarteweg hoek Zwarteweg Clusiusstraat, 2x Alnus incana;
Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg 2,
3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;
Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: StraQ
Adres
: Marktstraat 38
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 19-10-2009

t/m 4 jan
t/m 5 jan

wet milieuBeHeer
Publicatie melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 47

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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
26 November weer op agenda beraad

In gesprek over Gebiedsvisie
Aalsmeer - De behandeling van
het vaststellen van de Nota van Beantwoording van de ingediende
zienswijzen op de concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020, het vaststellen
van de Nota van Wijziging alsmede
het gewijzigd vaststellen van de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 beleefde
donderdag 12 november de eerste
termijn. Voorafgaande aan deze be-

handeling voerden drie insprekers
het woord: de heer De Ree namens
de eigenaren Geniedijk, de heer
Lookman uit Kudelstaart en de heer
Harting namens Stichting Westeinder Promotie. De bereikbaarheid
van de Geniedijk is in gevaar en dat
betekent dat de bedrijven zwaar onder druk komen te staan. De heer
Lookman vraagt onder andere aan-

dacht voor de ontsluitingsstructuur
voor diverse gebieden en bij de verkeersafwikkeling rekening te houden met bestaande en toekomstige bouwlocaties. Stichting Westeinder Promotie behartigt de belangen
van zo’n zestig watersportbedrijven
en vraagt aandacht voor deze tak
van activiteiten. De politieke fracties
gaven donderdag 12 november hun
eerste algemene indrukken over de
gebiedsvisie en waren lang niet volledig bij de behandeling van de eerste termijn. Er werden piketpaaltjes
uitgezet en daar komen de fracties

in een later stadium uitgebreid op
terug. Er werden opmerkingen gemaakt over het dorpse karakter,
de lintstructuren, groen en water,
kwantitatief en kwalitatief bouwen,
hoogbouw, unieke kansen voor water en recreatie, openbaar vervoer,
sport in Aalsmeer-Oost, GreenPark
en GreenPort, een passantenhaven,
de rode contour, de Bovenlanden en
herstructurering. De tweede termijn
van het Beraad staat gepland voor
donderdag 26 november en dan pas
zal ook duidelijk worden of al besluitvorming kan plaatsvinden.

Vragen en opmerkingen over de wijk?

College burgemeester en
wethouders in Hornmeer
Aalsmeer - De vergadering van
de wijkraad Hornmeer wordt deze maand gehouden op maandag
23 november en vindt zoals gebruikelijk plaats in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is 19.30 uur. Het college van

B&W zal dan aanwezig zijn om vragen, suggesties etc. te beantwoorden. Aan bewoners is gevraagd zoveel mogelijk vragen en opmerkingen van te voren in te dienen bij het
college. Op de avond zelf informatie
inwinnen, mag en kan ook.
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AGENDA

Deze zaterdag weer ‘Back
in Time’ in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 november is het weer warm en
gezellig in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. DJ’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans organiseren deze avond weer
met groot enthousiasme het gouwe ouwe discofeest ‘Back In Time’.
Elke derde zaterdagavond van de
maand is dat een uitstekende gelegenheid om een avondje plezier
te maken! Tijdens ‘Back In Time’avonden staan de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende hits uit de jaren zestig
tot negentig zullen de revue weer
passeren. Zo trekt er tijdens deze
avond weer een muzikale periode
van ruim veertig jaar voorbij. En in
samenwerking met X-treme Showproductions worden weer allerlei
filmpjes en videoclips vertoont. De
avond start om 21.00 uur. Vanaf dat
moment wordt het publiek door DJ
Cees en DJ Meindert meegevoerd
in een muzikale reis door het jon-

ge- en oude hitverleden. Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer de
‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld
bij de dienstdoende DJ worden ingeleverd. Met deze kaart wordt in
grote mate de muziek van de avond
bepaald. Daardoor kan het voorkomen dat er tijdens het feest platen
gedraaid worden die je echt al een
hele tijd niet meer gehoord hebt!
Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor die avond kenbaar
te maken, is om een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd
worden. The Beach heeft ook een
speciale rokersruimte. In dit inpandige, ruimbemeten, behaaglijke en
gezellige onderkomen klinkt ook de
muziek van ‘Back In Time’ zodat niemand iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5
euro en dit bedrag is inclusief twee
consumptiemunten.

Het werk is gearriveerd. De inrichting kan beginnen!

Zaterdag officiële opening

Grafische werken van Jaap
Hillenius in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting kunst en Cultuur Aalsmeer vroeg Bauke Marinus een tentoonstelling in te richten
met werk van Jaap Hillenius. Bauke
Marinus verzamelde 40 jaar etsen,
litho’s, aquarellen en schilderijen
van Jaap Hillenius. In 2004 organiseerde hij in Arti in Amsterdam een
grote overzichtstentoonstelling van
het werk van de toen al vijf daarvoor verongelukte Jaap Hillenius.
Bij die gelegenheid werd een rijke
monografie gepubliceerd. Bij de nu
in Aalsmeer te houden tentoonstelling worden enkele hoogtepunten
uit het schilderkunstige oeuvre van
Hillenius getoond. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan het grafisch
werk van de kunstenaar. Bauke
Marinus droeg zijn collectie prenten twee jaar geleden over aan het
Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Ter gelegenheid hiervan en ge-

bruikmakend van de gelegenheid
die het Oude Raadhuis hem bood
presenteert hij nu een door hem en
een medewerkster van het museum,
Panda de Haan, geschreven en samengestelde werk met reproducties
van prenten.
Stichting KCA is verantwoordelijk
voor een museale presentatie waarin de kamers van Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat welhaast zijn
omgetoverd tot explosies van kleur!
De directeur van het Prentenkabinet, de Heer G.C.M. Luijten verklaarde zich bereid deze tentoonstelling
aanstaande zaterdag 21 november
om 16.00 uur te openen. Iedere belangstellende is van harte welkom,
De expositie is tot en met 3 januari iedere donderdag tot en met zondag gratis te bezoeken tussen 14.00
en 17.00 uur.

Zondag optreden in De Oude Veiling

Zanger, gitarist en acteur
Tim Grimm in Aalsmeer
Vrijdag pop en rock van toen en nu

King Pelican in Centennial
Aalsmeer - De band King Pelican
verzorgt aanstaande vrijdagavond
20 november een optreden in grand
café Centennial aan de Oosteinderweg 243. Aanvang 21.30 uur en de
toegang gratis. King Pelican is eind
2008 opgericht door vijf bevriende
muzikanten uit de omgeving van
Aalsmeer en Uithoorn en bestaat uit
zangeres Nicolette Pecht, drummer
Erik Veldkamp, bassiste Kim Veltman, gitarist Sander de Vries en Ruy
Kortbeek op gitaar en zang. Het repertoire van de band bestaat uit zowel alternatieve als pop en rock covers, van vroeger en nu! King Pelican speelt zowel nummers van onder andere Blondie, Cheap Trick en

the Smiths als liedjes van Krezip,
Muse, Placebo en the Killers. Ondanks het nog korte bestaan van
King Pelican heeft de band al vele
optredens op diverse podia gehad.
Live spelen is wat de bandleden met
veel passie en plezier doen en hopelijk aanstaande vrijdag voor veel publiek! Centennial is gevestigd naast
Hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243, tel. 0297-388144. Bezoek
voor meer informatie ook de website: www.centennial.nu. Vanwege
beperkte parkeergelegenheid worden bezoekers gevraagd per fiets te
komen. Wie toch de auto neemt, kan
deze stallen op de Machineweg, het
terrein van garage Colijn.

Vier weken in danscafé de Praam:

Winterfestival met dj’s en
zangers Eddy en Jerick
Aalsmeer - Van 27 november tot
19 december organiseert danscafé de Praam een winterfestival vanuit een gezellige skihut. Vier weken
après-ski met medewerking van de
beste aprés-ski dj’s, zanger en entertainer Eddy Walsh en feestbeest
zanger Jerick. Bij binnenkomst in de
Praam in de Zijdstraat krijgen de bezoekers een skipas die zij aan de bar
in kunnen wisselen voor een lekkere
winterse shooter. In de periode van
het winterfestival zal op de zaterdagen een gast/klant dj achter de
draaitafel staan, er gaat natuurlijk
gezorgd worden voor glühwein, jagerthee, erwtensoep en warme chocomelk en natuurlijk lekkere hapjes
van het huis. En, vier weken lang op
vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur happy hour in de skihut! Het hele winterspektakel is gratis toegankelijk.
En, ook goed om te weten: Eind december is de rook/hut-lounge klink
en klaar.
Laatste werkdag en gala night
De laatste werkdag van het jaar
gaat in de Praam gevierd worden op

woensdag 30 december vanaf 14.00
uur. Voorrangskaarten voor deze
feestelijke jaarafsluiting zijn te koop
voor 5 euro, maar deze kosten krijgt
men aan consumpties retour, Haal
nu je kaart, vol is vol. Verder organiseert de Praam op vrijdag 1 januari
een Aalsmeerse gala night met optredens van onder andere Robbert
Leroy, Lange Frans, Marco K en Jeff
van Vliet. De gala-avond begint om
22.00 uur en duurt tot 05.00 uur. Er
is een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Kaarten kosten 15 euro
per stuk en dit is inclusief een glas
champagne om te proosten op het
nieuwe jaar.
Nieuwe ruimte achter café
De Praam opent in het nieuwe jaar
een ruimte achter het café om privé
feestjes te geven voor gezelschappen van 25 tot 100 personen met of
zonder bediening, met een eigen ingang en toiletvoorziening, een gezellige bar en zitjes. Voor informatie
kan een afspraak gemaakt worden.
Wie interesse heeft, is welkom de
ruimte te komen bekijken.

Rocken met Tigerpilots en
Chapter January in N201

Aalsmeer - Vrijdag 20 november
kunnen eindelijk rockers weer opgelucht ademhalen, want op het N201
podium spelen de toffe Amsterdamse band Tiger Pilots en het in Haarlem en omstreken bekende bandje Chapter January. De band Tiger
Pilots is een energieke, vierkoppige band die voor de eerste keer in
de N201 komt spelen, met een unieke mix van de groove en melodieën van Post-Punk en New Wave gecombineerd met een sterk eigen ge-

luid. Chapter January maakt al een
tijdje het alternatieve clubcircuit onveilig met hun energieke shows. Zo
hebben ze bijvoorbeeld op het Main
Stage van Artquake Open Air opgetreden en zijn ze zelfs bezig met
het opnemen van hun eerste EP ‘It’s
Morning Now’. Kortom, als rechtgeaarde rockliefhebber kun je deze
bands gewoon niet missen!
De zaal van de N201 aan de Zwarteweg is vrijdag open vanaf 21.00 uur
en de entree is gratis

Aalsmeer - Zanger, gitarist, schrijver en acteur Tim Grimm verzorgt
zondagmiddag 22 november een
optreden in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Het concert begint om
15.00 uur. Tim Grimm heeft nauw
samengewerkt met vriend en folk
blues zanger-gitarist Jack Elliott, acteerde met Harrison Ford in de film
‘Clear and Present Danger’ en deelde podia met de dichters als Wendel Berry. Zijn CD ‘The Black Fields’
werd in 2006 gekozen tot beste Americana album door de ‘Just
Plain Folks Music Award’ organisatie in Los Angeles, wereldwijd één
van de meest prestigieuze onderscheidingen op dit muziek- en cultuurgebied. In 2000 werd hij geprezen als de ontdekking van RootsAmericana muziek door de Chicago Sun-Times terwijl de American
Roots DJ’s hem in 2004 als beste artiest van dat jaar neerzette. Grimm
zijn repertoire bestaat uit een subtiele combinatie van folk en country,
gefundeerd op traditionele muziek.
Ook als songwriter en acteur, in theaters en op het witte doek heeft Tim
tal van onderscheidingen in ontvangst genomen. Tijdens een 2-jarig verblijf in Los Angeles acteerde
hij in de befaamde NBC drama serie
‘Reasonable Doubts’ en werkte ook
hier mee aan aantal films. Hierna
keerde hij terug naar zijn thuisomgeving in Indiana waar hij in een
bosrijke omgeving opgroeide in een
familie die vooral bestond uit onderwijzers en agrariërs. Hij woont nu
met z’n echtgenote en zonen op een

zo’n 30 hectare grote boerderij waar
bescheiden landbouw wordt bedreven die het oer-landschap van deze omgeving respecteert. Tim treedt
op in tal van clubs en theaters over
de gehele US en op festivals. Dit
laatste jaar gloorde hij tevens in
drie films, waar onder The Express
en Public Enemies, met collega’s
als Johnny Depp, Dennis Quaid en
Christian Bale. Info: www.timgrimm.
com. Reserveringen voor dit concert
kan van dinsdag tot en met zondag
van 12.00 tot 22.00 uur bij De Oude
Veiling in de Markstaat 19, tel. 0297–
368378 of via mail: info@deoudeveiling.nl. Alvast voor de agenda:
Zondag 17 januari, aanvang 15.00
uur (show 1) en 20.00 uur (show 2)
CCC Inc. Zondag 14 maart, aanvang
15.00 uur Doug MacLeod.

Muziek/Theater/Film
Donderdag 19 november:
* Latin Beatzz, latin house muziek in
Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 20 november:
* Bands Lee Roud en Definitions live
in Oude Veiling, Marktstraat, 21u.
* Band King Pelican in Centennial,
Oosteinderweg 234 vanaf 21.30u.
* Posenz voor 18+ jongeren met dj’s
Franklin Mckoy, Di Liciouz en Bel C
in Bon Ami, Dreef. 22-04u.
* Rocken met bands Tigerpilot en
Chapter January in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 21 november:
* Jubileumconcert 120 jaar ACOV in
De Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
* Basic Night voor iederen vanaf 13
jr. in N201, Zwarteweg v/a 21u.
* Theater Rijp speelt voorstelling
Lichtenvoorde Zuid in Bacchus,
Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
Zondag 22 november:
* Zanger, gitarist en acteur Tim
Grimm uit Amerika in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
* Ballads van zanger Robert Leroy in
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
Woensdag 25 november:
* Open mic. in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
* Film ‘De graal van de eeuwige
vriendschap voor jeugd v/a 6jr. in De
Binding, Zijdstraat v/a 15.30u.
Donderdag 26 november:
* Pianoshow in Blitzz vanaf 21u.
Vrijdag 27 november:
* Beats elite, dansfeest 30-50jr. in
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Ladies Night in Blitzz, Marktstraat
van 22.30 tot 01u.
* Winterwonderland, après ski in de
Praam, Zijdstraat met dj’s en livemuziek vanaf 21u. Tot 19 december.
Exposities
Vanaf 5 november:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u. Tot en met febr. 2010.
Vanaf 19 november:
* Etsen en prenten van Jaap Hillenius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: do. t/m zo. 14-17u. Opening
zaterdag 21 november om 16u.
November:
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Vanaf 22 november:
* Moderne glaskunst, bronzen beelden en schilderijen in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Zondag opening 13 tot
17u. Expositie t/m 10 januari.
Tot en met 22 november:
* Expositie leden Verfstreken in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: do.-zo. 13-17u.
Zaterdag 21 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 19 november:
* OVAK bijeenkomst over nieuwe
verkeersregels in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Wandelgangendiner bij Praam, ‘t
Wapen, Blitzz, Joppe, Oude Veiling,
Himalaya, Straq en Holland Huys in
centrum van 18 tot 23u.
* Dialezing over India en Sri Lanka
bij Groei en Bloei in Wellant College,
Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 20 november:
* Ouderendag in burgerzaal, gemeentehuis met optredens shantykoor en Con Amore, 14.15-20.45u.
* Sinterklaas bij Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat.
Les 19u. Competitie 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.

20 en 21 november:
* Oliebollenverkoop Sursum Corda
huis aan huis in Aalsmeer en Kudelstaart.
Zaterdag 21 november:
* Bezoek sinterklaas aan Kudelstaart
v/a 14.15u. bij Loswal, Herenweg.
Van 15.15 tot 16.30u. feest in Dorpshuis voor kinderen 4-8jr.
* Crea-doebeurs in Westend, Westwijkplein, Amstelveen met diverse
workshops, 11-15u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Sinterklaas in Rijsenhout, aankomst bij Ringvaart om 13.15u. Vanaf 14.45u. sintfeest in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat.
* Kerkeveiling in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19.30u.
Zondag 22 november:
* Vogel-hobbybeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan van 10
tot 13.30u.
* Wijnproeverij in Centennial, Oosteinderweg 243 vanaf 14u.
* Sinterklaasverhalen, zingen, knutselen en pannekoeken eten op kinderboerderij Boerenvreugd in de
Hornmeer van 11 tot 14u.
* Alpine club bij renault Nieuwendijk, Zwarteweg, 11-15u.
* Popquiz in café Joppe, Weteringstraat van 19.30 tot 23u.
Maandag 23 november:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 24 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 9.45u.
* Koffieochtend voor vrouwen in Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd Binding Oostkriebels, Machineweg v/a 15u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Murph’s pubquiz in Joppe, Weteringstraat van 20.30 tot 23u.
Woensdag 25 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kokkerellende kids bij Binding Boven, Zijdstraat vanaf 13u.
* Kookworkshop voor jeugd bij Binding Oostkriebels, Machineweg
vanaf 13.15u.
* Spelletjesmiddag op Binding Zolder, Haya van Somerenstraat vanaf
14u. Kookworkshop vanaf 19u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Verhaal Moniek Zandvliet over pelgrimspad in Karmelker, Stommeerweg. Aanvang: 20u.
Donderdag 26 november:
* Stamppot diner met ANBO bij
Straq, Marktstraat, 18u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a
vanaf 19.30u.
* Dialezing Jaap Rodenburg over
Sint Nicolaas in Open Hofkerk, Ophelialaan vanaf 20u.
Vrijdag 27 november:
* Sintbingo bij Flora in clubgebouw
Wim Kandreef, Kudelstaart, 19.30u.
Vergaderingen
Maandag 23 november:
* Bezoek B&W aan wijkraad Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan
vanaf 19.30u.
Donderdag 26 november:
* Beraad en Raad in gemeentehuis,
raadzaal. Aanvang: 20u.
Maandag 30 november:
* Info-avond gemeente over zorgwoningen in Kudelstaart in Dorpshuis. Inloop 19.30u. Start 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
SInT TrAkTEErT OP:

vEEl MUzIEkbOEkEn

GITArEn, blOkflUITEn
En lESSEnAArS

TIP: kAzOO à % 1,70

vOOr SInT En kErST

IEdErE zATErdAG GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG: % 3,75

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

Latin house en Robert Leroy in Blitzz

Veel publiek voor dj Kees

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 13
november had dj Kees Markman
zijn discomeubel ‘geparkeerd’ in
Blitzz in de Marktstraat en deze bekende Aalsmeerder wist heel veel
publiek naar deze uitgaansgelegenheid te krijgen. Eigenaren John
en Chriz waren voorbereid op een
grote opkomst en hadden een extra, mobiele bar ingezet om alle bezoekers te kunnen voorzien van een
drankje. Kees draaide muziek uit de
jaren zeventig tot negentig, evenals hits van nu, het publiek kon zijn
keuze waarderen. In de loop van de
avond werd het drukker en drukker
en wist de dj zelfs de dansvloer vol

te krijgen. “Ouderwets gezellig met
Kees”, aldus een tevreden bezoeker.
Vanavond, donderdag 19 november, presenteert Blitzz de wekelijkse pianoshow en vrijdag staat zwoele dansbare latin house op het programma tijdens Latin Beatz vanaf
21.30 uur. De toegang is gratis.
Aanstaande zondag 22 november
verzorgt zanger Robert Leroy hier
een optreden. Nummers van onder andere Michael Bublé en Elvis Presley gaat deze allround zanger ten gehore brengen. De entree
is 10 euro. Voor kinderen tot 12 jaar
is de entree gratis. Aanvang vanaf
16.00 uur.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 19 november 2009

Nog plaats voor enkele teams!

Theatergroep Rijp speelt

Zondag popquiz in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22
november wordt in café Joppe in de
Weteringstraat voor de derde keer
de Joppe popquiz worden gehouden. Deze keer is het niet een echte quiz die uitsluitend uit intro’s zal
bestaan, maar er gaan vragen gesteld worden die over verschillende
onderdelen van de popmuziek gaan.
Er kan natuurlijk nog niets worden
verklapt, maar de vragen zijn heel
gevarieerd en bijna allemaal voorzien van beeld en of geluid. Er is nog
plaats voor enkele teams. Inschrijven kan in het café in de Weteringstraat. De teams mogen uit maximaal vijf personen bestaan en deelname is geheel gratis! Mocht je zelf
geen team samen kunnen stellen: Er
zijn in Joppe altijd wel mensen met
wie je samen voor de gelegenheid
een team kan vormen. Maar alleen
kijken is natuurlijk ook heel leuk.
De aanvang van de popquiz is 19.30
uur precies en zal rond 23.00 uur
afgelopen zijn. Het winnende team
gaat uiteraard met een mooie (wissel)-prijs naar huis.
Op dinsdag Murphy’s Quiz Night
Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het
puntje van je tong liggen. Maar daar
kom je natuurlijk op dat moment net

niet op. De Murphy’s Quiz Night is
een algemene kennisquiz (een soort
triviant) die uit tien ronden met vragen, muziekfragmenten en foto’s
van onder andere beroemdheden
bestaat. Je kan individueel meespelen, maar het is natuurlijk nog veel
leuker als je samen met vrienden,
kennissen of collega’s een team
vormt. De vragen worden per ronde gesteld door een quizmaster.
Ieder team ontvangt een set antwoordformulieren waarop de antwoorden worden ingevuld. Na iedere ronde leveren de spelers het antwoordformulier van de desbetreffende ronde bij de quizmaster in, zodat hij de antwoorden kan controleren en de scores kan bijwerken.
Ga naar café Joppe in de Weteringstraat en doe mee aan deze hersenkrakende pub-avonden, van te voren opgeven is niet nodig. De eerste Quiz Night is op dinsdag 24 november vanaf 20.30 uur en zal tot uiterlijk 23.00 uur duren. Daarna om
de week op dinsdagavond. Deelname kost 5 euro per team. Naast de
roem op de avond zelf, de punten
in het klassement (er wordt in seizoenen gespeeld) zijn er natuurlijk
ook prijzen te winnen! De winnende
teams ontvangen in ieder geval een
mooie prijs.

Muzikale, visuele belevenis

Poserz vrijdag in Bon Ami
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20
november is de start van een nieuwe
reeks housefeesten, voor de leeftijd
18 jaar en ouder. PAR-AV Productions uit Kudelstaart en Chillz hebben, na een succesvolle samenwerking op Tropical Night 2009, besloten deze samenwerking voort te zetten in de vorm van Poserz, naar hun
zeggen: “Een muzikale, visuele belevenis”. Voor dit feest word Bon Ami
aan de Dreef van binnenuit opgepimpt. De bestaande plek waar de
dj’s normaal staan wordt verplaatst
richting het podium. Tevens wordt
de bestaande geluidsinstallatie aangepast naar de Poserz standaard.
Lage frequenties worden hierdoor
ook voelbaar voor het publiek. Ook
de bestaande lichtshow krijgt een
aanvulling, zo kan het publiek genieten van een heuse lasershow en
extra special effects. Zoals Ruud
Keizer, eigenaar Par-av Productions, zelf zegt: “Poserz moet een be-

levenis zijn, iets waar nog lang over
gesproken wordt.” En hij vervolgt:
“Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel, de keuze voor Bon Ami was
dan ook snel gemaakt.” De dj’s voor
de avond zijn Francklin Mckoy (Escape), Di liciouz (XO), Nista (Playhouse) Chillz (Radio Aalsmeer), Jay
Matthias (Dancefoundation) en BelC (Casa Cara & Bon Ami). Deze
dj’s zullen de lekkerste house klanken te voorschijn toveren van dirty house tot deephouse & minimal.
Alle dj’s hebben hun sporen verdiend in Aalsmeer en/of daarbuiten
en staan garant voor een heerlijke
avond dansen.
Kaartjes zijn te koop bij ‘t Boekhuis
in de Zijdstraat, Gall&Gall in winkelcentrum Kudelstaart en club Bon
Ami en kosten in de voorverkoop 5
euro en 7.50 euro aan de deur. Iedereen vanaf 18.00 uur is vanaf
22.00 uur welkom. Voor meer info
zie: www.poserz.nl.

‘Lichtenvoorde Zuid’ in
café Bacchus zaterdag

Jan Zekveld weer achter de tap. Links huidig eigenaresse Tineke de Koff.

Café Sportzicht 75 jaar

Jan Zekveld weer achter de bar!
Aalsmeer - Meer dan veertig jaar
stond hij achter de bar in zijn café: Jan Zekveld van Sportzicht. Eind
1998 verkocht hij de zaak aan de nu
nog huidige uitbaters, Ben en Tineke de Koff. Het café in de Sportlaan
bestaat 75 jaar en viert deze week
feest. Het echtpaar de Koff heeft
oud-eigenaar Jan Zekveld betrokken bij de festiviteiten, het waren tot
slot zijn ouders die het in 1934 aandurfden om een kruidenierswinkel,
zuivelhandel en café te openen. Afgelopen zaterdag presenteerde Theodore van Houten een speciale Talk
of the Town met onder andere Jan
Zekveld als gast en afgelopen dinsdag stond de oud-kastelein weer in
het middelpunt, op een vertrouwde
plek achter de bar. Hij tapte de biertjes en duidelijk was wel dat hij dit
vak nog absoluut niet verleerd is. Hij
voelde zich weer helemaal thuis en
maakte met plezier een praatje met

de verschillende gasten. Vandaag,
donderdag 19 november, staat in
het kader van de jubileumweek
een karaoke-show op het programma en vrijdag wordt een Hollandse
avond georganiseerd met optredens
van de zangers Gerdie, Erica, Willeke en Andre. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. De een na laatste
jubileumdag, zaterdag 21 november,
begint met om 14.00 een kaartmiddag met klaverjassen en kraken en
vanaf 20.00 uur vindt het vierde pokerkampioen toernooi van Nederland plaats. De viering van het 75
jarig bestaan wordt zondag 22 november afgesloten met gourmetten
vanaf 17.00 uur. Hier wordt een kleine vergoeding voor gevraagd, alle andere activiteiten zijn gratis te
bezoeken. U/jij bent welkom in het
mooie, nostalgisch ingerichte café
in de Sportlaan. Meer weten? Kijk
op www.sportzicht.nl.

Lee Roud & Coney Island
Babies en Definitions
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 november presenteert De Oude Veiling een optreden van de band Lee
Roud & The Coney Island Babies
met in het voorprogramma de jonge
Aalsmeerse formatie Definitions. Het
is weer hoog tijd voor een optreden
van de Aalsmeerse zingende kapper Tom Meijer in de vorm van Lee
Roud & The Coney Island Babies. In
maart stond deze band garant voor
een lekker gezellige zondagmiddag
en deze vrijdagavond wordt zo niet

nóg gezelliger! Bovendien worden
de bezoekers op twee bands getrakteerd, want ook de Aalsmeerse band Definitions treedt op. Definitions bestaat uit Koen Persoon op
drums, Ruben Kieftenbelt op gitaar,
Joost van Itterzon op bas en Aldert
van Dam op gitaar en maakt instrumentale rock. Wil je weten hoe het
klinkt? Kijk dan even op de Hyves.
De bandavond in De Oude Veiling
in de Marktstraat begint vrijdag om
21.30 uur en de entree is gratis.

Aalsmeer - Zaterdag 21 november
staat de jaarlijkse kerkeveiling weer
op het programma in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Willem
Klijn, de bekende veilingmeester uit
De Kwakel, zal om 20.15 uur de eerste kavel onder de hamer nemen.
Dit jaar wordt er geveild voor de
herinrichting van de kerk, het aanpassen van het priesterkoor en het
renoveren van de verwarming. Het
veilingcomité heeft weer een zeer
aantrekkelijke catalogus samen gesteld voor jong en oud en voor mensen met een grote en kleine beurs.
Zo wordt er dit jaar een antieke bidstoel geveild, maar ook op diverse
etentjes in de plaatselijke restau-

Amstelveen - Op zaterdag 21 november om 14.30 uur speelt Lindai
Boogerman de voorstelling Zzzoeff
in het Amstelveens Poppentheater.
Een voorstelling met geluiden om
naar te luisteren en naar te kijken,
voor iedereen vanaf twee jaar. Het
is een ontdekkingstocht vol plezier
met rare geluidsobjecten, een reuzenkwast, een groot vel papier, een
knuffelmuis en natuurlijk Lindai zelf.
Met een paar dozen, een buis, een
toetertje, papier en een knuffelmuis
ontstaat een verhaal vol avontuur.
De buis doet zwiep, Muis vliegt, de
kwast plonst in de verf. En zzzoeff,
daar staat zomaar een streep op het
papier! Lindai Boogerman is al jaren poppenspeler en speelt in kleine
en grote theaterproducties. In 1986
richtte zij samen met Virga Lipman
Theater Thije op, een begrip in het
poppentheater.
Ze werkte bovendien mee aan
meerdere tv-programma’s, zoals
Otje, Koekeloere, Sesamstraat (nog
steeds), Huisje Boompje Beestje en
de Schatkast.

Streek - Als u een beperking of een
chronische ziekte heeft en op zoek
bent naar iemand die er voor u is
met uw vragen, dan bent u bij MEE
aan het juiste adres. Ook mensen
met niet-aangeboren hersenletsel
of een vorm van autisme kunnen bij
MEE terecht, zowel volwassenen als
ouders van kinderen. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning
bij vragen over wonen, onderwijs en
werk, opvoeding, vrije tijd, financi-

Kudelstaart - De dagen worden
korter, maar de avonden langer, dus
tijd voor een gezellige Sinterklaasbingo bij muziekvereniging Flora.
Vrijdagavond 27 november staat de
deur van het clubgebouw aan de
Wim Kandreef 1 (voorheen Bilder-

dammerweg) van af 19.30 uur open
voor alle bingoliefhebbers. De aanvang is 20.00 uur. Gespeeld worden
8 rondes plus een superronde met
een prachtige hoofdprijs.
Geen bingo liefhebber, maar wel geïnteresseerd in muziek? Kijk dan op
www.muziekverenigingflora.nl voor
activiteiten op muzikaal terrein.

Pubkwis met Kees en Reinoud
Vrijdagavond 27 november maakt
Bacchus weer de primeur met de
vernieuwde pubkwis, zoals deze een
paar jaar geleden onder de naam
Trivia hebben plaatsvonden. Deze strijd om de meeste goede antwoordden liep soms op, zeker voor
de fanatiekelingen, maar de sfeer
had daar nooit onder te leiden. Ook
zal er vrijdag de 27ste weer genoeg
te lachen zijn bij de geboorte van de
nieuwe Trivia. Dat zul je wel merken.
Laat dat maar aan de presentatoren
Kees en Reinoud over. Denk al vast
maar na over de nieuwe naam waarin de pubkwis gedoopt gaat worden.
Trivia begint om 21.30 uur, zaal open
vanaf 21.00 uur, en de toegang is
gratis. Ook alvast noteren: Zaterdag
28 november jazz van Rembrandt
Frerichs trio in Bacchus.

Nieuwe single ‘Mijn nummer
één van Jan Leliveld is uit
Aalsmeer - In navolging van zijn
debuutsingle ‘Gewoon Muziek’, die
binnen enkele weken in de top 10
stond, brengt de Aalsmeerse zanger
Jan Leliveld nu zijn nieuwste single
‘Mijn nummer één’ uit. Tijdens één
van de concerten, die Leliveld gaf in
Aalsmeer, nam hij het prachtige lied
‘Mijn nummer één’ van zijn debuutalbum ‘Dit is mijn leven’ op als duet met niemand minder dan Mandy Huydts. De reacties op deze uitvoering waren zo enthousiast, dat
Jan Leliveld besloten heeft een single met een dubbele A-kant uit te

brengen. ‘Mijn nummer één’, de originele solo-versie, en ‘Mijn nummer
één’ live, in duet met Mandy Huydts.
Mandy is bekend geworden met de
groep Frizzle Sizzle en velen zullen
haar natuurlijk ook kennen als één
van de gezichten van de Frogettes.
Nu schittert deze prachtige zangeres naast Jan Leliveld in dit ontroerende duet.
Het genoemde concert waarin Leliveld samen met Mandy het duet
zingt, is op DVD vastgelegd en zal
vanaf 15 januari overal verkrijgbaar
zijn.

Kerkeveiling met Willem
Klijn in het Parochiehuis

rants kan geboden worden. Maar
wat dacht u van een meter krentenbrood, kisten gemengd fruit, tuingereedschap, een verrassingsdoos,
dagje huishoudelijk arbeid, koffiezetapparaat, gourmetschotels en
nog veel meer wordt door Willem
Klijn onder uw aandacht gebracht.
De catalogus is te verkrijgen op de
avond zelf bij de entree van het Parochiehuis, maar u kunt ook komen
kijken op zaterdag vanaf 19.30 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Ook zijn alle kavels te bekijken op www.karmelparochieaalsmeer.nl. Het beloofd weer een
gezellige avond te worden, allen
welkom.

Stamppot Schmidt
Na een festivaltournee speelt Theater Tryater de voorstelling ‘Stamppot Schmidt’ in de theaters. Op zondag 22 november wordt deze voorstelling om 14.30 uur gegeven in
het Amstelveens Poppentheater. De
Kommissie Ter Bevordering Van Verspreiding Van Versjes En Gedichten
Van Annie M.G. Schmidt trekt door
het land om een theatrale stamppot te maken. Commissieleden Koos
en Klaas prakken herten, fluitketeltjes, een groot aantal tantes en
royalty tot één grote pan met poëzie. Stamppot Schmidt is een eigenzinnige, absurdistische en vrolijke
voorstelling naar de gedichten van
Annie M.G. Schmidt voor iedereen
vanaf 6 jaar die onmetelijk groot wil
worden. De toegangsprijs voor de
voorstellingen op zaterdag en zondag is 7 euro. Telefonisch reserveren
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur
via 020-6450439 of tot de dag voor
de voorstelling via www.amstelveenspoppentheater.nl.

MEE biedt ondersteuning

Sintbingo Flora

nu kaarten via www.cultureelcafebacchus.nl.

Zaterdag voor grote en kleine beurs

Ontdekkingstocht voor peuters
in Amstelveens Poppentheater
Vrijdag live in De Oude Veiling:

Aalsmeer - Zaterdagavond 21 november speelt theater Rijp de voorstelling Lichtenvoorde Zuid in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het stuk gaat over twee oudere jongens die zichzelf nog eenmaal willen bewijzen zodat ook andere mannen nu weten dat je dat
beter niet kunt doen. John van de
Pol en Rein de Vries gaan het gevecht met de sleur aan, stellen de
monotonie van de eeuwige forens
ter discussie en stellen de betrekkelijkheid van hun verlopen carrière aan de orde. Een station en twee
mannen, of zijn het er vier? Ervaart
de toeschouwer een theatrale cabaretvoorstelling of een strijd tussen
twee acteurs die niet kunnen beslissen of ze willen vermaken of confronteren. Het oordeel is aan de kijker. De voorstelling begint om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en
de entree is 10 euro. Bacchus is
klein en dus ook zo vol. Reserveer

Pastroterianclub
de Meerlanden
Aalsmeer - Leden en oud-leden
van Roterian clubs, wonende in de
omgeving van Aalsmeer, de Ronde Venen en Uithoorn, worden geattendeerd op de aanwezigheid van

ële regelingen. MEE ondersteunt u
op alle gebieden van het leven bij
vragen die te maken hebben met de
beperking of ziekte. Naast individuele dienstverlening organiseert MEE
ook cursussen en thema-avonden.
MEE is op werkdagen bereikbaar
van 8.30 uur tot 17.00 uur per telefoon 023 5563300 of via email: informatie@meeaz.nl. Ook kan een kijkje genomen worden op de website:
www.meeaz.nl.
een pastroterianenclub. Deze houdt
om de week lunchbijeenkomsten
in De Kwakel. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met P. Bocxe, Thamerlaan 41 in Uithoorn, tel: 0297-562315. Email: info@leenders.com. U bent van harte welkom om als lid/gast aanwezig te zijn.

Jan Leliveld en Many Huydts zingen een duet tijdens het concert van Leliveld
op 10 oktober in De Bloemhof in Aalsmeer.

Alpha-cursus in De Spil
Aalsmeer - Op maandag 11 januari start er weer een Alpha-cursus
in De Spil. Voor wie meer wil weten
over het christelijk geloof, is deze
cursus bedoeld.
Ook voor mensen die hun geloof
nog eens vanaf het begin willen
doordenken, is de Alpha-cursus een
goede stimulans!
De cursus bestaat uit tien maandagavonden en een weekend. In
een goede en open sfeer kunnen de
deelnemers zelf ontdekken wat het
betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur, gevolgd
door een inleiding van circa 20 minuten. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van
het christelijk geloof, zoals: Wie is
Jezus? Waarom stierf Jezus aan het
kruis? Bijbel lezen en bidden, waar-

om en hoe? Hoe leidt God? Wie is
de Heilige Geest en wat doet Hij? en
nog veel meer onderwerpen. In kleine groepen wordt hierover doorgesproken en kunnen vragen gesteld
worden. De avonden worden in ontspannen sfeer afgesloten door met
elkaar nog iets te drinken. Uiterlijk
22.00 uur kan eenieder huiswaarts
gaan. Alle avonden worden gegeven in De Spil aan de Spilstraat 5
en gaan uit van de Samen-op-Weg
gemeente Kudelstaart. Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie
en/of aanmelden: Carla van Oostveen, tel. 320465. Wie twijfelt wordt
uitgenodigd vrijblijvend de eerste
avond mee te komen maken. Geef
dit wel even door in verband met
de maaltijd. De Alpha-cursus is niet
aan leeftijd gebonden, iedereen is
welkom!

Verzamelen verkeersgegevens
voor betere doorstroming
Streek - In de provincie worden
in november reistijdcamera’s langs
een aantal provinciale wegen geplaatst. Deze camera’s worden gebruikt voor het verzamelen van verkeersgegevens. Die geven actuele
informatie over de drukte op de wegen, de files en de reistijd op een
bepaald traject. Actuele verkeersgegevens maken het mogelijk het
verkeer beter te sturen en de doorstroming te bevorderen. De camera’s verzamelen uitsluitend anonieme gegevens over de hoeveelheid
verkeer en de gemiddelde snelheid
van dat verkeer. Omdat er geen kentekens worden geregistreerd zijn zij
niet geschikt voor bijvoorbeeld snelheidscontroles. Behalve door camera’s worden ook gegevens verzameld door verkeerslussen in de weg.

Die informatie wordt door de Nationale Databank Wegverkeergegevens verwerkt en is direct te interpreteren. In geval van onverwachte drukte op een bepaald weggedeelte kunnen bijvoorbeeld de verkeerslichten ter plekke anders worden afgesteld, waardoor het verkeer
sneller kan doorstromen. Ook kunnen, bij files of ernstige drukte door
evenementen, alternatieve routes
worden geadviseerd via elektronische borden of navigatiesystemen.
De provincie Noord-Holland is voorloper als het gaat om de toepassing
van dergelijke innovatieve middelen
om de doorstroming op de provinciale wegen te bevorderen. De camera’s komen te hangen op de drukste
provinciale wegen ten zuiden van de
lijn Alkmaar – Purmerend.

Jubileumfeest Rotaract AMU
Aalsmeer - Rotaract AalsmeerMijdrecht-Uithoorn (AMU), dé serviceclub voor jongeren in de leeftijd
van 18 tot en met 30 jaar uit de regio
Amstelland en De Ronde Venen, bestaat inmiddels alweer vijf jaar! Reden voor een feest en daarom wordt
op 20 februari een feest georganiseerd in partycentrum De Meijert in
Mijdrecht. De afgelopen jaren is met

verschillende thema’s zo’n 6.000 euro opgehaald voor het goede doel!
De opbrengst van de avond gaat
naar het Jeugdsportfonds NoordHolland, dit fonds zet zich in voor
kinderen en jongeren in de leeftijd
van 6 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen
worden van een sportvereniging. Info: www.rotaractamu.nl,
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Ontwapenend Pianogala in Bacchus
Aalsmeer - Ooit van de musici Boet
en Faas Kaaijk gehoord? Nou, musici, laten we niet overdrijven, maar zij
droegen wel een opvallend steentje bij aan het jaarlijkse pianogala
in cultureel café Bacchus afgelopen
vrijdag.
Opgroeiend in een muzikaal milieu,
leken de broertjes van respectievelijk 5 en 7 jaar geen last te hebben
van plankenkoorts of verlegenheid.
Zij zongen en bespeelden de toetsen dat het een lust was. Het publiek in het tot de nok gevulde Bacchus kon het tenminste best waarderen. Te meer omdat noten lezen er
op hun leeftijd nog niet bij is en alles dus uit het hoofd gespeeld werd,
tot de Toccata in D mineur van Bach
aan toe.
Nadat de eveneens zevenjarige Sebastiaan Groenveld een aantal zelf
bewerkte liedjes had gespeeld,
hoorden wij verder nog pianosolo‘s
van Doralice Covelli (‘My heart will
go on’) en Adrie Groeneveld (een
stuk van Bach en de eigen compositie Capriccio). Dick Lookman speelde ‘Prelude to a kiss’ van Duke Ellington en het bekende ‘The Enter-

tainer’ van Scott Joplin, dat prompt
door het publiek werd meegeneuried.
De piano stond uiteraard centraal
bij dit muziekfestijn, waarop altijd
allerlei muzieksoorten en -stijlen ten
gehore worden gebracht: klassiek,
pop, jazz, smartlap en zelfs cabaret.
Lisa Kaaijk en Robbert Tuinhof hadden (met verve) het programma samengesteld en gezorgd voor een afwisselende, maar evenwichtige verdeling van de verschillende stukken.
Katelijne van Otterloo presenteerde
het geheel. Er viel veel zang te beluisteren.
Willem Kikkert zong, begeleid door
Adrie Groeneveld aan de piano, met
vaste stem liederen van Schubert
en, samen met Johanni Pfeiffer ‘Bei
Männern, welche Liebe fühlen’ van
Mozart. Pfeiffer was ook te horen
in duo met eerst Piet Vreeken (Purcell en Händel) en daarna met Myrna Dijkstra in ‘Sound the trumpet’
van Purcell.
De laatste zong samen met Wilbert
Sterk het grappig gepresenteerde ‘Li ci darem la mano’ van Mozart. Maarten Vlijmincx bracht een

lied van Scarlatti en van Caldara, De
begeleiding op de piano bij al deze stukken kwam nu eens van Lisa
Kaaijk, dan weer van Robbert Tuinhof, beiden geroutineerd in deze rol.
Het volledige koortje Kaaijk&Co gaf
ook nog acte de présence met enkele originele vertolkingen van uiteenlopende componisten, waarbij
een misverstand aan het begin op
hilarische manier werd rechtgezet.
Want natuurlijk worden er af en toe
fouten gemaakt, maar dat hoort erbij. Het gaat tenslotte om het plezier van samen muziek maken. Voor
het publiek wordt het er alleen maar
leuker door.
Jazzpianist Dick Vink speelde onder
meer ‘Dat Mistige Rooie Beest’ van
Rogier van Otterloo, dat hij speciaal
had uitgezocht voor diens zoon Bas,
die ook meespeelde en verder als
bassist te horen was in het kwartet
met Vink, Goos Kaaijk op drums en
Robbert Tuinhof op sax. Jan Walch,
begeleid door Paulien Walch, zong
een smartlap over een vondeling op
Ameland en daarna de eigen creatie
‘In het veen ziet men op geen turfje’,
waarbij het publiek enthousiast het
refrein meezong.
Ook Cor Trommel’s accordeon was
daarbij te horen. Cor speelde meteen maar door om de pauze muzikaal te overbruggen en deed dat zoals van hem gewend: met overgave. Na de pauze een optreden van
Ingrid Zonneveld, die ‘Gravity’ zong
en het bekende ‘Laat me’ van Ramses Shaffy.
Popmuziek werd gebracht door Du
Yo Bras, piano en zang, met onder
andere het twistnummer ‘Mercy’
van Duffy.
Het programma, onmiskenbaar van
hoger niveau dan voorheen, werd
afgesloten door Merel Meijdam,
met een meesterlijke voordracht
van drie liedjes van Brigitte Kaandorp (waaronder ‘Radiografisch bestuurbare Zeilboot’). De cabaretière
zelf zou het niet beter gedaan hebben.
Na afloop konden de liefhebbers
nog genieten van jazz, van de eerder genoemde Dick Vink op piano
(en hoe!), Goos Kaaijk drums, Bas
van Otterloo bas en de saxofonisten
Robbert Tuinhof en Chris Dee.

recensie

Alsmar Pop Koor volwaardig!
Aalsmeer - Afgelopen zondagavond 15 november gaf het Alsmar Pop Koor voor circa 500 aanwezigen in De Meerse op Lokatie
een mooi evenwichtig programma,
waarin van alles te zien en te horen was, het publiek een inkijkje in
de gedachten van Koperen Kees
(mooie rol van Cees Vreeken). De
voorstelling begon al voor aanvang
van het eigenlijke concert. Op het
podium verschenen allerlei personages die duidelijk ergens naar op
weg waren. Dit bleek de introductie voor het aanvang- (en tevens
slot)nummer ‘Vraag jij je nooit af’.
Op het dorpsplein mijmerden solist
Wim en enkele mannen over vroeger met het overbekende ‘het Dorp’
van Wim Sonneveld. Kees overdacht
als Ramses Shaffy zijn uitbundige
leven in ‘Laat me’. In de kroeg konden we genieten van ‘Geef mij je
angst’, prachtig vertolkt door Wolter. Verre betoverende oorden wer-

Als Johannes Brahms in de winter
van 1865 een telegram krijgt met de
mededeling dat zijn moeder een beroerte heeft gehad, gaat hij meteen
op reis om bij haar te kunnen zijn.
Brahms komt te laat: bij aankomst
is zijn moeder gestorven. Om zijn
verdriet te verwerken begint hij een
paar maanden later met het componeren van een requiem. Hij gaat op
zoek naar woorden die de levenden,
de nabestaanden kunnen troosten.
Die vindt hij in de Duitse vertaling
van de bijbel. Hij zet ze op muziek
en noemt het werk Ein Deutsches
Requiem. Als Brahms de eerste drie
delen af heeft, vraagt een bevriende
dirigent hem of hij ze alvast mag uitvoeren. Brahms voelt er niet zo veel
voor, maar omdat het een concert
voor een klein publiek van kenners
is, laat hij zich toch overhalen. Een
jaar later gaat het volledige werk in
première in een kathedraal met 2500
man publiek. Brahms dirigeert dit
keer zelf, en deze uitvoering is een
daverend succes. Brahms schreef
Ein Deutsches Requiem voor twee
solisten, groot koor en orkest. Het
werk bestaat uit zeven delen.
Het eerste deel begint heel zacht
met brede statige melodieën. Eerst
speelt alleen het orkest, dan zingt
het koor. Het tweede deel vertelt
geduldig te wachten op wat komen
gaat, want eens zal het eeuwige geluk komen. Het deel begint met een
soort dodendans, en eindigt in een
bijna hemelse rust. In het derde deel
bidden de mannelijke solist, de bariton, en het koor tot God. Het vierde
deel is een lieflijke beschrijving van
de hemel. In het vijfde deel komt het
duidelijkst naar voren dat Brahms
het requiem schreef als aandenken aan zijn moeder. De vrouwelijke soliste, de sopraan, zingt: “Ik zal
je troosten als iemand die door zijn
moeder wordt getroost.” Het zesde deel beschrijft het leven na de
dood. Alles zal anders zijn, zonder
angst. Triomfantelijk klinkt de vraag:
“Dood, waar is je angel, Hel, waar is
je overwinning?” Het laatste deel
eindigt zoals het eerste begint, met
het woord Zalig (Selig). Tranendruppels in de harp begeleiden de dode
naar een prachtige en kalme eeuwigheid.
Na de pauze zal van dezelfde componist het Schicksalslied worden
uitgevoerd om daarna te eindigen

met Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Medewerking
De sopraan Maja Roodveldt voltooide haar studie aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam, alwaar zij tevens de muziekdramatische opleiding genoot. Op het gebied van oratorium en liedrecitals is
zij een veel gevraagd soliste, zowel
in binnen- als buitenland. Zo zong
zij meerdere malen in de Roy Thomson Hall in Toronto. Ook soleert zij
regelmatig in Duitsland in oratoria
van onder andere Händel, Bach en
Mozart.
Naast haar solistische optredens is
zij verbonden aan het Groot Omroepkoor te Hilversum. De bariton
Pieter Hendriks studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium te Den
Haag bij Herman Woltman en Wout
Oosterkamp. Na het behalen van
zijn diploma in 1992 manifesteerde hij zich aanvankelijk vooral als
oratoriumzanger met alle grote werken van onder anderen Bach, Händel, Brahms, Mendelssohn, Schumann en Orff. In 1997 was Pieter
prijswinnaar van de Erna Spoorenberg Vocalistenpresentatie. Pieter
was reeds twee keer als solist bij het
ACOV betrokken, namelijk in een
uitvoering van Mendelssohns Elias
(2008) en Bachs Weihnachts-Oratorium (2007). De begeleiding is in
handen van het Promenade Orkest.
Algehele leiding : Herman Paardekooper, dirigent van de ACOV. Kaarten voor dit concert zijn te koop
aan de zaal van De Bloemhof aan
de Hornweg 187. De toegangsprijs
bedraagt 18.50 euro inclusief programmaboekje, bezoekers tot 27
jaar betalen slechts 5 euro entree.
Voor meer informatie: www.acov.nl
of voorzitter@acov.nl.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 23 november houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een
speelavond.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Er wordt gekaart in
buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Kaarters worden verzocht om 19.45 uur
aanwezig te zijn. Iedereen is welkom.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
her Kuggelijn met 5492 punten. Hij
werd gevolgd door mevrouw L. de
Nooij en de heer M. van de Vaart
met elk 5028 punten. Bij het jokeren
behaalde mevrouw R. Tulp de hoogste eer met 402 punten. Op twee is
mevrouw M. Groenendijk geëindigd
met 415 punten.

‘Speeltuin’. Dan kun je terugverlangen naar huis en terugdenken aan
hoe gezellig het was met je vrienden. Deze gedachten werden door
het koor, gezeten rond een kampvuur, ‘verwoord’ in het aanstekelijke
‘Take me home’. Heel origineel was
de manier waarop het koor het op
het toneel met geluidseffecten liet
regenen. Enkele druppels veranderden algauw in een zware donderbui, die het spetterende ‘It’s raining
men’ aankondigde, gezonden door
soliste Nancy. Dat liefde het allerbelangrijkste is, werd nog eens extra
onderstreept door het optimistische
‘Love is all’, uitbundig meegezonden
door het enthousiaste publiek. De
avond werd afgesloten met een reprise van ‘Vraag jij je nooit af’, waarmee er een einde kwam aan een,
mede dankzij de choreografische
ondersteuning van Marijke de Wit
en Laila, ook visueel zeer geslaagd
optreden. De grote wens van dirigent Bram Landzaat is uitgekomen:
Met zijn koor optreden in een heus
theater, waar het Alsmar Pop Koor
zijn trouwe publiek heeft laten zien
en horen dat het in 12 ½ jaar is uitgegroeid tot een volwaardig popkoor!

Daan Schiff

ACOV zingt Ein Deutsches
Requiem in De Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 november geeft Aalsmeers
Christelijke Oratorium Vereniging in samenwerking met COV
IJmuiden een bijzonder concert in De Bloemhof. Ter ere van
het 120- jarig jubileum van het
koor wordt Ein Deutsches Requiem van Joh. Brahms uitgevoerd.
Een monumentaal werk met een
zeer groot aandeel voor het koor
en een uitgebreide orkestbezetting.

den aangedaan (‘Xanadu’) en gids
Frans toonde het koor het niet altijd
even veilige Bangkok. Het kippenvelmoment, zowel voor het publiek
als voor het koor zelf, was het nummer ‘Lost’ van Anouk.
Opgezweept door de One Night
Band onder leiding van Marc Verschuren sloot het koor het eerste
deel van het concert af met het vrolijke ‘Mexico’. Na de pauze werd het
publiek meegenomen naar het Cirque du Soleil, waar de meisjes van
de SV Omnia op de noten van Alegria hun gymnastische talenten lieten zien. Het koor had niet altijd de
gemakkelijkste nummers uitgezocht,
maar het vrij onbekende en tamelijk lastige ‘Thuis’ van Guus Meeuwis werd met simpele pianobegeleiding gevoelig en warm gezongen
door Astrid en een sologroepje. Dat
Kees in zijn reis rond de wereld niet
altijd leuke dingen zag, werd duidelijk bij het a capella gezongen
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Glaskunst, beelden en schilderijen

Zondag opening nieuwe
expositie in Sous-Terre

Complimenten voor Saskia
Aalsmeer - Zangeres, gitariste en
songwriter Saskia Veenswijk verzorgde afgelopen zondag 15 november een luisterconcert in de bovenzaal van De Oude Veiling. De
Aalsmeerse mocht veel publiek verwelkomen. De zangeres had voor
het optreden een groep, muzikale
vrienden om zich heen verzameld
en trad met hen op. Onder andere
de gitaristen Dick Kuin, Bart Vreeken en Janko van Deventer namen
naast haar plaats, evenals percus-

sioniste Monique Vreeswijk, bassist Wicher de Boer en onder andere saxofonist Robbert Tuinhof. Muisstil was het in de zaal als Saskia de
eerste noot van een lied inzette en
groots en luid was het applaus na
ieder lied. Na afloop mocht Saskia
veel complimenten in ontvangst nemen. Zelf was ze ook heel tevreden
over dit optreden waarvoor geoefend is met muzikanten, maar waarvoor ook spontaan het podium werd
betreden door ‘muzikale collega’s’.

Derde Solex-Stamppottenrit
toch nog zonnig verlopen
Aalsmeer - Op zaterdag 14 november werd de derde tour van Solexclub Kudelstaart gehouden. Zo’n
25 deelnemers startten in de regen,
maar hebben het grootste deel van
de 70 kilometer lange tocht vrolijk
rondgereden in het najaarszonnetje.
Na een natte start bij het Dorpshuis
in Kudelstaart was de eerste stop bij
ritsponsor EuroParts aan de Oosteinderweg. Deze sponsor zorgde er-

Aalsmeer - Moderne glaskunst,
bronzen beelden en schilderijen in
diverse technieken zijn vanaf zondag 22 november te bewonderen
in galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg. Deelnemende glaskunstenaars zijn Hanneke Fokkelman, Vincent van Ginneke, Mieke
Groot, Katrin Maurer en Winnie Teschmacher. Daarnaast zijn er bronzen sculpturen van Leon Veerman
en schilderijen van Theo den Boon,
Udo Braehler en Robbert Struwer.
Iedereen is aanstaande zondag van
harte welkom van 13.00 uur tot 17.00
uur, onder het genot van een hapje en een drankje, de opening van
de expositie bij te wonen. De voorbezichtiging is op zaterdag 21 november. De expositie loopt tot en
met 10 januari 2010. Galerie SousTerre is er trots op dat zij het afgelopen jaar in haar exposities aandacht heeft besteed aan moderne
glaskunst met museale waarde. Veel
van haar glaskunstenaars exposeren in musea in binnen- en buitenland en zijn in de collecties van diverse musea opgenomen. Het Gemeentemuseum Den Haag had tot 1
november dit jaar een groots opgezette expositie ter gelegenheid van
het 40 jarige bestaan van de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Deze glasafdeling neemt nationaal en internationaal een unieke positie in en kan

tot de meest toonaangevende glasopleidingen ter wereld worden gerekend. Het lustrum was voor het
museum aanleiding een tentoonstelling te maken van hedendaagse glaskunst met werken van (oud)
docenten en (oud) studenten van de
Rietveld Academie. Daar waren onder meer werken te zien van Mieke Groot en Katrin Maurer, kunstenaars die nu bij galerie Sous-Terre
exposeren.

Glaskunst van Mieke Groot

Schilderij van Theo den Boon

Online kijken en kopen
Om klanten optimaal van dienst te
kunnen zijn heeft galerie Sous-Terre
dit jaar haar kunstwebwinkel geïntroduceerd. Op www.kunstwebwinkel.com is nagenoeg de gehele collectie van de galerieën in Aalsmeer
en Lithoijen te bekijken en te bestellen waar en wanneer men wil. Een
comfortabele manier om kennis te
nemen van het ruime en gevarieerde aanbod van Sous-Terre. Uiteraard
zijn veiligheid van betaling en snelle levering gewaarborgd. Informatie
daarover is te vinden op de website.
Iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe exposities en overige activiteiten van de galerie kan
zich via de website opgeven voor de
nieuwsbrief. De galerie is het hele
jaar open op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Of op afspraak, te maken via 0297-364400
of info@galerie-sous-terre.nl.

voor dat de deelnemers bij de volgende stop in Loenen ruim voorzien
konden worden van een geest- en
buikverwarmend drankje. Het einde van de rit was weer in het Dorpshuis van Kudelstaart. Daar stond de
deelnemers en heerlijk buffet van
stamppotten te wachten. De oudjes
(de Solexen dan) hielden zich goed:
1700 kilometer reden ze en ze hadden daarbij slechts één lekke band.

Vogelhobbybeurs in Hornmeer
Aalsmeer - De vogelhobbybeurs
van Aalsmeer is in een nieuwe vorm
gegoten. Het houden van vogels en
alles wat daar om heen zit betreffende verzamelingen is te zien op
deze beurs die aanstaande zondag
22 november te zien is in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber en verzamelaar is welkom om vogels te
kopen, verkopen te ruilen of rond
te kijken en vragen te stellen over

de verzamelhobby’s. De entree bedraagt 50 eurocent voor iedereen
die komt kijken, ruilen of kopen. Wie
vogels wil verkopen betaalt 1,20 euro. Een tafel huren kost 5 euro. Reserveren hiervoor kan vanaf vrijdag
17.00 uur via 06-10666878. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanarie’s en
kromsnavels en met diverse soorten
voer, zoals zaden, zaadmengsels en
meelwormen.
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(H)Eerlijke verrassing
in de Ophelialaan

Vanavond 19 november in het Centrum

Wandel gangen menu: Lekkere
hapjes en swingende muziek!
Aalsmeer - Vanavond, donderdagavond 19 november, nodigt de horeca in Aalsmeer Centrum liefhebbers van lekker eten en van live muziek uit om deel te nemen aan het
wandel gangen menu. Op acht verschillende locaties wordt een gerecht geserveerd en is livemuziek te
zien en te horen. In De Oude Veiling
brengen Lisa Kaaijk (piano) en Merel Meijdam (zang) onder de naam
Les Deux Framboises muziek die je
altijd al kende, maar nooit verwachtte. In Blitzz kan genoten worden van
de wekelijkse pianoshow. Er wordt
chicken in a box geserveerd. Lunchroom StraQ serveert speciaal voor
het wandel gangen menu ‘The Taste
of StraQ’. De muziek wordt vertoond
op de muur. Bij het Himalaya Huis
kunt u een gerecht kiezen. Zo kunt
u proeven wat dit Indiase restau-

rant in Aalsmeer te bieden heeft. Bij
Joppe speelt gitarist en zanger Johan Kruizinga. In de Praam speelt de
veelzijdige accordeonist André Vrolijk uit Amsterdam. Heerlijk om even
te luisteren onder het genot van een
glas Beaujolais Nouveau, dat geserveerd wordt met een toastje Franse kaas. Men in Blues is een swingende, soms ingetogen, vaak stevig funkende bluesband en speelt
in ’t Holland Huys. In het Wapen van
Aalsmeer speelt de Little Boogie Boy
Bluesband. Geserveerd wordt een
gebakken camembert met pruimen
en appelstroop. Kaarten à 30 euro
voor het muzikaal wandel gangen
menu zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horecagelegenheden en
bij Total Copy Service in de Dorpsstraat 22. De aanvang is 18.00 uur.
Info: www.aalsmeercentrum.nl.

Daar waar het cliché het onverwachte ontmoet vind je Les Deux Framboises. Lisa Kaaijk (piano) en Merel Meijdam (zang) brengen muziek die je altijd al kende, maar nooit verwachte. Op theatrale wijze gaan zij langs pop, klassiek-, en moderne muziek en ontdekken we stijlen die nog niet bestonden. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen en mee te lachen. Aanvang 19.00 uur vanavond tijdens het wandelgangenmenu in De Oude Veiling.
De entree is gratis.

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

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

Zilver en brons voor fotografe
Ingrid van Heteren
Aalsmeer - Het was een mooi
weekend voor Fotostudio Enjoy. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van
de DIPP ( Dutch Institute for Professional Photography), waar Ingrid
van Heteren al sinds 2003 bij aangesloten is, werden de DIPP-Awards
uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst
worden ook workshops gegeven en
zijn er demonstraties over de laatste ontwikkelingen op fotografiegebied. Op zondagmiddag was de
bruidsalbum bespreking met internationale jurylid Norbeart Maes uit
België. Bij elk bruidsalbum werden
de sterke en zwakke kanten van het
album besproken. Ingrid vindt het
altijd weer spannend als haar eigen album aan de beurt is! De reacties waren erg positief: ‘Schone platen’, zoals een Belg dat zo mooi kan
zeggen. En: Het album straalt plezier en sfeer uit en vertelt een compleet verhaal! Hij eindigde met de
woorden: “Deze fotograaf gaat het
nog ver schoppen.” Altijd leuk om
te horen van een gerenomeerde fotograaf/jury. Nog een aantal fotografen hadden positieve kritieken,
dus het bleef tot het avondprogramma nog spannend wie brons, zilver
of goud zou gaan winnen! Een zeer
goede vriend en gewaardeerde collega van Ingrid won zilver en net als
vorig jaar ging de gold award naar
Ingrid van Heteren. Helemaal aan
het einde van de feestavond werden
de DIPP Awards voor de categorie-

ën portret en vrij werk bekend gemaakt! Samen met vijf andere fotografen was Ingrid in de categorie vrij
werk genomineerd! Vorig jaar ging
ze naar huis met een eervolle vermelding, dus dit jaar hoopte zij stiekem natuurlijk op een plaatsje in de
top drie! Met slechts één punt verschil met de zilver Award won Ingrid
de bronzen beker. Met een heel voldaan gevoel en met nieuwe inspiratie keerde Ingrid huiswaarts.
Ingrid was 11 oktober ook genomineerd bij de MPA (Master Photography Assosiation) in Engeland. In
de categorieën Wedding (overseas)
en Beauty & Fashion (overseas). Een
groots evenement met honderden
fotografen in New Castle. De met
Oscar-uitreiking-allure avond begon
om 19.00 uur. Als snel werd duidelijk
dat hier alleen de nummer één met
een gouden cscarbeeld naar huis
zou gaan. Pas om elf uur kwamen
de categorieën waar Ingrid in genomineerd was aan de beurt! Voor
beide foto’s kreeg ze een award of
excellence. Dit houdt in dat je foto
90 tot 95 punten heeft gescoord en
bij de top 3 zit. Niet het felbegeerde
beeldje dus voor Ingrid. Maar, zoals
ze zelf zegt: “Het was een super ervaring. In de toekomst hoop ik nog
een keer tussen al die mooie foto’s
te mogen hangen!” Wie nieuwsgierig is geworden naar het werk van
Ingrid kan een kijkje nemen op haar
website: www.fotostudio enjoy.nl.

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - In november zijn door
de Bloemenzegelwinkeliers twintig
cadeaubonnen van 5 euro uitgereikt
aan spaarders. De gelukkigen zijn:
M. Ansems, Rameaulaantje 16;
J.C. Eveleens, Stommeerweg 74; G.
Goemaat, Geraniumstraat 14; Jaimy Groeneveld, Rozenhof 3; J. v.d.
Hoek, Zuiderpark 20, Kudelstaart’
V.d. Hoff, Goudenregenstraat 11; R.
Hooyman-Melman, Aalsmeerderweg 651 in Rijsenhout; G. de Jong,

Aalsmeer - Een (h)eerlijke verrassing was er beloofd door de Opheliawinkeliers aan het winkelend publiek afgelopen zaterdag en heerlijk
was het! Een eerlijke verrassing namens alle Opheliawinkeliers, omdat
zij het heerlijk vinden het publiek te
verwennen.
Een mooie geschenkdoos vol met
vitamines werd uitgedeeld door Dijt
Vers, de exclusieve groenteman van
de Ophelialaan. De ontvangers reageerden allemaal verrast en blij dat
ze uit het winkelend publiek werden
uitgekozen. Zo ontmoette Dijt Vers
afgelopen zaterdag ook Mevrouw
Wolters die hier regelmatig haar
boodschappen doet. Mevrouw Wolters is heel tevreden over de Ophelialaan en winkelt er graag. Zij komt
speciaal voor de kwaliteit en de gezelligheid van de Ophelialaan. Win-

kels waar ze graag komt zijn: Bakkerij Hulleman voor lekker brood,
Visboer Veerman voor de heerlijke
vis, Dijt Vers voor het mooie groente en fruit, Slagerij Kruijswijk voor
een lekker lapje vlees en bij Ridder & Co voor de overheerlijke thee.
Zo kwam mevrouw Wolters ook afgelopen zaterdag en heeft heerlijk even gewinkeld in het gezellige
herfstzonnetje die de Ophelialaan
extra sfeervol maakte. Komende tijd
wordt het zeker telkens sfeervoller
met de leuke december acties van
de Ophelialaan.
Hou de krant en de website www.
opheliaplaza.nl in de gaten en blijf
op de hoogte van de decemberacties in de Ophelialaan. Waar gezelligheid en kwaliteit hand in hand
gaan, en service en verwennerij
vanzelfsprekend is!

Goud voor 5 producten van
keurslagerij Ron Steen
Aalsmeer - Ondernemend als hij
is, heeft keurslager Ron Steen onlangs meegedaan aan de nationale vakwedstrijden tijdens de slagersvakbeurs Slavakto te Utrecht.
Tijdens deze wedstrijd streden vele ambachtelijke slagers uit het hele land met elkaar om de felbegeerde prijzen. De jury, bestaande uit
echte vleesspecialisten, beoordeelde alle inzendingen op criteria, zoals vorm, smaak, kleur en vaktechniek. Keurslagerij Ron Steen scoorde met de ingezonden producten
maar liefst vijf maal goud. Dat is natuurlijk een geweldig resultaat voor
deze slager uit de Zijdstraat. Goud
kreeg Ron Steen voor zijn gegrilde

ribeye, ossenworst, erwtensoep, gekookte worst en rookworst. Keurslagerij Ron Steen is een vol ambachtelijk bedrijf. De productie van de diverse vleeswaren, salades en worstsoorten gebeurt in eigen keuken
en in de eigen worstmakerij. Hiervoor worden de beste ingrediënten
en beproefde recepturen gebruikt.
Wanneer deze producten dan ook
nog eens bekroond worden, maakt
dat Keurslager Ron Steen natuurlijk bijzonder trots. Het resultaat
sluit perfect aan bij de doelstellingen die Ron heeft gesteld, namelijk
hét adres zijn waar de consument
verzekerd is van een eerlijk, veilig en
vooral lekker product.

K. Doormanlaan 10 in Uithoorn; Tiny
Jongkind, Sweelinckstraat 10; M. v.
Kesteren, Oosteinderweg 115; M.
Klemkerk, Ringvaartzijde 40; R.M.
Kniep, Oosteinderweg 368; W. Kolk,
Legmeerdijk 252; J. van Kuik, Apollostraat 40; M. Maarsen, Uiterweg
236; Leny v.d. Mey, Hadleystraat 23;
Van Mourik, Ringvaartzijde 13; Cora
Noordhoek, Oosteinderweg 285; G.
Piet, Bennebroekerweg 58 in Rijsenhout; L. Rinkel, Schoolstraat 12.

Geldautomaten blijven

Rabobank kantoren in De Kwakel
en Kudelstaart sluiten

Ab Müller feestelijk heropend!
Aalsmeer - Op dinsdag 10 november was de feestelijke heropening
van Banketbakkerij Tearoom Ab
Müller.
Ondanks het typisch Hollandse
herfstweer hadden zich voor de winkel een twintigtal vaste klanten verzameld om het openingswoord van
Ed Kriek, voorzitter van de winkeliersvereniging Aalsmeer, bij te wonen en als eerste de prachtig gerestylde winkel te bewonderen. Kriek
roemde in zijn woorden het ondernemerschap van het team in deze
economisch lastige tijden en maakte een ieder attent op de openingsaanbieding. Na het officieel doorknippen van het rode lint, werden
de aanwezigen getrakteerd op koffie met uiteraard iets lekkers en
maakte een ieder van de gelegenheid gebruik om de veranderingen

van dichtbij te bekijken. En gezien
de lovende reacties en het overweldigend aantal boeketten en attenties van klanten en collega ondernemers, mag deze opfrisser geslaagd genoemd worden!
Zaterdag schminkpiet
Nu sinterklaas in het land is en alle
pieten weer overuren maken, heeft
schminkpiet toch nog een gaatje in
de agenda gevonden. En wel aanstaande zaterdag 21 november. Tussen 10.00 en 15.00 uur is hij bij Banketbakkerij Tearoom Ab Müller om
de kinderen uit Aalsmeer en omgeving te schminken. Als vlinder,
clown, piraat of misschien wel hulppiet! Wil jij voor één dag in de huid
van iemand anders kruipen? Kom
dan aanstaande zaterdag naar de
Stationsweg 5 en laat je verrassen!

Kudelstaart - R abobank Regio Schiphol heeft moeten besluiten de deuren van de kantoren in
De Kwakel en Kudelstaart met ingang van 1 februari 2010 te sluiten.
Onderzoek wijst uit dat deze kantoren steeds minder bezocht worden. Klanten handelen hun dagelijkse bankzaken meer en meer af
via internet en telefonie, waardoor
ze minder naar de servicekantoren
in Kudelstaart en De Kwakel komen.
Bovenal is de veiligheid voor klanten
en medewerkers van groot belang.
Door het beperkte bezoekersaantal
voldoen beide kantoren niet meer
aan de huidige veiligheidseisen. Deze ontwikkelingen maken het niet
haalbaar deze kantoren te handhaven. De uitkomst van dit onderzoek
is uiteraard eerst gedeeld met de ledenraad en de leden van Rabobank
Regio Schiphol tijdens de afdelingsvergaderingen in Aalsmeer en Uithoorn.
Zij konden zich vinden in het besluit. Ook omdat veel klanten uit Kudelstaart en De Kwakel, op advies
gebied, al in hoge mate georiënteerd
zijn op de kantoren in Aalsmeer en
Uithoorn. Natuurlijk blijft Rabobank
Regio Schiphol wel aanwezig in Kudelstaart en De Kwakel.
Zo blijven in ieder geval de geldautomaten bestaan. Daarnaast vindt er
vanuit het coöperatiefonds veel lokale ondersteuning plaats in beide
gebieden. Zo is er bijvoorbeeld een
bijdrage geleverd aan de Techniektorens voor alle basisscholen in Uithoorn waaronder ook basisschool
de Zon in De Kwakel.
Met deze torens kunnen de leerlingen de komende jaren kennis

maken met het vak techniek. Ook
sportvereniging KDO in De Kwakel
heeft een substantiële bijdrage ontvangen.
In Kudelstaart heeft Rabobank Regio Schiphol bijgedragen aan de renovatie van het Dorpshuis. Rabobank Regio Schiphol beseft terdege dat dit een ingrijpend besluit is,
vooral voor de kleine groep klanten die onvoldoende mobiel is om
zelfstandig een kantoor te bereiken.
Voor deze klanten biedt de Rabobank de geldservice aan. Als coöperatieve bank staan de kernwaarden dichtbij en betrokken hoog in
het vaandel.
(Virtueel) Dichtbij
Ondanks de sluiting biedt Rabobank Regio Schiphol met acht kantoren nog steeds een dicht kantoornetwerk.
Klanten kunnen namelijk in iedere
kern (Aalsmeer, Uithoorn, NieuwVennep en Hoofddorp) terecht voor
al hun bankzaken. Ook virtueel is
de Rabobank dichtbij. Op de website, www.regioschiphol.rabobank.
nl, vindt u informatie over de bank,
de lokale activiteiten, het coöperatiefonds en nog veel meer!
Uiteraard biedt de Rabobank ook
internetbankieren. Bent u hier nog
niet bekend mee? Komend voorjaar
organiseert Rabobank Regio Schiphol weer een cursus internetbankieren.
Wilt u zich opgeven voor de cursus
of heeft u vragen over de sluiting?
Neemt u dan contact op met de
Rabobank, telefoonnummer: 0297513058 (Uithoorn) of 0297-382950
(Aalsmeer).

Anette en Ingrid Hulsbos, die namens Holland International de reischeque
overhandigd.

Reischeque voor Aalsmeerse
Aalsmeer - Tijdens een landelijke actie van de Holland International Reisbureau’s waren tien reischeque’s te winnen van maar liefst
500 euro. Eén van de reischeque’s
is gevallen in Aalsmeer. Alle klanten kregen een flyer in de brievenbus, met hier op een nummer. De-

ze moest via de internetsite www.
hireisbureaudearend.nl ingevuld
worden. Anette van Grieken heeft
dit ook gedaan en bleek een van de
gelukkige te zijn. Zij mocht de reischeque af komen halen bij De Arend
in de Zijdstraat. Binnenkort volgt er
weer een actie.

Oefenruimte voor bands
te huur in de N201
Aalsmeer - Vanaf deze week beschikt de N201 over een mooie oefenruimte voor bands. Bands die op
zoek zijn naar een oefenruimte met
alles er op en er aan zijn dus welkom om te komen oefenen in het
jongerencentrum aan de Zwarteweg. De oefenruimte is gesitueerd
op de bovenverdieping en is van alle
gemakken voorzien. Zo is de ruimte van binnen bekleed met akoestische geluidsisolatie, zodat het geluid niet galmt en zuiver klinkt. Er
is een vrijwel complete backline en
een zanginstallatie aanwezig die
door alle bands gebruikt mag wor-

den. Het is bovendien een tamelijk
ruime oefenruimte met verwarming
en een raam dat open kan. Voor muzikanten die spullen willen opslaan
in de oefenruimte is ook een mogelijkheid gecreëerd. Voor beschikbaarheid en prijzen kan contact opgenomen worden met de N201 via
de mail: niels@n201.nl. Er is nog
volop ruimte in het rooster beschikbaar, maar er moet bij gezegd worden dat jonge bands voorrang krijgen in het geval er meer aanmeldingen komen dan er qua tijd beschikbaar is. Meer info is te vinden op de
website: www.n201.nl.
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CDA kiest Ad Verburg als
lijsttrekker verkiezingen
Aalsmeer - Ad Verburg (57) is voor
het CDA Aalsmeer de lijsttrekker bij
de gemeenteraadsverkiezingen op 3
maart volgend jaar. Dit werd besloten tijdens de druk bezochte ledenvergadering van de grootste politieke partij van Aalsmeer op dinsdag
17 november in gebouw Irene. Ook
de andere kandidaten werden benoemd en volgens voorzitter Bep
Heemskerk gaat het CDA de verkiezingen in met een krachtige lijst.
“Dat is nodig, want de uitdagingen
zijn groot en onze ambities liggen
op een hoog niveau.’’ Verburg, nu
voorzitter van de gemeenteraadsfractie van het CDA en voor de derde keer lijsttrekker, deelt de ambitie
van voorzitter Heemskerk. “Het CDA
koestert de economische bedrijvigheid die Aalsmeer nationaal en zelfs
internationaal op de kaart heeft gezet. Vanuit die positie moeten we
juist in deze economische tijden het
vestigingsklimaat verbeteren, aan
de bereikbaarheid nog meer impulsen geven en werkgelegenheid
bevorderen. Want werk is de beste
vorm van sociale zekerheid. Meer
aandacht voor de jeugd, met elkaar
Aalsmeer mooier maken, zorgzaamheid boven aan de agenda en de
culturele rijkdom een impuls geven,
met de burger centraal. Daarop leggen we de accenten in de komende
raadsperiode’’, aldus Verburg. Daarmee licht hij een tipje van de sluier
op van het verkiezingsprogramma
van het CDA Aalsmeer. Verburg benadrukte tijdens de speech, waarin
hij het lijsttrekkerschap aanvaardde,
de collectieve kracht van de kandidatenlijst. “Ervaring in combinatie
met jeugdig elan, man en vrouw in
gelijkwaardigheid, een representatieve inbedding in de rijke historie
van het CDA en haar voorgangers
en spreiding over de gehele gemeente, beroepsgroepen en maatschappelijke stromingen: het is een
fantastische lijst en een eer dat ik
die mag aanvoeren.’’

Onwel naar VU

Aalsmeer - Op donderdag 12 november om kwart over een in de
middag is op de hoek Ophelialaan
met de N201 een 72-jarige man onwel geworden.
Twee omstanders, waarvan een de
chauffeur van een koeriersdienst,

Loslopende
hond geraakt

Aalsmeer - Om zes uur in de ochtend van maandag 16 november
is een loslopende hond aangereden op de N201. De herder wilde
de weg oversteken. Een aankomen-

Winkeldievegge
betrapt

Kudelstaart - Op dinsdag 10 november is om kwart over twee in de
middag in een winkel in het winkelstraat van Kudelstaart een winkel-

Van de hak
op de tak

De volledige lijst is:
1. Ad Verburg (57, Kudelstaart)
2. Eppo Buskermolen (51, Kudelstaart)
3. Ines van der Boon - Hulsbos
(57, Aalsmeer)
4. Martien Maarse (66, Aalsmeer)
5. Paul van Soelen (52, Aalsmeer-Oost)
6. Dirk van Willegen (48, Aalsmeer-Oost)
7. Ton Smit (69, Aalsmeer-Oost)
8. Robert-Jan van Duyn (22, Kudelstaart)
9. Annik van Berlo - van Keer
(40, Aalsmeer-Oost)
10. Nico Otto (48, Kudelstaart)
11. Sietze Fokkema (44, Kudelstaart)
12. Guido Poesiat (20, Kudelstaart)
13. Paul Verburg (19, Kudelstaart)
14. Jaap Overbeek (59, Kudelstaart)
15. Bert Brinkman (44, Aalsmeer-Oost)
16. Joop Vuyk (62, Aalsmeer)
17. Judith de Geus (65, Aalsmeer)
18. Jan Dreschler (58, Aalsmeer)
19. Arie de Vos (67, Kudelstaart)
20. Bep Heemskerk (70, Aalsmeer)

Tijdens de algemene ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma aan de CDA-leden
gepresenteerd. Het vormt de basis
voor de verkiezingscampagne en de
onderhandelingen voor het nieuwe
collegeprogramma 2010-2014. “Het
is kort, de uitdagingen zijn helder
omschreven en het programma is
ambitieus,” aldus Heemskerk en
Verburg.

Heilige boontjes,
dat zijn het

B&W bij Royal Hilverda Group
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer waren dinsdag 10 november op bezoek bij Hilverda De Boer en Florist De Kwakel,
beide onderdeel van de Royal Hilverda Group.
Ze hadden een gesprek met Jan Hilverda, Jan Eveleens, Melchior Moen
en Johan Hilarides. De Royal Hilverda Group is al 100 jaar een zeer innovatieve onderneming, zowel in de

export van bloemen als in de veredeling en vermeerdering van sierteeltgewassen. Het college van burgemeester en wethouders heeft met de
directie van de Royal Hilverda Group
onder meer gesproken over het belang van Greenport Aalsmeer en het
nieuw te ontwikkelen centrum van
Green Park Aalsmeer Bloomin’Holland. Daarnaast hebben ze gesproken over bereikbaarheid en de bloe-

mensector als innovatieve, moderne sector. Begin 2009 is het college
van B&W begonnen met het maandelijks bezoeken van een Aalsmeerse ondernemer of bedrijf. Het college van B&W vindt het belangrijk om
te weten wat er speelt bij de bedrijven om zo een vinger aan de pols te
houden. Dit kan belangrijke informatie opleveren om mee te nemen
bij het maken van beleid.

Beraad en raad in vogelvlucht

Veel insprekers in beraad
voor verkeersplan
hebben eerste hulp verleend aan de
Aalsmeerder. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse en hebben de reanimatie overgenomen. De man is met spoed
overgebracht naar het VU-ziekenhuis. Hij ligt op de afdeling intensive care.
de auto kon het dier niet meer ontwijken. De chauffeur heeft de politie gebeld en contact is gezocht
met de dierenambulance. Er is eerste hulp verleend. De eigenaar van
de herder meldde zich later bij de
groep en heeft de hond meegenomen voor verdere medische verzorging bij een arts.
dievegge betrapt. Via bewakingsbeelden werd gezien dat een 38 jarige vrouw uit Kudelstaart luiers en
frisdrank onder in haar kinderwagen verstopte.
Totaal ging het om een bedrag van
ongeveer 40 euro. Er is proces-verbaal opgemaakt

Aalsmeer - De agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de
Raad van Aalsmeer op donderdag
12 november stond onder leiding
van Joop van der Jagt (AB) en kende evenals twee weken eerder enige
aanpassingen. In het Beraad werd
het hamerstuk weigeren projectbesluit voor het bouwen van twaalf appartementen op het perceel Bilderdammerweg 78 van de agenda gehaald. Het behandelstuk in eerste
termijn van het Aalsmeers Verkeeren Vervoerplan werd uitgesteld.
Maar liefs acht insprekers hadden
zich aangemeld om hun zienswijze
nog eens te geven en dat betekende dat de geplande tijd die voor het
onderwerp was uitgetrokken, zestig minuten, grotendeels verstreken
zou zijn na het inspreken. Mevrouw
Meijer sprak in namens een groot
aantal bewoners van de Aalsmeerderweg en vroeg aandacht voor het
verblijfsklimaat. Zij heeft inmiddels
circa 45 handtekeningen verzameld
en wijst er op dat veel kinderen de
Aalsmeerderweg dagelijks moeten
oversteken. De Lutgerink sprak in
namens de wijkraad Stommeer en
gaf aan dat er weinig tijd was geweest om een en ander zorgvuldig
te behandelen. Het heeft een jaar
stil gelegen en nu moet alles in een
stroomversnelling. Namens Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum
voerde Ed Kriek het woord en hij
bracht de knip in de N201 ter spra-

ke. Rapporten zijn niet altijd zaligmakend en hij riep de burgers op
vooral wakker te blijven. Hij deed
een dringend verzoek om een testfase in te bouwen met betrekking
tot de knip en een definitief besluit
op te schorten. Nu is er nog een
kans om de situatie veilig, leefbaar
en goed bereikbaar te houden.
Openbaar vervoer
De heer Kraan voerde het woord
namens winkeliersvereniging Oost
en wees op allerlei problemen
voor grote bedrijven en bereikbaarheid van de Oosteinderweg en
Aalsmeerderweg. Ook het ontbreken van openbaar vervoer (bijvoorbeeld voor werknemers) is hier een
probleem en dat geldt ook voor de
kruising van de Machineweg met
de Aalsmeerderweg. De heer Lookman uit Kudelstaart sprak op persoonlijke titel en plaatste vraagtekens bij het aantal voertuigen per
etmaal op de Bilderdammerweg en
zou graag een actuele telling willen
zien. De heer Burgman vroeg aandacht voor de infra van de Herenweg in Kudelstaart en zou graag
maatregelen zien. Namens de winkeliersvereniging in de Ophelialaan
voerde Kees Jan Koster het woord
en hij gaf aan het gevoel te hebben
door de gemeente niet serieus genomen te worden. Verder spreekt
de gemeente zichzelf, naar zijn mening, tegen. Het parkeerprobleem

is enorm en het gevoel bestaat met
een kluitje in het riet gestuurd te
worden. Namens Buurtvereniging
Uiterweg wees Klaas Joren nogmaals op de wenselijkheid van een
keerlus voor vrachtverkeer aan de
Uiterweg. De behandeling in eerste
stermijn vindt op donderdag 26 november plaats. Het voorstel betreffende het beschikbaar stellen van
een krediet voor de aanschaf van
het softwarepakket Robeheer voor
de gemeente werd zonder problemen aangenomen. Het voorstel betreffende het goedkeuren van de
begroting 2009 van de stichting AURO (Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde
Venen) voor openbaar primair onderwijs levert jaar in, jaar uit een tekort op en de CDA-fractie dringt er
op aan een stappenplan te maken.
Er is bestuursoverleg in de regio gehouden en wethouder Jaap Overbeek ziet in de oproep een steuntje in de rug. Het voorstel wordt vervolgens raadsbreed gedragen. Ook
de voorstellen betreffende het verlenen van een krediet voor Green Park
Aalsmeer ten behoeve van respectievelijk diverse grondtransacties en
de verrekening van kosten voor het
bouwrijp maken van kavels worden
raadsbreed gedragen en dat geldt
ook voor het rapport “Van samen
werken naar samenwerken” van de
Rekenkamer Aalsmeer, alsmede het
instemmen met de aanbevelingen
uit het rekenkameronderzoek.

Vaccinatie Mexicaanse griep
voor 0 t/m 4 jarigen in RAI
Dorpsstraat deze vrijdag
dicht voor reparatie
Aalsmeer - De verzakkingen van
de rijbaan voor de Barendebrug in
de Dorpsstraat gaan door de gemeente aangepakt worden. Een gedeelte van het asfalt gaat vervangen
worden.
Hiervoor zal de weg aanstaande
vrijdag 20 november tussen 6.30 en
16.00 uur afgesloten worden tussen
de Rozenstraat en de N201. Tegelijkertijd wordt een asfaltreparatie uitgevoerd in de bocht van de Dorp-

straat, waar de weg overgaat in de
Lijnbaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat dit gedeelte ook afgesloten wordt. Vooruitlopend worden de
werkzaamheden door middel van
borden aangekondigd. Tijdens de
werkzaamheden zal de Dorpstraat
worden afgesloten voor doorgaand
verkeer. Het bestemmingsverkeer
richting het Dorp en de N201 zal
worden omgeleid door middel van
bebording.

Jachtaktes wel
op orde

twee jagers van 60 en 74 jaar uit
Aalsmeer niet over geldige papieren beschikten. De akte, die werd
getoond, bleek niet meer geldig. Later is een der jagers de juiste papieren komen tonen bij het politiebureau aan de Dreef.
De vergunningen om te jagen waren wel op orde. Er zijn vier wapens
gecontroleerd.

Aalsmeer - Op Woensdag 11 november kreeg de politie een melding van er gejaagd werd in een
land langs de Legmeerdijk. De
jachttoezichthouder is ter plaatse gegaan. Gedacht werd dat de

Aalsmeer - De GGD Amsterdam
begint aanstaande maandag 23 november met de vaccinatie tegen de
Mexicaanse griep. De GGD doet dit
in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De gemeente heeft zich ingespannen om ook in Aalsmeer een vaccinatiepunt te krijgen. Voor de GGD
was dit niet haalbaar, omdat zij binnen een paar dagen het hele vaccinatieplan rond moest hebben. Er
is besloten om alle vaccinaties van
jonge kinderen en huisgenoten uit
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
plaats te laten vinden in de RAI. De
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
hebben daarna ingezet op het vervoer. Er zijn gratis pendelbussen geregeld en ook kunnen mensen die
met de auto gaan gratis parkeren.
“Ik begrijp de bezwaren om voor
een vaccinatie naar Amsterdam te
gaan. Toch hoop ik dat ouders het
belang inzien van deze vaccinatie
en met hun kinderen naar de RAI
komen”, zegt wethouder Jaap Overbeek in een reactie. Kinderen in de
leeftijd van 6 maanden tot en met
4 jaar en huisgenoten van kinderen van kinderen van 0 tot en met
5 maanden hebben een uitnodiging
ontvangen. De vaccinatie bestaat uit
twee prikken. De eerste prik geeft
de GGD op 23 en 24 november. De
tweede prik volgt op 14 en 15 december. Alleen mensen die een persoonlijk geadresseerde uitnodi-

gingsbrief hebben ontvangen worden gevaccineerd!
Vervangend vervoer
Voor inwoners die geen gebruik
kunnen of willen maken van eigen
autovervoer, stellen de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer in overleg met Connexxion gratis busvervoer ter beschikking. Deze zorgen
voor vervoer naar en van RAI. Er rijden op 23 en 24 november vanaf
drie plaatsen in de gemeente gratis
pendelbussen. Deze halteplaatsen
zijn afgestemd op de postcodegebieden. De pendelbussen voor het
postcodegebied 1431 vertrekken
op maandag 23 november om 12.15
uur vanaf het terrein bij de Waterlelie aan de Dreef 7 in de Hornmeer.
Omstreeks 14:00 uur zullen de bussen weer terug zijn in Aalsmeer. Op
dinsdag 24 november vertrekken er
vanaf twee plekken pendelbussen.
De pendelbussen voor het postcodegebied 1432 vertrekken om 12.35
uur vanaf sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg 187. Omstreeks
14.10 uur zijn de bussen weer terug
in Aalsmeer. De pendelbussen voor
het postcodegebied 1433 vertrekken om 12.25 uur vanuit Kudelstaart
vanaf het Winkelcentrum in de Einsteinstraat. Om 14.20 uur worden de
bussen weer terug verwacht in Kudelstaart. Het is verstandig zoveel
mogelijk te voet of met de fiets naar
de halteplaatsen te komen.
Natuurlijk kan ook gebruik gemaakt

worden van het gewone openbaar
vervoer of de eigen auto. De parkeerterreinen van de RAI zijn gedurende de prikdagen gratis beschikbaar voor kortparkeerders.
Kijk voor dagelijks actuele informatie op de site www.gezondamsterdam.nl. Voor de Mexicaanse griep
en veelgestelde vragen hierover:
www.grieppandemie.nl of bel 0800
1100, het gratis publieksnummer
van postbus 51.

Geen sprake
van hennep

Aalsmeer - Op verzoek van de politie Kennemerland zijn agenten op
vrijdag 13 november een kijkje gaan
nemen bij een bedrijf aan de Witteweg.
Het vermoeden bestond dat mogelijk iemand hier een hennepkwekerij
was begonnen. Het bleek loos alarm
te zijn. Van hennep was geen sprake.

Auto gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 14 november is tussen kwart over negen en
kwart voor tien in de ochtend een
auto gestolen vanaf het Praamplein.
Het gaat om een wagen van het
merk Subaru met het kenteken PZTN-73.

Aalsmeer - Vroeger kon het kerkvolk, de roomsen en overige christenen, hun eigen voormannen (geen
vrouwen) kiezen. Er waren in de politieke historie veel meer partijen
waaruit de papen, zwarte kousen,
anders denkenden en kerkgemeenteleden, zich thuis voelden. Toen had
je tenminste nog een ruime keuze in
de christelijke politiek en kon je je eigen kleur bekennen. Die tijd was heilig, maar is voorbij. De huidige kerkelijken hebben veel minder keuze. Dezen moeten zich thuisvoelen in één
christelijk bolwerk in dit dorp als men
christelijke politiek wil bedrijven. Landelijk zijn er nog wat meer kiesmogelijkheden voor de gelovigen, maar
in Aalsmeer en Kudelstaart is de keuze karig. Al sinds jaar en dag vangt
het CDA alle soorten gelovigen op, of
ze nou door één kerkdeur kunnen of
niet: men is bij het CDA welkom.
Het CDA in onze gemeente is allang
de grootste partij hier. Of die traditie blijft, betwijfel ik nu. Er hangt nu
nog een geheimzinnige sluier over
de informatie die ik uit betrouwbare bron vernomen heb. De Christen Unie schijnt zich warm te lopen
om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. En
ja, wat dan? Dat betekent meer keuze in de christelijke politiek en minder CDA stemmers. De deelname
van de C.U. kan een plaatselijke bestuursverschuiving, op alle fronten in
de raadzaal, teweeg brengen. Spannend. Het is nog even afwachten of
de C.U. doorzet. Misschien zijn het
toch geruchten.
Nu ik toch over het CDA (s)preek,
moet me iets van het hart. Het gaat
over het verdomhoekje en naastenliefde. Sinds dinsdag deze week is
ex-wethouder Bep Heemskerk de
nieuwe bestuursvoorzitter van het
CDA. Sterkte, Bep. Het zal niet meevallen om de CDA-ers, vogels van diverse pluimages, hun neuzen in dezelfde richting te krijgen. Je zou toch
denken dat het onmogelijk is om zoveel uiteenlopende geloofsovertuigingen op één lijn, aan één kansel,
te krijgen? Die verschillende geloven, kerken en belijdenis, moeten op
de één of andere manier toch hotten
met elkaar? Ik denk dat het moeilijk
is om met elkaar tot één denkwijze
overeen te komen...
Afgelopen dinsdag is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.
Hoewel ik daar niets mee van doen
heb, was ik lichtelijk geschokt. Jaap
Overbeek, nu 3 jaar en 8 maanden
sociaal en cultureel wethouder, CDA,
in Aalsmeer is door zijn gelovige partijgenoten in het verdomhoekje geschopt en kieskansloos aan de kant
gezet. Dat is bepaald geen naastenliefde, dat is iemand offeren. Jaap
Overbeek heeft een gedeelte van
zijn tijd moeten besteden aan het
opruimen van de puinhoop die zijn
voorganger(s) achter liet. Hij heeft
zich moeten inzetten op de samenwerking met de opzet om een goed
Wmo beleid uit te voeren. Hij vertoonde zich regelmatig op de vloer
en won het vertrouwen van velen die
met zijn portefeuille te maken hebben. Jaap is een capabele wethouder maar ook een mens en die geef
je niet zo’n gevoelige klap. Ik zou de
beweegredenen van het CDA moeten begrijpen en afdoen met de
dooddoener dat dit niets persoonlijks is, maar politiek is. Dat laatste is
voor mij geen vrijbrief om iemand eruit te werken: zo ga je niet met mensen om.
Politiek gezien zal het CDA deze onsympathieke move gemaakt hebben
omdat men op winst rekent bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen en dan zou daar de mogelijkheid
zijn om een gewichtiger portefeuille te claimen. Ad Verburg, de huidige
fractievoorzitter van het CDA, vindt
dat zijn tijd nu gekomen is om wethouder te worden en het CDA denkt
meer gewicht in de schaal te kunnen leggen in het gemeentelijk gebeuren. Bep Heemskerk mocht hiervoor wel 88 jaar blijven zitten van
haar club. Jaap Overbeek niet. Maar
ik zal het allemaal wel weer verkeerd
begrijpen enne: waar bemoeit ze zich
mee? Ik heb een hekel aan mensen
die naastenliefde denken uit te kunnen dragen maar het niet doen. Heilige boontjes, dat zijn het.
Coq Scheltens.

Autobrand
aangestoken
Aalsmeer - Eind juni is in de Gedempte Sloot een auto in de brand
gevlogen. Het vermoeden bestond
dat hier opzet in het spel was. De
politie heeft de zaak in onderzoek
genomen en heeft vorige week de
dader weten te arresteren. De man,
een Aalsmeerder, heeft bekend en
zal zich bij justitie moeten verantwoorden.
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Kaartenbak: Creatieve uiting
aan einde van de buurt!
Aalsmeer - Op de tekening van D.
Maarse Azn, beschreven in het vorige Kaartenbak artikel was een stukje Uiterweg te zien, het begin van
de Buurt’ omstreeks 1905. Dit keer
een kaart met een afbeelding van
een pasteltekening die een erf aan
het einde van de Uiterweg laat zien,
in 2003 getekend. Het is een kaart
die al weer een poosje geleden ingeleverd is door Riny Kollöffel uit de
P.F. Von Sieboldlaan. Zij vertelt een
heel ontroerend verhaal bij deze tekening:
“Ik was in het Oude Raadhuis om
het werk van Karin Borgman en
Henny Weima te zien. Beide kunstenaars ken ik goed (de Amerikaanse
tekeningen van Henny in de tuinkamer, daar was ik dus zelfs bij toen
ze die maakte in de Canyons). Ik zag
bij de entree toen ook de Kaartenbak staan wat ik een heel mooi project vind, omdat je ziet hoeveel het
schilderen en tekenen kan betekenen voor mensen, wat de creatieve uiting vermag op welk niveau
dan ook. Daar heb ik een heel mooi
voorbeeld van en dat wil ik hierbij inleveren in de Kaartenbak. Het
is een schilderijtje dat mijn zuster
Minou maakte in juni 2003. Het is
een soort fantasie op de kleine tuin
van Piet Vreeken achter aan de Uiterweg, aan het Zwet. Toen was dat
tuintje bij de ark nog omgeven door
seringenakkers, die jammer genoeg plaats hebben moeten maken
voor grasveld en Aalsmeerse villa’s. In die tijd tekende en schilderde ik met een groepje vrienden en
vriendinnen uit Amsterdam her en

der in Noord-Holland. Op die dag
in juni besloten we onze tekendag
in Aalsmeer te houden, omdat Henny (ook lid van ons groepje) oppaste op de hondjes van Piet. In die tijd
was mijn zuster Minou al heel erg
ziek, ze was eigenlijk al stervende.
Maar toch heb ik haar toen meegenomen naar die tekendag. Ik zie
haar nog lopen, verbonden aan een
zuurstofapparaat liep ze over het
lange kwekerijpad, langs de oude
kassen van de seringenkweker. Met
veel inspanning haalde ze de ark en
moest eerst op de bank uitrusten.
We besloten daarom om het Zwet
het Zwet te laten en de kleine patiotuin tussen de ark en de seringenakkers te gaan tekenen. Ik zie het
nog voor me, mijn zuster tekenend
op dat terrasje, er stond een beeld
van een Griekse wijsgeer en Aafje
Heinis zong op de achtergrond. Ook
herinner ik me dat we met elkaar
over leven en dood spraken. Voor
mij een dag met een gouden randje, omdat mijn zuster zo genoot. Zo
mooi, dat zij in haar allerlaatste levensfase nog troost kon putten uit
het creatief bezig zijn. Korte tijd later is zij gestorven.”
Er kunnen nog steeds afbeeldingen
van Aalsmeerse plekken en personen, met bijpassende verhalen, ingeleverd worden bij de suppoosten van Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. De expositieruimte is
iedere donderdag tot en met zondag geopend tussen 14.00 en 17.00
uur. Kijk voor meer informatie over
de Kaartenbak op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Riny Kollöffel met de pasteltekening, gemaakt door haar zuster Minou: Het
terrasje bij de ark van de seringenkweker, gemaakt in 2003.

heden waarbij je beseft dat je daarmee iemands lijden en angst verlicht.” Zelf heeft Ida Baarsen nog
niet meegemaakt dat tijdens haar
aanwezigheid iemand sterft. “Wel
dat iemand er niet meer is als ik
weer kom. Tja, dat is altijd even slikken, maar je weet ook dat iemand
zonder angst en pijn de dood heeft
aanvaard. Dat biedt veel troost en
acceptatie. Vergeet niet dat de mensen hier psychisch naar toe groeien.
Dat is het bijzondere van dit werk!”
In het nieuwsbulletin van het Thamer Thuis wordt de gehanteerde filosofie in een paar mooie simpele
zinnen weer gegeven: Het gaat er
niet om hoeveel jaren je aan je leven
toevoegt, het gaat er om hoeveel leven je aan je jaren toevoegt.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Ida Baarsen is vrijwilligster in het
Thamer Thuis en op Schiphol Oost
Aalsmeer - Dat Ida Baarsen een
deel van haar tijd geeft aan terminale patiënten is voor haar vanzelfsprekend. Niets eens zozeer omdat
zij een verpleegkundige opleiding
heeft genoten en als zendelinge
30 jaar in de Kongo heeft gewerkt,
maar omdat in haar vaste overtuiging God haar weg bepaalt. “Ik
heb mijn leven aan God gegeven.
Ik was achttien jaar en ik heb aan
Hem toen gevraagd: Wat wilt U dat
ik met mijn leven doe? Ik probeer
te leven vanuit een bijbels principe.
Jezus zegt: Ik was ziek en U heeft
mij opgezocht, zo staat het in de bijbel.” God ’stuurde’ Ida naar Kongo
waar zij voor de Lepra Zending ging
werken met lepra patiënten. Vooraf
studeerde zij drie jaar theologie in
Brussel, volgde een lepracursus in
Ethiopië, ging Frans leren en deed
de tropencursus in Antwerpen.
Over haar tijd in de Kongo besteedde de Nieuwe Meerbode al eerder
aandacht in de rubriek Beroep onder de loep. Bij het behalen van de
pensioengerechtigde leeftijd werd
Afrika ingeruild voor Nederland,
voor Aalsmeer waar zij geboren en
getogen is. Nog steeds woont zij
met tweelingzuster Elly in het ouderlijk huis. “Wanneer je 65 jaar
wordt, moet je terug, dan zit je taak
er op. Bij thuiskomst was mijn gebed opnieuw: Wilt U mij laten zien
wat ik nog met de rest mijn leven
mag doen? Graag zou ik nog iets
betekenen voor anderen. Nu moet

je niet denken dat ik dan een stem
vanuit de hemel hoor, maar een van
mijn medecursisten op de Franse
les maakte mij wel attent op een flyer van het Thamer Thuis waarin vrijwilligers werden gevraagd om hun
zorg te verlenen aan terminale patiënten. Zo gaat dat, God schakelt
mensen in om je attent te maken op
dingen. De tekst op de flyer sprak
mij zo aan dat ik mij dezelfde dag
nog heb aangemeld. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en heb
daarna een intensieve cursus gevolgd waarbij de volgende onderwerpen uitgebreid werden behandeld. De eerste les ging over organisatie, daarna volgden verlies, dood
en rouw, spiritualiteit, praktische
verzorging, een goede dood? En tot
slot gedichten. Nadat ik de cursus
had afgerond, kon ik mijn theoretische kennis omzetten in praktijkervaring. Daarbij werd ik begeleid
door een hele goede mentor, die
mij net zo lang ter zijde stond tot ik
dacht: Nu voel ik mij zeker en kan
ik het alleen aan.”
Bijna thuis huis
Thamer Thuis is een hospice, of beter gezegd een bijna thuis huis. Bedoeld voor terminale patiënten die
hun laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een omgeving die sterk doet denk aan thuis.
Thamer Thuis beschikt over twee
bedden. Voor medische handelingen komt er drie keer per dag een

wijkverpleegster langs. Bovendien
blijft het contact met een eigen vertrouwde huisarts. ’s Nachts is er altijd een gediplomeerde verpleegkundige aanwezig. Verder zijn het
de ongeveer zestig vrijwilligers die
er voor zorgen dat de geestelijke
en lichamelijke verzorging, de sfeer
voor hun gasten, zoals zij de patiënten liever noemen, en voor hun familieleden zo optimaal mogelijk is.
“Je weet dat het niet gaat om het behandelen van de ziekte. De kwaliteit
van het leven staat voorop. Eigenlijk ben je meer gastvrouw, die er
tevens is ter ondersteuning van de
verpleegkundigen”, verduidelijkt Ida
Baarsen. Vrijwilligers, die dit dankbare werk doen, verplichten zich tot
minstens twee keer per week drie
uur in het Thamer Thuis aanwezig te
zijn. Waarbij zij eens per maand een
weekend dienst draaien. “Wij verwennen onze gasten zoveel mogelijk. Een kussen goed opschudden,
een lekker kop thee of koffie zetten, helpen bij het eten, iemand op
de po zetten. Er is 24 uur zorg en er
wordt alles gedaan aan pijnbestrijding. Ook wordt veel aandacht geschonken aan psychische hulp, want
hoe rond je het leven af? Er worden
spelletjes gedaan, voorgelezen, muziek gedraaid en heus er wordt ook
veel gelachen”, stelt Ida gerust. “In
principe werk je alleen, maar ik voel
mij nooit alleen. Je kunt altijd hulp
inroepen van de dienstdoende coördinator. Er zijn zoveel werkzaam-

Thuiszorg
Natuurlijk zijn er ook patiënten die
er samen met hun partner voor kiezen thuis te blijven en daar te sterven. Ook in deze situatie kan gebruik
gemaakt worden van vrijwilligers.
Wanneer bijvoorbeeld een mantelzorger het werk niet meer aan kan,
dan kan thuiszorg uitkomst bieden
en tot grote steun zijn. Of door te
waken bij de patiënt, zodat de partner zelf eens even een dagje weg
kan. Of bij het verlenen van emotionele steun. En bij vele andere praktische zaken.
Samen zingen op Schiphol
Een andere bijzondere activiteit van
Ida Baarsen is haar werk in het Detentie-centrum Schiphol-Oost. Zoals haar werk voor de zieken dat
haar is ingegeven door haar God, zo
kwamen ook de gedetineerden op
haar pad. “Want zei Jezus niet: Denk
aan de gevangenen alsof u zelf gevangen was. Het verlangen om God
te dienen is een levensmissie. Iedere maandag begeleid ik op muzikale wijze de drie kerkdiensten”,
vertelt Ida verder. De ene keer is er
een preek van de dominee en vervolgens preekt er een priester. De
drie groepen toehoorders zijn zeer
gemengd. Zo is er een groep asielzoekers zonder geldig paspoort, de
tweede groep bestaat uit de zogenaamde bolletjesslikkers en de derde groep is een mix van beide. Er
wordt veel gezongen en Ida begeleidt hen tijdens de zang op haar gitaar. “Ik vind het fijn om gitaar te
spelen en met elkaar te zingen. Veel
van deze mensen hebben een kerkelijke achtergrond en ik merk dat
er aan deze diensten veel behoefte
bestaat. Niemand komt omdat het
moet, een ieder bezoekt de dienst
op vrijwillige basis. Wat je met de
diensten hoopt te bereiken is dat je
de mensen iets meegeeft aan geestelijke bagage waardoor zij hun leven weer op de rails kunnen zetten.”
Janna van Zon
Voor meer informatie wat betreft het
Thamerhuis; e-mail info@thamerthuis.nl of telefoon 0297-540536.
Website www.thamerthuis.nl.

Amnesty schrijft naar Ethiopië
en Bosnië-Herzegovina
Nieuw op Schiphol zuidoost:

Spiegelafstelplaats voor
vrachtwagenchauffeurs
Schiphol - Vrachtwagenchauffeurs
kunnen op Schiphol gratis gebruik
maken van een speciale spiegelafstelplaats. De afstelplaats is vorige week op de Anchoragelaan op
Schiphol zuidoost in gebruik genomen. Op en rond de Anchoragelaan op het Schipholterrein zijn veel
vrachtbedrijven gevestigd.
De spiegelafstelplaats bestaat
uit een baan op de weg waar een
chauffeur kan stoppen om met behulp van aangebrachte lijnen en
vlakken zijn spiegels op de juiste
manier af te stellen. Met behulp van
de spiegelafstelplaats wordt het ri-

sico op ongevallen als gevolg van
bijvoorbeeld de dode hoek, verminderd. De afstelplaats is handig voor
chauffeurs die een vrachtwagen delen met collega’s. Schiphol hecht
groot belang aan de veiligheid op
en rondom de luchthaven.
Niet alleen vrachtwagenchauffeurs
en bedrijven op Schiphol kunnen
daarom gratis gebruik maken van
de spiegelafstelplaats. Ook chauffeurs die in Nederland onderweg
zijn en de luchthaven passeren kunnen op Schiphol snel en eenvoudig
hun spiegels afstellen.

Aalsmeer - Op 24 augustus 1995
werd Tomislav Matanovi, een Kroatische priester uit Prijedor in Bosnië-Herzegovina, gearresteerd door
de lokale politie.
Na samen met zijn ouders onder
huisarrest geplaatst te zijn werden
hun lichamen in 2001 in een put teruggevonden.
De familie was altijd onder toezicht
van de politie gebleven tot ze op 19
september naar het politiebureau in
Urije werd gebracht. In september
2001 werden hun lichamen in een
put teruggevonden. Uit onderzoek
bleek dat de drie waren gedood
door politiekogels. Het is zeer waarschijnlijk dat de politie verantwoordelijk is voor de executie van de familie. Een onderzoek naar elf verdachte politieagenten is nog steeds
gaande.
Amnesty roept de hoofdaanklager
op om het onderzoek naar de moord
op Tomislav Matanović en zijn ouders onmiddellijk af te ronden en de
daders te berechten. Birtukan Mideksa, moeder van een dochter van
vier, werd in 2005 opgepakt op verdenking van het mede-organiseren
van protesten tegen de verkiezingsuitslag van 2005. Ze werd tot levenslang veroordeeld. In 2007 kwam Mideksa vrij nadat zij een brief had ondertekend waarin ze haar excuses
aanbood.

In 2008 sprak Mideksa in Zweden
over de brief en de onderhandelingen voor haar vrijlating. Bij terugkeer in Ethiopië gaf de overheid
haar drie dagen om deze uitspraken
in te trekken.
Dit deed ze niet en op 28 december
werd ze gearresteerd en opnieuw
tot levenslang veroordeeld. Ze zou
nu in een ondraaglijk hete cel van
twee vierkante meter zitten. Amnesty beschouwt haar als gewetensgevangene en maakt zich zorgen om
haar eenzame opsluiting en mogelijke mishandeling.
Amnesty vraagt de Europese Commissie met klem druk uit te oefenen
op de Ethiopische regering om Mideksa onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Wilt u ook schrijven? Amnesty Aalsmeer stuurt iedere maand twee voorbeeldbrieven en
twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees. Dit kost 18 euro per jaar
voor porti- en kopiekosten. Het is
ongeveer een half uurtje werk, en
het helpt écht!
De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die gesterkt zijn
door de bemoeienissen van Amnesty. Wie wat wil doen voor Amnesty, zoals brieven schrijven, kan
contact opnemen met voor Rijsenhout: Jannet Gercama, tel. 320199
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer,
tel. 327775.

Hans van Loon over naar
Hamiplant B.V.
Buurtzorg houdt
open middag
Riijsenhout - Buurtzorg Rijsenhout en Aalsmeer houdt op zaterdag 28 november van 15.00 tot 17.00
uur een open dag! Belangstellenden

zijn van harte welkom in het nieuwe kantoor aan de Schouwstraat
12. Het wordt een tuinfeest, dus
trek warme kleren aan. Buurtzorg
Rijsenhout en Aalsmeer wordt beheerd door Elly Veldhoen, Jennifer
Bergkamp, Kimberley Knijn en Petra
Buijtenhek en is telefonisch bereikbaar via 06-23901626.

Aalsmeer - Hamiplant B.V., een
dochteronderneming van Dutch Flower Group B.V., neemt per 9 november de activiteiten over van Hans van
Loon B.V. Hamiplant B.V. is gespecialiseerd in het leveren van kameren tuinplanten aan Europese ketens, bouwmarkten en groothandel.
Met de overname en integratie van
de activiteiten van Hans van Loon
kan Hamiplant haar marktpositie en
groei verder versterken. Hans van

Loon is in het bijzonder actief op de
Engelse en Duitse markt. Alle medewerkers van Hans van Loon gaan
over naar Hamiplant. Dutch Flower
Group is een wereldwijde groep van
bedrijven die samen een marktleiderspositie hebben in de im- en export, de handel en marktontwikkeling van snijbloemen en planten. De
1.400 medewerkers realiseren gezamenlijk een omzet van ruim 700 miljoen euro.

Stijldansclub Regenboog 25 jaar
Amstelveen - Stichting De regenboog, een swingende stijldansclub
voor mensen met een verstandelijke beperking, viert dit jaar met haar
club een groots jubileumfeest vanwege het 25 jarig bestaan van de
stichting! Deze stichting wordt geheel gerund door een grote groep
enthousiaste, vrijwilligers, die de
club al jaren trouw zijn. Debby Kieftenbelt, de danslerares, Ineke Kragtwijk en Patricia Barthen bijvoorbeeld, zijn al sinds de oprichting elke week actief!
Er wordt elke maandagavond in
Amstelveen van september tot en
met maart gedanst. Met de kerst
wordt voor de vijfentwintigste keer
een kerstbal georganiseerd bij partycentrum Van de Adel, die al vele jaren belangeloos zijn zaal hiervoor ter beschikking stelt. Het kerstbal wordt dit jaar gevierd op zondag 20 december en kan door giften van vele sponsors die de club
een warm hart toedragen gehouden
worden. Voor de deelnemers en hun
gasten zijn er deze avond dan ook
vele verrassingen. Ook de begeleiding heeft dit jaar een dansshow ingestudeerd bij een dansschool uit
Badhoevedorp, die zij laten zien op
die avond in verrassende kledij. De
deelnemers zelf dansen ook altijd
af op het kerstbal en hopen dan een
diploma te halen.

Dit is een zeer officieel moment!
Zelfs een aantal van de dansers
zijn al 25 jaar bij de stichting, daaruit blijkt dus wel dat dansen nooit
verveeld. De meeste van de leden
komen uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en sommigen zelfs uit Badhoevedorp of Amsterdam. De leden zijn er enorm trots op dat ze op
welk feest dan ook, gewoon met iemand anders de quickstep kunnen
dansen. Dat is uniek, en is enorm
goed voor hun zelfvertrouwen. Heb
je zelf een verstandelijke beperking
of ken je iemand die dat heeft, en
je zou graag willen leren stijldansen? Vraag dan gerust informatie
op bij Debby Kieftenbelt, tel. 0297321358, want vanaf januari zijn er
weer enkele plaatsen beschikbaar.
Vooral heren zijn van harte welkom!
Wat wel belangrijk is dat je goed ter
been bent, want er worden behalve de quickstep, Engelse wals, tango en rumba, ook snelle dansen gedanst, zoals de jive en de cha cha
cha.
Ook wordt elke maandagavond na
de pauze een country-in-line dans
en een disco dans gedanst. Het is
elke keer echt een avondje uit, voor
zowel de deelnemers als voor de
vrijwilligers, met gezellige hedendaagse muziek waar lekker op gedanst, maar zeker ook lekker op
meegezongen kan worden.
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Kout & Vout sfeervol en een succes

Thema ‘Liefde is: carnaval’
ode aan valentijnsdag
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
is het openingsfeest van het carnavalsseizoen in het Dorpshuis gevierd. Om het elfde van de elfde
feest het thema Kout & Vout te geven bleek een succesvolle keuze te
zijn. Hoewel niet verplicht, waren
veel bezoeker verkleed naar het thema, wat erg sfeerverhogend werkte.
Tussen de ski’s, oranjevlaggen, parasols en sneeuwpoppen werd flink
gedanst op muziek van PingWing
drive-in show en zanger Cock Zwa-

nenburg. Tussendoor werden de officiële handelingen verricht. Jeugdprins Wesley en jeugdprinses Natasja traden af, om hun taken over
te dragen aan de nieuwe jeugdprins
en –prinses: Kai en Jaimy. Om elf
over elf was het tijd voor de onthulling van het thema voor het carnaval
2010. Met de binnenkomst van prins
Cupido werd al een tipje van de sluier opgelicht. Het wil namelijk zo, dat
de grote optocht komend carnaval
plaatsvindt op valentijnsdag. Om dat

De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses: Kai en Jaimy.

Foto: Jacqueline Kristelijn

Aquasportgroep viert 25-jarig
jubileum in De Waterlelie
Aalsmeer - De Aquasportgroep
van woensdagmorgen uit zwembad
De Waterlelie bestaat 25 jaar en dat
werd afgelopen zaterdag 14 november gevierd met een echte High Tea
aan de rand van het zwembad. In
oktober 1984 werd de groep opgericht naar aanleiding van het behalen van zwemdiploma A door één
van de leden, Teunie Kooijman. Zij
had aangegeven na de zwemlessen
dolgraag te willen blijven zwemmen. Eén van de voormalig medewerkers vond dat een goed idee en
stelde voor dat als Teunie een groep
vrouwen bijeen kon brengen er een
trimgroepje opgericht zou worden.
Teunie bracht een groep buurvrouwen en vriendinnen bijeen en sinds
die tijd wordt er elke woensdag-

morgen intensief gesport in het water. Er wordt en werd van alles gedaan, zoals kunstzwemmen, aquajoggen, aquarobics en door de jaren heen is er afgezwommen voor
diverse diploma’s. Maar ook buiten
het zwembad is de groep actief. Zo
wordt er elk jaar wel een leuke activiteit georganiseerd als strandwandelen of een dagje Amsterdam.
De groep heeft door alle jaren heen
enkele leden verloren, maar regelmatig sluiten weer nieuwe mensen
aan. Om het feestelijke feit van het
zilveren jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, werd al in het voorjaar van dit jaar het zwembad vastgelegd, zodat de dames met elkaar
lekker konden zwemmen, borrelen
en eten. Oud deelnemers en mede-

te eren, staat volgend jaar het carnaval in Kudelstaart in het teken van
de leus: ‘Liefde is: carnaval’.
Inschrijven optocht
Met name voor de deelnemers aan
de grote optocht door Poelgilderdam is het belangrijk dat zij zich
goed op de hoogte stellen van het
thema van dit jaar. Er moet natuurlijk gebouwd worden aan de wagens! Met het motto ‘Liefde is: carnaval’ kan men in ieder geval vele
kanten op en De Pretpeurders zijn
benieuwd welke creatieve uitingen
dat tot gevolg zal hebben. De carnavalsoptocht vindt plaats op zondag 14 februari. Om dit evenement
voor iedereen prettig te laten verlopen, wordt aan de deelnemers een
aantal voorwaarden gesteld. Voor
deelname aan de optocht geldt een
verplichte inschrijving. Deze dient
vóór 29 januari 2010 binnen te zijn,
met opgave van contactpersoon en
telefoonnummer, aantal en namen
van de deelnemers op de wagen
en naam van de bestuurder. Voorafgaand aan het carnaval komt de
organisatie langs om te bekijken
of de wagen voldoet aan het thema en de overige voorschriften. Deze voorschriften worden na inschrijving verstrekt. Inschrijven voor de
optocht kan bij het secretariaat van
De Pretpeurders: Marco Splinter,
Leeghwaterstraat 126, 1433 CB Kudelstaart, tel. 0648356635 of e-mail
naar secretariaat@pretpeurders.nl.
E-mailen heeft de voorkeur.

Daan wint bij
seniorensoos

werkers werden ook van harte uitgenodigd om het feestje mee te
vieren. Zo was er zaterdag 14 november een groep van ongeveer
40 zwemmers bijeen. Er werd lekker gezwommen, gedanst en gezongen en alle zelfgemaakte hapjes lieten zich heerlijk smaken. Het
werd weer een hoogtepunt in het
25-jarig bestaan van de zwemgroep
die nog niet van stoppen wilt weten. Oprichtster van de groep, Teunie Kooijman, werd deze middag tot
erelid van de groep gekozen. Wilt u
ook eens meekomen doen met deze actieve sportgroep? U bent van
harte welkom voor een proefles op
woensdag van 9.00 tot 9.45 uur in
De Waterlelie aan de Dreef. Info:
0297-322022.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Daan Sandee met 5450
punten, gevolgd door Jaap Weij met 5300 punten, Henk de jong
met 5232 punten en Willem Buskermolen met 5056 punten. Bij het jokeren was de hoogste eer voor Saar
Looy met 12 punten, op de tweede
plaats Bets Teunen geïindigd met 35
punten.

Sursum Corda bakt dit
weekend weer oliebollen

Donatie voor AED Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was een druk weekend voor de
Stichting AED Westeinder. Op uitnodiging van het Boerma Instituut
hebben zij op de kerstcreabeurs
gestaan in de EXPO hallen van de
Haarlemmermeer. Behalve het binnenhalen van de donaties voor het
project zijn de bloemstukken die zijn
gemaakt tijdens de demonstraties
door de meiden en jongens van het
Boerma Instituutgemaakt geveild

Aalsmeer - Dit weekend, 20 en 21
november, bakt muziekvereniging
Sursum Corda weer oliebollen bruin.
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. Daarna
gaat een ervaren ploeg bakkers aan

de slag om de bollen goudbruin te
bakken. Vanaf vrijdagochtend 10.00
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 van zes oliebollen kost 3 euro. Laat de vers gebakken oliebollen niet uw deur voorbij
gaan en koop een zakje. Oliebollen
kunnen overigens heel goed ingevroren worden, dus koop ze ook alvast voor de jaarwisseling en steun
muziekvereniging Sursum Corda!

voor het goede doel. Voorheen is dit
gedaan voor Kika en Pink Ribbon en
dit jaar is voor een echt Aalsmeers
goed doel gekozen. De opbrengst
van de veiling werd afgelopen
maandag overhandigd aan de voorzitter van Stichting AED Westeinder.
Tevens werden afgelopen maandag
de pakketten uitgereikt aan alle vrijwilligers met daarin de pagers, de
life-sets en de sleutels. Het project
kan van start!

Frank Wind, hèt gezicht van de Etos drogist aan de Ophelialaan.

“Wij gaan niet weg, wij blijven!”

Etos Wind blij met goede
stek in de Ophelialaan

Workshops Computerhulp
voor 55+ in Meander

Kom Franse klassiekers bewonderen!

Alpine markt bij Renault
Nieuwendijk zondag
Aalsmeer - Zondag 22 november
houdt de Alpine Renault Club Nederland een Alpine markt bij Renault
Nieu-wendijk. Tijdens deze markt
worden onderdelen uitgewisseld en
vragen over bijvoorbeeld onderhoud
beant-woord. Natuurlijk zullen leden hun Alpine meenemen, zodat
bezoekers deze prachtige Franse
klassiekers kun-nen bewonderen.
Ook wordt deze dag een clubwinkel
ingericht met onder andere schaalmodellen, boeken en kleding. Een
schilder toont zijn schilderijen waarop de Renault Alpine tot kunst is

verheven. Een vakkundig res-taurateur geeft een presentatie over onderhoud en restauratie van Alpines.
Bij mooi weer kunnen liefhebbers
op de passagiersstoel plaatsnemen
en een ritje maken met een Alpine.
Renault Nieuwendijk en de Alpine
Renault Club nodigen belangstellenden van harte uit om aanstaande zondag tussen 11.00 en 15.00 uur
langs te komen in de garage aan de
Zwarteweg en de verschillende modellen van Alpine die vanaf de jaren
zestig tot negentig zijn gebouwd te
komen bekijken.

Aalsmeer - Dit najaar organiseert
Computerhulp 55+ weer diverse informatiebijeenkomsten en workshops in wijksteunpunt Meander in
de Clematisstraat. Dinsdagmiddag
24 november is het onderwerp ‘digitaal fotoalbum’ aan de beurt. Het
digitaal maken van een echt fotoalbum met de foto’s op uw computer en het bestellen via internet van
afgedrukte foto’s of complete fotoboeken. Het gaat hier om een workshop, terwijl het uitgelegd wordt op
een groot scherm, doet u zelf mee
achter één van de aanwezige com-

puters. Dinsdagmiddag 1 december
wordt uitgelegd hoe de computer
goed beveiligd kan worden. Welke
gevaren bedreigen uw computer en
wat kunt u daar tegen doen.
Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten dient u zich wel van te voren op te geven, het aantal plaatsen is beperkt. Deze bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur en
de kosten zijn 5 euro per keer inclusief koffie of thee. Informatie en
aanmelden: Vita welzijn en advies,
tel. 323138, bereikbaar tussen 9.00
en 13.00 uur.

Boeiende film in Karmelklooster
Aalsmeer - Het Karmelklooster gaat vrijdagmiddag 20 november van 16.30 tot 21.00 uur in de refter een film draaien van Tarkovski.
De mooie en krachtigste religieuze film die tot op heden is gemaakt,
handelt over de meest geniale religieuze beeldkunstenaar die de Europese christenheid in het verleden
heeft voortgebracht: de iconenschilder en monnik Andrei Roeblev. Hij

geeft antwoord hoe onder de betonlaag van de materialistische vooruitgang toch een nieuwe religiositeit en spiritualiteit aan het groeien
is. Samen kijken en samen er over
praten en een broodmaaltijd zijn de
ingrediënten om je eigen wortels
op het spoor te komen. Reserveren
tot vrijdag 12.00 uur gewenst: 0297381470 of karmelaalsmeer@planet.
nl. Kosten: 15 euro.

Aalsmeer - Nu er in Aalsmeer Centrum aan het Praamplein een nieuwe Etos wordt geopend, krijgt Frank
Wind, zelfstandig ondernemer van
Etosdrogist in de Ophelialaan vaak
de vraag: “Gaan jullie dan weg?”
Niets is minder waar. Frank: “Wij zijn
juist erg blij met deze stek in de Ophelialaan. We hebben niet alleen in
Zuid veel klanten maar ook ‘nieuwe’
inwoners uit Nieuw-Oosteinde weten ons inmiddels goed te vinden.
Geen enkele reden om met de zaak
te stoppen, integendeel, het gaat
hartstikke goed.” Frank begrijpt de
verwarring wel. Toch is er verschil
tussen de Etos-drogist die hij heeft
en die straks in ‘dorp’ wordt geopend. “De formule is anders. Ik ben
zelfstandig ondernemer, franchise-nemer dus van Etos en de zaak
aan het Praamplein is dat niet. Met
dat verschil dat wij in onze winkel
een eigen inbreng hebben. Je onderscheidt je, maar houdt je tegelijkertijd wel aan de Etos-formule wat
betreft inkoop en uitstraling. Frank
legt uit dat zijn drogist bijvoorbeeld
‘sterk’ is in baby-artikelen. Het merk
Avent is goed vertegenwoordigd: bij
Etos Wind vind je een uitgebreid assortiment voor de baby. Daarnaast
is er heel veel keuze in exclusieve voedingssupplementen van het
merk Solgar. Vitaminen, mineralen
en kruiden die zeer gewild zijn, want
alles is op volledig natuurlijke basis
samengesteld.
Goed advies, ook voor make-up
Maar Etos Wind heeft nog veel
meer in huis. “Onze geurencollectie is heel uitgebreid en met twee
schoonheidsspecialistes en evenzoveel visagistes in ons team kun-

nen we op gebied van make-up en
schoonheidsartikelen natuurlijk alle
advies geven voor een stralend uiterlijk.” Frank vertelt dat op gebied
van make-up het Italiaanse merk
Pupa heel populair is. “100% Hypoallegeen. Dus iedereen kan het gebruiken.” Misschien leuk idee voor
Sinterklaas? In dat kader heeft Etos
Wind mooie aanbiedingen: 10, 15 en
20% kortingen op uw favoriete product. Wel de bon uit de krant meenemen.
Etos Wind is al twee jaar een blijvertje en dat is voor de Ophelialaan
een goede aanwinst, aangezien de
straat altijd een drogist in haar ‘gelederen’ heeft gehad. “We gaan dus
ècht niet weg of verhuizen”, aldus
Frank tot slot. Hij en zijn team: Conny, Martine, Judith, Naomi en Laura
heten u/jou van harte welkom.
Etos Wind, Ophelialaan 95.

Stamppot diner
met ANBO
Aalsmeer - De winter komt eraan
en daarom hebben de organisatoren van ‘samen uit eten’ een ‘stamppot diner’ bedacht. Enkele bestuursleden hebben voorgeproefd
in de nieuwe lunchroom StraQ in de
Marktstraat en daarna gelijk gereserveerd voor donderdag 26 november vanaf 18.00 uur. Er wordt weer
een gezellige avond van gemaakt
voor de ANBO leden. U kunt zich
nog opgeven voor dit stamppot diner vóór 23 november bij Kees en
Tineke Vreeken, tel. 326294.
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Oceanus handhaaft derde plaats
in landelijke zwemcompetitie
Aalsmeer - Vooraf werd de tweede ronde van de landelijke zwemcompetitie gezien als een zware,
één waar altijd de klappen vielen.
Maar ondanks blessures en ziektes
wist de ploeg van Oceanus zich te
handhaven op de derde plaats van
de landelijke ranglijst. De concurrentie had al op zaterdag gezwommen, zodat een kleine berekening
vooraf de kansen op een hoge klassering mogelijk zagen. Gerekend
was vooraf op en score van 6813
punten. Trainer Sjaak Juffermans
dacht er zo’n 50 punten bij te moeten tellen voor blessures en ziektes. Uiteindelijk werd het 6823, met
als aantekening dat er 24 strafseconden bijzaten voor diskwalificaties. Dus eigenlijk werd er 15 punten
onder de inschrijving gezwommen.
Een heel goed resultaat dus. Er waren een paar zwemmers die er echt
uitsprongen in positieve zin: Maxime van den Heuvel met NK limieten
op de 200 wissel en 100 vrij, Robert
Rohaan met een heel dik pr op de
400 vrij, Wyke Nieuwenhuizen met
drie goede scores op de damesnummers, maar ook Theo Beglinger,
Martijn de Mercado, Donald Hillebregt, Fernando Moolhuijsen, Thomas Verouden en Eva van der Born
op de 200 wissel mochten heel tevreden zijn en bij de jongsten (1998
en later) weer een goed optreden
van onder andere Jorgos Skotadis
(ondanks een dis op de rugslag),
Bart Sommeling, Ruben Griffioen,
Luca Ebbinge en Michelle Meulenbroek. Meteen al in het eerste
nummer, de 4 keer 100 vrij estafette jongens, werd de toon gezet met
een eerste plaats en een fraaie tijd:
3.55.47, snel genoeg om naar het NK
te mogen. Daarna was het helemaal
Oceanus wat de klok sloeg op de
korte vrijeslagestafette. Het eerste
team met Bart Sommeling, Michelle Meulenbroek, Jorgos Skotadis
en Cheryl Zethof zette een tijd neer
van 2.06.75 en dat was landelijk gezien één van de snelste tijden. De
tweede en derde ploeg zwommen
zij-aan-zij naar de finish, waar ploeg
twee net even eerder aantikte. Startzwemmer van de derde ploeg, YvesMaurice Vork, was daarbij verrassend net even sneller dan de startzwemmer van de tweede ploeg Sander Kirillova. Bij de senioren stortten
de dames Danique Gielen en Chantal Grove (jeugd) zich op de 400
wissel. Danique opende met een pr
op de 100 vlinder: 1.13.99, daarna
hielden de dames elkaar in evenwicht: 5.28.16 om 5.28.67 met helaas een dis voor Chantal. De heren begonnen met 100 vlinder. Ook
hier zij-aan-zij Menno Spaargaren
en Jos Vergeer, die op de laatste
baan moest afhaken. De schoolslag
dames bleven wat boven hun tijd,
maar de heren op de 400 vrij maakten dat weer dik goed. Robert Rohaan flitste naar 4.16.60, zo’n 14 seconden sneller dan ooit. Donald Hillebregt deed met 4.20.74 ook hele
goede zaken (- 7 seconden). Oceanus debutant Bjorn Groot zwom
een pr met 5.00.26. Bij de 200 rug
meisjes zwom Robin Pagano Mirani
een klein pr, gevolgd door een zieke Tamara Grove en Michelle Meulenbroek die met een tussenstop
toch een pr zwom. Istvan Spaargaren, net een week ziek geweest, Jeffrey Reijnders, ook niet geheel fit,
Max Wegbrans en Martijn de Mercado zwommen een pr op de vlinderslag, waarbij Martijn de grootste
stap vooruit maakte.
Wyke Nieuwenhuizen en Chantal
Grove zwommen daarna beide onder de 40 seconden op de schoolslag, een onverwachte meevaller.
Vincent Moolhuijsen ruikt aan de
grens van de 2 minuten op de 200
vrij: het werd nu 2.00.89 (NK limiet)
en daarmee finishte hij net voor
Theo Beglinger (2.02.20). Vervolgens een eenzame race voor Maxime van den Heuvel op de 200 wissel. Het leverde haar behalve een
hele mooie tijd van 2.37.72 ook een
NK limiet en een nieuw clubrecord
op. Zestien jaar geleden zwom Iris
van Leeuwen 2.38.1. Pr’s op deze af-

stand ook voor Carmen Roskam en
Eva van der Born. Bij de jongens op
de 100 vrij een 1-2-3-4 voor Oceanus met Wessel de Jong, Fernando Moolhuijsen (1.04.57!), Thomas
Verouden en Rick de Mercado. Bij
de 100 rug meisjes moesten onze
zes deelneemsters alleen de plaats
4 aan een ander overlaten. Ook de
jongens lieten niemand voorgaan
op de 50 school. Jorgos Skotadis
werd eerste, Bart Sommeling en
Sander Kirillova zwommen exact dezelfde tijd en Ruben Griffioen kwam
daar weer vlak achter. Wyke Nieuwenhuizen deed het wederom uitstekend op de 200 vrij, een dik pr.
Danique Gielen bleef haar nipt voor.
De schoolslag heren is niet het domein van Oceanus, maar een sprintje trekken kan Jos Vergeer wel. Dus
50 school leverde hem een klein pr
op, evenals Robin Hofman en Gijsbert van Wijk. Bij de 400 vrij dames
verpletterde Marieke Spitteler haar
pr en bracht het op 5.13.58. Robert
Rohaan en Donald Hillebregt zwommen naar een dubbele overwinning
op de 100 school. Jeffrey Reijnders
won de 200 rug, maar was niet de
snelste. Istvan Spaargaren zwom
een pr en NK limiet met 216.83,
maar werd gediskwalificeerd voor
een verkeerd genomen keerpunt.
Voor Joeri Berends en Martijn de
Mercado was er een pr. Bij de 100
vlinder dames kon moeder Margriet
Grove dochter Chantal tot 75 meter volgen, daarna ging Chantal er
vandoor. Tijden 1.15.28 om 1.17.02.
Voor het laatste individuele herennummer kwamen Theo Beglinger,
Vincent Moolhuijsen en Robin Hofman aan de start. Vincent won de
race in 4.56.11, goed voor een Nk
limiet, een pr en clubrecord. Robin
van Ouwerkerk was 14 jaar geleden
net even langzamer met 4.57.7. Theo
zwom een pr van 5.00.60, Robin
bleef net boven zijn pr. Bij de meisjes zwom Maxime van den Heuvel met 1.03.84 wederom een pr,
clubrecord en NK limiet. Haar eigen
clubrecord stond sinds de clubkampioenschappen twee weken geleden op 1.04.40. Ook hier waren de
eerste vier plaatsen voor Oceanus
middels Maxime, Carmen Roskam,
Eva van der Born en Lisa de Jong.
Bij de jongens hetzelfde patroon:
eerst vier keer Oceanus, dan de rest.
Wessel de Jong won de 200 wissel,
voor Fernando Moolhuijsen die weer
een enorme stap voorwaarts maakte (-9 seconden) en Thomas Verouden, die zich nog meer verbeterde
(-13 seconden). Rick de Mercado
won 4 seconden. Michelle Meulenbroek won de 50 school, waar Luca
Ebbinge de derde plaats voor zich
opeiste en daarmee Cheryl Zethof,
Suzanne Hobo en Anouk van Noord
voorbleef. Jorgos Skotadis zwom
naar een supersnelle 1.15.19 op de
100 rug, maar maakte onderweg
een fout bij een van de keerpunten.
Bart Sommeling won nu met een pr
van 1.21.23, Sander Kirillova finishte als derde en de een jaar jongere
Ruben Griffioen kwam daartussen
met 1.23.45 tot een nieuw clubrecord. Vijf jaar geleden kwam Istvan
Spaargaren tot 1.23.76. De afsluitende damesestafette kwam via Danique Gielen, Maxime van den Heuvel
(prima invalbeurt), Wyke Nieuwenhuizen en Nikki van der Hoorn tot
4.14.26, een derde plaats. Het tweede team moest daar zo’n 16 seconden op toegeven. Het herenteam
op de wisselslag wist een tweede
plaats te behalen via Theo Beglinger, Robert Rohaan, Menno Spaargaren en Jos Vergeer. Het tweede
en derde team werden vijfde en zevende.
Komend weekend twee wedstrijden:
Op zaterdag een limietwedstrijd in
Gorinchem en op zondag de voorronde van de Speedo Club Meet,
een klassementswedstrijd met een
team van minioren. De afgelopen
drie jaar won Oceanus de kringwedstrijd en mocht daarmee deelnemen aan de landelijke finale. Ook
dit jaar is die kans er. Voor het eerst
zal Oceanus met twee teams deelnemen aan de voorronde.

Team 2 SCA tenonder in
zinderend tijdnoodduel
Aalsmeer - Op vrijdag de dertiende toog SCA 2 zonder de grieperige Huup Joosten naar Kijk Uit 2 in
IJmuiden. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Elham
Wasei was als eerste klaar. Een aanval met dame en paard op de koningsstelling van de tegenstander
leverde mat op.
Een mooie aanvalspartij. De beide
onderste borden volgden spoedig.
Jan van Willigen kwam in een toreneindspel met een aantal pionnen terecht. Beide spelers wilden verder
geen risico lopen met remise als resultaat. Martin Steinhart vergaloppeerde zich in een combinatie en
verloor een stuk, maar wist toch nog
een gelijkspel te behalen. Intussen
stond Gerrit Harting een pion voor
met lopers van dezelfde kleur. Volgens Gerrit zat er niet meer in dan
remise. Daarentegen stond Thierry
Siecker een centumpion achter, die
hij reeds in het begin van de par-

tij had verloren. Jammer genoeg
kwam hij dit verlies niet meer te boven. Hans Pot ging in de tussentijd
met zijn dame op avontuur (waar
op zich niets tegen is). Zijn kostbare dame dreigde echter ingesloten te worden. Hans kon haar nog
net bevrijden, maar moest daarvoor
wel een stuk weggeven en verlies
was onvermijdelijk. Koen Beentjes
had een gedrongen stelling, kwam
in een ‘gevecht’ van loper tegen
paard. Wellicht pikte de vijandelijke
loper wat te veel pionnetjes, maar
opeens stond Koen met 2 vrijpionnen voor de koning van zijn tegenstander. Punt voor Aalsmeer. Bord 1
moest de beslissing brengen. Beide
spelers hadden nog een maar paar
minuten op de klok. Ferry Weverling
leek een gewonnen stelling te hebben en de winst te gaan grijpen. Helaas ging zijn tijd net iets te snel en
verloor hij zijn vlag. Uitslag Kijk Uit 2
- SCA 2: 4,5 - 3,5.

Schaken in ‘t Dorpshuis

Avond voor nieuwelingen
bij ’t Kalende Pionnetje

De finalisten van de avond bij Poel’s Eye: Joost Breedijk (links) en Ben Snijder.

Darten in Kudelstaart

Kudelstaart - Het was druk in het
grand café van het dorpshuis afgelopen donderdag. Met slechts twee
afzeggingen waren alle tafels bezet.
Het werd een avond voor de nieuwe
leden van dit jaar. Jos Bakker, nog
geen maand lid, won zijn partij tegen Jaap vd Bergen.
Leo Buis won van Martin Poortvliet en komt daardoor op de vijfde plaats. Zijn zoon Peter Buis won
na ruim 3 uur van Mladen Cicek en
handhaaft zich op de tweede plaats.
Na afloop mompelde Mladen: “De
tegenstand was beter dan de vorige
keer.” Of hij zichzelf of de tegenstander daarmee bedoelde, blijft onduidelijk. Alleen het nieuwe lid Ronald
Huijgens blijft op één remise staan,
ondanks zijn hevig verzet tegen
Jaap van de Bergen. Wim de Hertog won knap van Richard Piller en
komt daarmee op een mooie vierde plaats te staan. De partij van Bert
Lammers tegen Theo Baars leek op

een bepaald moment eerder ‘vier op
een rij’ dan op schaken. In het midden van het bord stonden keurig 4
pionnen achter elkaar. Bert was dolgelukkig toen zijn remise aanbod
werd aangenomen en men aan het
bier kon gaan. Peter Verschueren
verstevigde zijn eerste plaats door
van Gerard Verlaan te winnen, maar
voelt de hete adem van Leo Buis in
zijn nek.
Volledige uitslag van 12 november:
1 Peter Verschueren-Gerard Verlaan
1-0
2 Peter Buis-Mladen Cicek
1-0
3 Wim de Hertog-Richard Piller
1-0
4 Martin Poortvliet-Leo Buis
0-1
5 Theo Baars-Bert Lammers
½-½
6 Peter de Jong-Jurgen van der Zwaard 1-0
7 Marco v. Nieuwburg-Paul den Haa
0-1
8 Harry Buskermolen-Gerard v. Beek 0-1
9 Jaap v.d. Bergen-Jos Bakker
0-1
10 Fred Buskermolen-Jaap v. Staaveren 1-0
11 Martijn Baars-Wouter Wiebes
1-0
12 Fred Klijn-Kees van der Weijden
1-0
13 Ronald Huijgens-Adri Meijhuis
0-1

Ben Snijder debuteert en
wint bij Poel’s Eye!
Kudelstaart - Ben Snijder beleefde een topavond. Joost Breedijk was
wellicht favoriet voor de finale van
alweer de vijfde Poel’s Eye avond.
Joost had immers al acht 180-ers
gegooid. Tevens blijft het natuurlijk
bijzonder dat de topper van de regio
Bollenstreek/Rijnland uit het Eredivisieteam Crazy House niet voorkomt in de Board of Fame van Poel’s
Eye. Zelfs vóór de finale werd hierover gesproken. Ben Snijder had
hier allemaal geen boodschap aan.
Hij speelt darts bij de Amsterdamse
dartbond DORA, niet in de Eredivisie; maar dat is slechts een kwestie
van tijd. Zijn team staat 12 punten
los in divisie 1B. Het publiek maakte
zich op voor een spetterende finale.
De eerste leg ging met een 96 finish
naar Ben; de tweede leg pakte Joost
op Dubbel 20. Bij een 1-1 stand geraakte Ben Snijder volledig ‘in de
zone’, zoals dat bij darten wordt genoemd. Niets kon Ben nog van slag
brengen, hij was geheel gefocust op
slechts één ding:
De overwinning bij Poel’s Eye. Met
4-1 werd de finale gewonnen. Het
winnen van een Poel’s Eye avond
blijft iets bijzonders. 42 Andere darters gingen Ben één of meerdere keren voor. Géén prijzengeld, maar wel
mooie planten van Baardse Planten
én natuurlijk eeuwige roem!
Nancy Kapitein overtuigend
In totaal waren er afgelopen vrijdag 60 deelnemers: 52 heren en 8
dames. Met twee poules van vier,

een winnaars- en een verliezersronde bij de dames spelen de dames een prima toernooi. Wie echter een blik werpt op de Poel’s Eye
ranglijsten van de afgelopen jaren
verlangt toch stiekem naar een damestoernooi met 16 dames. Al jaren het streven; echter waar steeds
meer nieuwe dames de weg naar
Kudelstaart weten te vinden, houden veel goede dartsters het na een
aantal jaren voor gezien. Zoals gezegd, even goed een prima toernooi.
Eerst poules van vier, daarna knock
out; linksaf de winnaarsronde in of
rechtsaf de E-ronde in. Nancy Kapitein werd eerste in poule A, Henny Taal werd vierde in poule A. De
nummers 1 treffen de nummers 4
van de andere poule. Nancy wint
van de nummer 4 van poule B. Henny verrast de nummer 1 van de andere poule. Ook bij de dames dus
twee spelers uit dezelfde poule in
de finale. Nancy wint zowel in de
poule (2-1) als in de finale (3-0). Het
is overigens niet haar eerste overwinning, ook het vorige seizoen won
zij al een speelavond. De volgende
speelavond is géén gewone speelavond.
Het Scone viertallen toernooi wordt
gespeeld op zaterdag 28 november in het dorpshuis. De aanvang
is 19.30 uur. Vorig jaar was dit toernooi een groot succes. Een 6-liter
fles en bekers als prijzen, maar het
is vooral de gezelligheid die de boventoon voert. Voor meer info www.
poelseye.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 november
AALSMEER
Aalsmeer 1 – SVIJ 1 (H.D.Cup)
Aalsmeer 2 – Vlug en Vaardig 2
Aalsmeer 4 – Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – DVVA 11
Aalsmeer 7 – Amstelveen 7
RCH Vet.3 - Aalsm/RKAV Vet.1

17.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Volendam A2 - Aalsmeer A1

12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Sporting’70 DA.2 14.30 u
R.K.A.V.
RKAV 2 – WV-HEDW 13
RKAV Vet.2 – HBC Vet.2
Meisjes
RKAV MB.1 – Nw.Sloten MB.1

14.00 u
14.00 u

11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Hertha B1 - J.A.United.B1
J.A.United.B2 – HBOK B1
Concordia C2 - J.A.United.C2
J.A.United.C3 – VSV C3
Pupillen
J.A.United.D2 – Sp.Martinus D2
J.A.United.E1 – DIOS E1
J.A.United.E7 – Onze Gazellen E6
Pancratius E14 - J.A.United.E8
Overbos F2 - J.A.United.F1
Olympia Haarlem F2 - J.A.United.F4
J.A.United.F6 – HBC F3
Onze Gazellen F7 - J.A.United.F7
J.A.United.F8 – Overbos F9

12.15 u
12.00 u
14.45 u
13.15 u

11.15 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.15 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1– Sp.Martinus MC.1 11.30 u
J.A.United.MD.1 – Overbos D5
12.00 u
Concordia ME.1 - J.A.United.ME.1 10.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES E3 – Roda’23 E 12
Legm.vogels F1 - RKDES F1
Swift F3 - RKDES F3
Legm.vogels F8 - RKDES F4
RKDES F5 – AS’80 F 16
RKDES F6 – AMVJ F2
RKDES F7 – DCG F9
Bijlmer F3 - RKDES F8

11.00 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u

Dames en meisjes
Abcoude DA.1 - RKDES DA.1

14.00 u

Roda’23 MA.1 - RKDES MA.1
Hillegom MB.1 - RKDES MB.1
RKDES MC.1 – Volendam MC.2
G.M.meer MD.2 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – RCH E4

14.30 u
13.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 3 – VVGA 3
United /DAVO Vet.1 - SCW Vet.2
Schoten Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – SIZO Vet.2

11.30 u
14.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Castricum A1 - SCW A1
Adam Seref Spor B1 - SCW B1
SCW B2 – Kadoelen B2
SCW C1 – Hoofddorp C7

14.30 u
13.00 u
11.00 u
10.45 u

Pupillen
De Meer D1 - SCW D1
Pancratius D12 - SCW D2
Roda’23 D10 - SCW D3
SCW E1 – DSS E4
SCW E2 – Overbos E7
UNO E6 - SCW E3
DSS F4 - SCW F1
Overbos F8 - SCW F2
DSOV F5 - SCW F3
Legm.vogels MF.1 – SCW F4

10.30 u
13.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
8.30 u
10.45 u
10.00 u
13.00 u

Dames en meisjes
Zwal. Utrecht 11 DA.1 - SCW DA.1
KDO MC.1 - SCW MC.1
KDO MD 1 - SCW MD.1
ZSGO/WMS ME.1 - SCW ME.1

15.15 u
11.00 u
10.30 u
10.00 u

Zondag 22 november
R.K.A.V.
RKAV 3 – Pancratius 5
RKAV 4 – AFC 7
Olympia Haarlem 5 - RKAV 5
Ouderkerk 4 - RKAV 6

11.30 u
14.00 u
11.00 u
12.00 u

Dames
AS’80 DA.1 - RKAV DA.1

14.30 u

Jong Aalsmeer United
VSV B1 - J.A.United B1

12.30 u

R.K.D.E.S.
RAP 5 - RKDES 5
RKDES 6 – Wasmeer 6
RKDES 7 – Pancratius 8

14.30 u
14.00 u
14.00 u

Juniorern
Onze Gazellen A1 - RKDES A1
RKDES A2 – Almere A2
RKDES B2 – Legm.vogels B3
Kon.HFC C5 - RKDES C2

14.30 u
12.00 u
10.00 u
9.30 u

De topborden van AAS 3: KW Spaargaren en Bob Feis.

Schaakcompetitie

AAS 3 pakt punt tegen Philidor
Aalsmeer - Het derde team van
schaakclub AAS heeft in de tweede
competitie ronde een punt gepakt
door in de thuiswedstrijd tegen Philidor 3 met 4-4 gelijk te spelen. Een
spannende wedstrijd was het wel,
pas in de laatste minuten van de
wedstrijd wist AAS 3 langzij te komen. Richard Piller opende de score door een verdienstelijke remise
te spelen. Met zwart was hij wat in
de verdrukking geraakt, waarna hij
moest hopen dat hij genoeg tegenspel in het eindspel kreeg. Dit lukte wonderwel, hij veroverde ook een
pion, maar de remise marge was
niet overschreden door de ongelijke lopers. Nico van Ruiten kon niet
voorkomen dat de zwartspeler een
sterke aanval op zijn koning inzette.
Voor de dame had zwart voldoende
stukken aan materiaal en een vervelend schaakje was voldoende om de
Azen op achterstand te zetten. John
van der Hoeven speelde een degelijke partij. Zijn tegenstander deed
ook geen gekke dingen waardoor
de partij kabbelend naar remise
ging. KW Spaargaren had een degelijke stelling opgebouwd uit de opening, maar het had wel veel tijd gekost. Die tijd kwam hij aan het eind
tekort, 30 seconden voor tien zetten
was teveel en rond de dertigste zet
gaf hij een stuk weg, hetgeen direct
het einde was. Bob Feis plukte op
de damevleugel twee pionnen mee,
die hij behield in het ontstane toreneindspel. Met nog alle vier de torens op het bord was het geenszins
makkelijk om voortgang te maken,

maar Bob wist toch steeds vorderingen te maken en aan het eind bleek
zijn voordeel groot genoeg voor een
verdiend punt. Sipco Schimmel leek
een overwegende stelling te hebben na de opening, maar de stugge verdediging was door hem niet
te slechten. Ergens raakte hij de
grip en een pion kwijt, waarna hij
wel doorvocht maar de gasten op
4-2 kwamen. Paul Karis bracht de
spanning terug door een sterk gespeeld middenspel. De pluspionnen
die hij had zette hij om in twee sterke vrijpionnen die niet meer te stoppen waren. Nu was het aan Henk
van Leeuwen om het gelijkspel binnen te slepen, in de laatste minuten
van de wedstrijd.
Dat moest gebeuren in een dameeindspel waarin hij een pion meer
had, maar de witte pionnen verder
opgerukt waren. Bovendien hadden
beide spelers nog maar een minuut
of twee voor de rest van de partij.
Henk probeerde dreigingen tegen
de witte koning te creëren en jawel,
een vorkje leverde een dame op en
het matzetten ging binnen de tijd, al
met al een zwaarbevochten gelijkspel. Schaakclub AAS schaakt wekelijks op vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of Henk
Noordhoek (secretaris), tel. 0297268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

SV Omnia 2000 present op koppel
wedstrijd Ritmische Gymnastiek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in Naarden de koppelwedstrijd Ritmische Gymnastiek plaats
voor deze regio. Aan deze wedstrijd
wordt altijd een thema gegeven en
worden de deelnemende verenigingen aan elkaar gekoppeld. Natuurlijk zet elke gymnaste een individuele prestatie neer, maar voor de eerste wedstrijd van het seizoen worden alle deelneemsters in teams ingedeeld en worden de scores bij elkaar opgeteld. Zo werd in het ochtendprogramma de groep van Assepoester eerste en in de middag
mochten de meiden van de dansende schoentjes met de eer strijken. In de ochtend deden van Omnia Britt, Annelotte, Elise en Jasmijn
mee. Britt liet een oefening met lint
en hoepel zien. Haar scores waren
prima en ze is goed op weg in haar
seizoen. Annelotte deed hoepel en
bal en kan ook tevreden zijn. Ze had
niet de hoogste scores, maar deed
goed mee met haar punten. Jasmijn liet een oefening met knotsen
en een oefening zonder materiaal
zien en draaide mee in de middenmoot. Elise kwam in actie met lint
en een oefening zonder materiaal,

deze oefeningen zagen er keurig
uit en kregen hoge scores. ’s Middags kwamen Melissa, Ilse, Natasja,
Josje, Kiki, Fabienne, Dominique en
Sanne in actie. Melissa komt net als
Britt uit in 3A en liet dus ook een
oefening met hoepel en lint zien. Ilse strijdt in de klasse van Annelotte en in de middag ging Ilse met de
hoogste score naar huis voor haar
oefening met hoepel en bal. Natasja
is nu eerstejaars 2B. Zij mocht een
oefening met hoepel en touw laten zien. Dit deed ze keurig. Josje
draait mee in het C-niveau en traint
dit jaar voor haar oefeningen met
bal en lint. Kiki en Fabienne, ook C,
doen dit seizoen een oefening met
lint en bal. Bij Kiki ging het met het
lint beter en bij Fabienne met de bal,
maar hun punten waren netjes ten
opzichte van de andere deelneemsters uit hun niveau. Sanne en Dominique deden alleen mee met hun
oefening zonder materiaal en lieten
beiden een keurige rustige oefening
zien. Dominique haar score was de
hoogste voor de middag en Sanne
had een keurige vierde plaats. Meer
weten? Kijk op de website: www.
svomnia.nl.
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Marcel en Julitta snelste
lopers bij AVA Aalsmeer

Bloemendorp wint van bollendorp

Winst RKDES op Concordia
Aalsmeer - De tiende wedstrijd van
dit seizoen stond afgelopen zondag
voor RKDES op het programma in
poule 3c en de inzet was de tweede plaats. RKDES stond sinds vorige week op de tweede plaats en
tegenstander Concordia op de derde, dus een waar gevecht ontspon
zich op sportpark Calslagen. Koen
Lentjes begon in de basis, omdat
Robin Spaargaren niet helemaal fit
was. Concordia had dit seizoen pas
één maal verloren en wel van koploper De Dijk en dat is natuurlijk een
prima prestatie voor een promovendus. Ivo Peters moest in de eerste minuut al gestrekt naar de hoek
op een inzet van Concordia, terwijl
Sander Boshuizen een ideale mogelijkheid kreeg om de score te openen, maar hij kopte naast. Wederom
moest Ivo Peters gestrekt en via zijn
vingertoppen verdween de bal op
de lat. Na 17 minuten was het dan
toch raak, de uitstekend spelende
Roald Pothuizen wurmde zich op
de hem specifieke manier langs zijn
bewaker en legde de bal pan klaar
op het hoofd van Ibra el Ahmadi die
feilloos binnen knikte, 1-0.
Ook Concordia liet zich niet onbetuigd, maar de verdediging van RKDES gaf geen krimp en als het wel
eens gevaarlijk werd, Mark Pothuizen die ook een prima middag kende, liep vanaf links een paar tulpenbollen voorbij, haalde met rechts uit
en de bal sloeg als een brisant granaat in de touwen, 2-0.
Concordia gaf het allemaal nog niet

op en zocht de aanval, maar ook
de plaatselijke FC liet zich niet onbetuigd. Een voorzet van links kon
geheel vrijstaand ingekopt worden door Mischa van de Scheur,
maar die mikte precies op het hoofd
van een Concordia speler. De terug springende bal werd door Eddy Jansen nogmaals op die speler geknald. Ook Sander Boshuizen
had de 3-0 op zijn schoen, maar dit
keer lag de keeper weer in de weg.
Ivo Peeters moest ook nog een paar
prima reddingen verrichten en hield
Des op twee goals verschil. In minuut 84 mocht de leeg gespeelde
Mischa van de Scheur gaan douchen, hij kon nog net de zijlijn halen. Al met al een prima wedstrijd
van de Afas/vBerkel brigade: Hard
werken, leuke aanvallen, en met
een afstandschot gescoord. Jammer dat de eigenlijk best goed fluitende scheidsrechter, de heer Rozendaal, maar liefst vijf gele kaarten aan Des gaf waarvan drie voor
praten, terwijl dat ook bij Concordia
gebeurde. Volgende week is RKDES
vrij, over 2 weken staat de uitwedstrijd tegen HBC op het programma. RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Koen Lentjes, Barry Muller, Robin vd Steeg,
Jeffrey Stravers, Mischa vd Scheur,
(84Robin Spaargaren) Sander Boshuizen, Mark Pothuizen, Roald Pothuizen, Ibra el Ahmadi en Eddy Jansen( Marco vd Jagt).
Eppo

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 11 november.
Lijn A
1 Jasper Blom en Ton Leuven
58.57
2 André Lanser en Joris v.d. Zwaard 57.14
3 françoise Daudel en Tilly Eveleens 56.79
4 Lucas Rombouts en Gert Wentzel 56.07
5 Theo Blom en Ko van Es
55.36
6 Jan en Krijnie Joore
48.57
7 Jan van Ginkel en Cor Kroes
48.57
8 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 48.21
9 Ina Eijsbouts en Gerda Kilian
44.64
10 Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
42.14
11 Juul en Matje Wentzel
42.14
12 A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 41.79
Lijn B
1 Martha en Theo Teunen
59.52
2 Fr. Blommestijn en Harry v. Mastwijk 56.25
3 Jan en Jaap Gelijn
54.76
4 Wil Groot en Trudy Stokkel
54.17
5 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
53.57

6 Marianne Joore en Herma Raggers 53.27
7 Erna en Pieter Jongkind
52.68
8 Ben Wahlen en Huub Zandvliet
51.19
9 Jan en Mien Korenwinder
49.70
10 Anny en Sima Visser
45.54
11 Ger Lubbers en Willy Stokman
44.35
12 Rina en Laurens Veldt
43.15
13 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 41.96
14 Anny van Buyten en To v.d. Maarl 39.88
Lijn C
1 Oege de Jong en Ang. Korenromp 58.71
2 Piet Vis en Jan van Zwieten
56.92
3 Nelly Mul en Marry Tulp
54.14
4 Guus en Mieke van Neijenhof
53.57
5 Piet van Hoek en Coby Blom
53.43
6 Gerard Pouw en Rita Blaauboer
53.36
7 An Joore en Mien van der Laarse 50.77
8 Klaas Maarse en Adri Otto
50.07
9 Coby en Gerrit van Leeuwen
46.93
10 Bep brockhoff en Ank Roodenburg 44.57
11 Ton Celie en Herman Koperdraad 41.07
12 Remmy Doornbos en invaller
37.00

Eredivisie handbal

FIQAS wint van Quintus
Aalsmeer - In verband met het NK
badminton moesten de handballers
van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag 14 november uitwijken naar
hal 2 van de Bloemhof. Het werd er
ouderwets gezellig en vol en het publiek kreeg ook nog een leuke wedstrijd te zien. Hoewel het team van
Björn Budding nog steeds kampt
met een aantal geblesseerde spelers (Luuk Obbens, Serge Rink en
Micha Hoogewoud waren er niet
bij) namen de mannen meteen een
voorsprong: 5-2.
Hierna brak even een wat slordiger
fase aan met de nodige technische
fouten en zo kon v.d.Voort/Quintus
eerst al gelijk komen (6-6) en even
later zelfs een voorsprong nemen
(7-10). Die achterstand werd door
de Aalsmeerders echter nog voor de
rust weggewerkt: Jeffrey Boomhouwer scoorde veelvuldig uit de break
out, Stephan Geleijn was lekker op
schot en zijn Robin Boomhouwer
maakte één van de mooiste doelpunten van de avond: een vliegertje
op aangeven van Bart Neeft. Het leverde een 16-14 ruststand op.
In de tweede helft bleef FIQAS
Aalsmeer steeds ruim voor en kwam
niet in gevaar: de marge werd zelfs
zes: 21-15 en even later 26-20 en
de wedstrijd was gelopen. De man-

nen van René Romeijn kwamen nog
één keer terug op drie: 26-23, maar
verder kwamen ze niet. En zo moest
v.d.Voort/Quintus uiteindelijk toezien hoe het ietwat gehavende FIQAS Aalsmeer uiteindelijk toch met
28-25 won.
Komende zaterdag 21 november
moeten de mannen naar het Drentse Zwartemeer voor een ontmoeting met Hurry Up, dit seizoen een
nieuwkomer in de eredivisie. Deze
wedstrijd begint om 20.30 uur. Zaterdag 28 november spelen de heren thuis in De Bloemhof aan de
Hornweg om 20.30 uur tegen Limburg Lions. Doelpunten: Jeffrey
Boomhouwer 12, Stefan Geleijn 6,
Jimmy Castien en Robin Boomhouwer 3, Bart Neeft 2, Jarcha van Dijk
en Ruud Neeft 1.
Bekerwedstrijden heren
De heren van FIQAS Aalsmeer 2 en
3 spelen deze week hun wedstrijden
in de eerste ronde van het NHV bekertoernooi.
Beide wedstrijden vinden vanavond,
donderdag 19 november, plaats: FIQAS Aalsmeer 2 speelt om 20.00 uur
een uitwedstrijd bij S.D.S.’99 in Eemnes, FIQAS Aalsmeer 3 treft, eveneens om 20.00 uur, V.V.W. in Wervershoof.

Pieter van den Hoogenband
zwemcoach in De Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 19 december zal de drievoudig Olympisch
kampioen Pieter van den Hoogenband als zwemcoach aanwezig zijn
in zwembad De Waterlelie. Hij zal
alle deelnemers aan de Sanex uurchallenge van harte aanmoedigen
om hun gestelde doel te gaan halen. De Sanex uurchallenge is een
zwemevenement voor iedereen vanaf 16 jaar die graag en regelmatig
baantjes zwemt.
Sinds 2007 wordt dit zwemspektakel in het hele land gehouden en dit
jaar organiseert De Waterlelie samen met Zwemclub Oceanus deze activiteit voor de eerste keer. De
deelnemers stellen voor zichzelf een
haalbaar doel en proberen dit in 60
minuten te realiseren.
Daarbij is het niet belangrijk hoe
groot de te zwemmen afstand is,
maar wat voor iedere zwemmer in-

dividueel haalbaar is.
De organisatie hoopt dan ook dat
er zwemmers van allerlei niveau
zich op zullen geven, van wedstrijdzwemmer tot ‘wekelijkse baantjeszwemmer’.
Opgeven kan via de website van
www.uurchallenge.nl en de kosten zijn 5 euro per persoon, die op
de dag van de uurchallenge betaalt
moeten worden. Er is plaats voor
twee keer vijftig zwemmers. Pieter
v.d . Hoogenband zal deze middag
aanwezig zijn om de deelnemers
een hart onder de riem te steken en
de deelnemers te voorzien van tips.
Na afloop krijgen alle deelnemers
uit handen van Pieter een blijvende herinnering. Meer weten over de
Sanex Uurchallenge? Kijk dan op
de website van De Waterlelie: www.
esa-aalsmeer.nl of bel met: 0297322022.

Conrad Euregio Rally in Hengelo

Wevers en Van Weeren sluiten
seizoen op 12e plaats
Aalsmeer - De Conrad Euregio
Rally, traditioneel de afsluiting van
het Nederlandse rallyseizoen, is Erik
Wevers en zijn Aalsmeerse navigator Jalmar van Weeren bepaald niet
gunstig gezind geweest. Ondanks
snelste tijden in tien van de twaalf
verreden proeven kwamen Wevers
en van Weeren met hun Ford Focus RS WRC 06 niet verder dan een
teleurstellende twaalfde plaats. De
Ipatec Racing equipe Dennis Kuipers en Kees Hagman zegevierde
met hun Subaru in Hengelo, waar
Bernhard ten Brinke (eveneens met
een Ford Focus onderweg) door zijn
tweede plaats tot opvolger van Wevers en Van Weeren gekroond werd
als kampioen van Nederland. Nat
asfalt bedekt met herfstbladeren,
modder in diep uitgereden bochten,
vochtig gras op klinkerweggetjes,
druilerige regen en mist, dat waren
de omstandigheden waar Erik Wevers en Jalmar van Weeren mee af
te rekenen kregen rondom Hengelo.
Toch begonnen zij voortvarend en
in de lijn van de verwachtingen met
de snelste tijd op de eerste klassementsproef.
De Wevers Sport equipe bouwde
in het vervolg van de eerste etap-

pe aan hun voorsprong, maar op de
vijfde klassementsproef sloeg het
pechduiveltje opnieuw toe. “We reden een velg compleet kapot. Jammer, want de opgebouwde voorsprong lever je dan zo weer in”,
schetste navigator Jalmar van Weeren het gebeuren. De tweede etappe begonnen Wevers en Van Weeren opnieuw voortvarend. Met snelste tijden op de proeven Hengelo Zuid en de uiterst mistige proef
Zeldam werd de leiding in de wedstrijd heroverd op Dennis Kuipers.
Op de koningsproef van de Conrad
Euregio Rally, de ruim 14 kilometer
lange proef Bentelo, verspeelden zij
echter de zege. In een snelle bocht
schoof de Ford Focus RS WRC 06
onderstuurd van de baan. Het duurde lang voordat de equipe de Focus
uit de modder kreeg en zij hun weg
konden vervolgen. “We hebben wel
een beetje geluk gehad”, vond Jalmar van Weeren. “Opeens was alle
grip weg. Er was niks aan te houden
en we misten op een haar na een
paar bomen. Toen we eenmaal weer
op weg waren was de wedstrijd natuurlijk over, maar we hebben in het
vervolg alleen maar scratches gereden.”

Voetbal

Aalmeer overklast Roda ’23
Aalsmeer - Met een daverende 0–
8 overwinning op Roda’23 afgelopen zaterdag heeft Aalsmeer zich
na tien wedstrijden weer bij de
top gevoegd. Door het gelijke spel
van AFC tegen TOB (1–1), heeft
Aalsmeer alles weer in eigen hand.
Toegegeven Roda ’23 speelde zwak,
maar je wint natuurlijk niet zo maar
even met 8–0 van een tegenstander
in de eigen afdeling. Met de week
komt meer vorm in het elftal. Veel
vaste plaatsen zijn al bekend en mis
je twee spitsen wegens blessures
(Lino de Noten en Wieger Visser)
dan wordt het door de brede bank
bij Aalsmeer zonder problemen opgelost. Al in de eerste minuut moest
keeper van Nes van Roda ’23 gestrekt naar de hoek na een vrije trap
van Burak Sitil. De keeper was nu
nog de winnaar. Al in de derde minuut was het raak. Een directe pass
van Thomas Harte op de snelle Salih Yildiz. Hij lobte bal over zijn tegenspeler en verraste de keeper in
de korte hoek, 0–1. Aalsmeer voelde dat hier wat te verdienen was en
dat resulteerde in enkele gevaarlijke aanvallen. Een kopbal van Tom
v.d. Wilt en een schot van Ilker Yildiz
die de vreemd keepende van Nes
met kunst en vliegwerk uit zijn doel
stompte en sloeg. In de negende minuut was het de sterk spelende Salih
Yildiz die de wedstrijd open brak. Na
zich eerst vrij te spelen gaf hij een
pass op Thomas Harte die hard uithaalde en het was 0–2. De gebroeders Yildiz waren een crime voor de
defensie van Roda ’23. Zo ook in de
vijftiende minuut toen Ilker Yildiz op
zijn zwerftocht naar het doel binnen
de 16 meter werd neergelegd. De
penalty werd door Harmen Colijn
feilloos ingeschoten, 0–3. Roda ’23
kon daar alleen een vrije trap in de
twintigste minuut tegenoverstellen.
Die ging voorlangs. Aalsmeer had
in deze periode al op een 7–0 voorsprong moeten staan, maar men wil
het ook wel eens te mooi doen. In de

veertigste minuut bracht Salih Yildiz
twee spelers op het verkeerde been.
Zijn voorzet werd door Tom v.d. Wilt
ingeschoten, 0–4. Een vrije trap van
Ilker Yildiz in de 42e minuut werd
door keeper van Nes uit de hoek
gehaald. Al in de eerste minuut van
de tweede helft waren het de gebroeders Yildiz die het gezamenlijk
voor het doel niet konden afmaken.
48e Minuut: wissel Lucien Fraenk
voor Thomas Harte. 52e Minuut:
wissel Ruud den Hooglander voor
Stefan v.d. Dussen. Na vele maanden blessureleed maakte Ruud den
Hooglander weer zijn opwachting
in het eerste elftal om speelminuten te maken. Roda ’23 kreeg in de
53e minuut een kleine kans, maar
het schot ging voor langs. Aalsmeer
begon weer warm te draaien. Eerst
was het de doorgebroken Ruud den
Hooglander die de keeper trof. In de
rebound bracht Ilker Yildiz in de 55e
minuut de stand op 0–5. De goed
invallende Lucien Fraenk trok de bal
van links voor waar de inkomende
Erik Rijkmans in de 58e minuut de
hoek kon uitzoeken, 0–6. Een minuut later was het de opstomende
Burak Sitil die vanaf zijn eigen helft
dwars door de Rode ’23 defensie vrij
voor keeper van Nes het keurig afrondde, 0–7. Lucien Fraenk was in
de 73e minuut dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging net naast.
Uit een corner van Salih Yildiz in de
78e minuut kopte captain Dion Bogaard de bal onhoudbaar in de bovenhoek, 0–8. 80e Minuut: wissel
Guido Poesiat voor Sergio Pregers.
Aalsmeer kreeg nog vele kansen,
maar vond het wel goed zo. Ook Roda ’23 kreeg nog een kans, maar
vond keeper Sander Bakker op zijn
pad. Aanstaande zaterdag 21 november speelt Aalsmeer thuis aan
de Dreef om de Haarlems Dagblad
Cup tegen SVIJ uit IJmuiden. Aanvang wedstrijd 17.00 uur.
Jack van Muijden

Zwemmen voor gehandicapten

Lisa den Braber naar WK!
Aalsmeer - Lisa den Braber heeft
zich heeft geplaatst voor deelname
aan het Wereldkampioenschap korte baan 2009 in Rio de Janeiro. De
kwalificatie voor dit toernooi heeft
plaatsgevonden op basis van de
richtlijnen zoals die zijn gesteld in
het meerjarenplan selectiesysteem.
De ploeg die Gehandicaptensport
Nederland zal vertegenwoordigen tijdens de WK, welke gehouden wordt van 29 november tot en
met 5 december bestaat uit: Michel
Schoenmaker, Mike van der Zan-

den, Michel Tielbeke, Maurice Deelen, Lisa den Braber en Lisette Teunissen. De sporters vertrekken 25
november en komen op 7 december
rond 14.45 uur aan op Schiphol.
Lisa den Braber is lid van Oceanus Aalsmeer en wordt financieel
ondersteund door Stichting Meer
Armslag. De laatste informatie en de
uitslagen zijn te vinden op de website van de organisatie www.swimmingrio2009.com.br of op de website van IPC swimming www.ipcswimming.org.

Aalsmeer - Afgelopen woensdagavond waren er weer veel mensen
op de been. De kinderen liepen alle huizen af wegens Sint Maarten
en de lopers verzamelden zich voor
de maandelijkse Florimex Baanloop.
Het weer was bijzonder mild en dat
beloofde veel spektakel. Zowel bij
de mannen- als bij de vrouwenwedstrijd was er weer veel strijd om
mooie tijden te halen. Ten aanzien
van de strijd om de hoogste plek op
het erepodium was de strijd echter al heel snel beslist. Bij de mannen was Marcel Pool veruit superieur ten aanzien van zijn snelste
concurrenten. Vanaf de eerste ronde werd al snel duidelijk dat er een
supertijd stond aan te komen en dat
bleek wel na 16 minuten en 34 seconden, waar binnen Marcel zijn 5
kilometer had afgeraffeld. Het leek
wel Sven Kramer in zijn beste tijden.
Good old Frans Woerden volgde op
eerbiedige afstand en werd in een
tijd van 17.38 tweede, op de voet gevolgd door Tijmen van Duijvenvoorde en Ruud Wever, die gezamenlijk
over de streep kwamen in een tijd
van 17.57. Ook bij de dameswedstrijd
waren de verschillen groot. Op Julitta Boschman stond dit keer geen
maat en zij finishte als eerste in een
tijd van 19.08. Dit was wederom

dicht in de buurt van haar persoonlijk record , hetgeen zij een maand
eerder vastlegde. Op meer dan een
minuut kwam Karin Versteeg als
tweede over de finish in een tijd
van 20.29, De derde plaats werd
een prooi voor Claudia Schaffer in
21.06. Van de Ava atleten was er een
mooie tijd van 20.19 voor Aalsmeers
snelste postbode Gerard Albers. Deze avond was ook zijn laatste kans
om in zijn leeftijdscategorie een toptijd neer te zetten, vanaf volgende
maand zal Gerard gaan jagen op records in een nieuwe leeftijdscategorie. Na afloop werden door de sponsor Florimex alle deelnemers die in
het afgelopen jaar tien of meer keer
aan de maandelijkse baanloopwedstrijden deelgenomen hebben in
het zonnetje gezet. Absolute koploper was Sedar Spaargaren, die aan
alle twaalf voorafgaande wedstrijden deelgenomen heeft. Een puike
prestatie, door weer en wind altijd
van de partij, dat is de juiste mentaliteit. Op woensdag 9 december
is er weer een mogelijkheid om aan
de maandelijkse 5 kilometer baanloopwedstrijd mee te doen. Wilt u
het jaar nog sportief afsluiten? Kom
dan gerust naar de atletiekbaan in
de Sportlaan. De aanvang is 20.00
uur.

Handbal dames

RKdes C1 verliest nipt
kraker van DSS Heeskerk
Kudelstaart - Afgelopen zondag
was de kraker van het seizoen. RKdes dames C1 moest handballen bij
Heemskerk, de koploper! Met de
wetenschap dat dit team vier keer
per week traint en bijna het gehele team geselecteerd is bij Midden
Nederland, waren de zenuwen bij
RKdes duidelijk aanwezig. Dit uitte zich in veel balverlies, en daardoor kon men elkaar de eerste minuten niet goed vinden met de bal.
DSS had hier duidelijk minder problemen mee en na 6 minuten keek
RKdes tegen een 3-0 achterstand
aan. Maar na 10 minuten was RKdes duidelijk weer op het goede niveau aan het ballen. Beide ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd en het spel ging snel heen
en weer. Van wisseltjes, tot stuitertjes, vrij spelen op de cirkel, alles
leek te lukken. Hoekspeler Naomi
was duidelijk op en top fit, wat resulteerde in veel mooie doelpunten.
Sanne assisteerde haar hierbij, zodat Naomi steeds vrij voor het doel
kwam en hierdoor kon scoren. Tevens schoot Sanne met een onderhands schot de bal de kruising in.
Jamie was uitermate scherp in de

opbouw, en zorgde voor een schitterend doelpunt. Dian kreeg helaas
veel mandekking, waardoor zij niet
veel op het doel kon schieten, maar
zodra ze de gelegenheid kreeg, was
er een scherp schot in de kruising.
Britt was in de onruststoker tijdens
het verdedigen en zorgde in de aanval voor mooie opbouwmomenten.
Rachel was na een lange tijd van
blessures ook weer terug! Dit resulteerde in een fel gevecht met de
verdediging en een mooi doelpunt.
De geblesseerde Joyce kwam ook
nog even in het veld en maakte gelijk een strak doelpunt in de kruising. Minou zorgde voor veel onrust bij de tegenstander op de cirkel, maar kon helaas door een blessure niet lang spelen. De keepers
Jesse en Kim stonden ook super te
keepen. In de tweede helft leek DSS
erg uit te lopen. Het verschil in doelpunten kwam op 7 te staan. Maar,
RKdes kwam heel sterk terug, en tot
op de laatste minuut bleef het spannend! De wedstrijd werd helaas met
17-15 verloren, maar de dames kunnen terugkijken op een super gespeelde wedstrijd en het publiek op
een spannende wedstrijd.

Radiografisch wedstrijdzeilen

Elmer Boon winnaar eerste micro
magic wintercuprace in Aalsmeer
Aalsmeer - De Micro Magic is een
radiografisch bediend zeilbootje van
slechts 53 centimeter lang, waarmee fanatiek wedstrijd kan worden
gezeild. Als op de wal eenmaal zeilkeuze en trim zijn bepaald, wordt
met de zender de koers en de zeilstand geregeld. Zondag kwam het
landelijke Micro Magic wintercircuit
voor de eerste keer naar Aalsmeer.
Ondanks aanvankelijk erg slechts
weer met veel regen en een fikse
wind, waren er 31 zeilers te gast bij
de Watersport Vereniging Aalsmeer,
waar zij op een dit jaar nieuw aangelegd steigerdeel aan de Kleine Poel
alle ruimte hadden om hun rondjes
te zeilen. Dat gebeurde op een door
Klaas Spaargaren nauwkeurig uitgelegde baan, waarbij er twee inde-windse rakken werden verzeild
en het laatste rak naar de finish weer
opkruisen was. In een A- en een BGroep werd met vier races de selectie verzeild voor de Gold en de Silver Fleet. De landelijke toppers kwalificeerden zich makkelijk. De enige locaal bekenden hadden echter
pech: Frans Bijl miste de Gold Fleet
door problemen met een vastzittende fokkeschoot en Theo van Mierlo
zeilde op een in het water drijvende

tak en moest naar de kant. Zij moesten verder in de Silver Fleet. Winnaar
werd Elmer Boon uit Amsterdam na
een constante serie met slechts 1
punt verschil voor Gerard Pabbruwee, de huidige lijstaanvoerder. Johan Trompe werd derde. Ivan Palmer
zeilde zich naar een verdienstelijke
zesde plaats, voor Klaas Spaargaren, die zich, na eveneens een aanvaring met een drijvende tak, toch
nog naar de zevende plaats wist te
zeilen. De Silver Fleet werd gewonnen door Wybe Pieksma voor Theo
van Mierlo, die andermaal riet aan
zijn kiel kreeg. Gabrielle Blok werd
derde, Frans Bijl zeer verdienstelijk vierde. Bij enigszins minder wind
’s middags en soms een lichte zon
konden organisatie en zeilers terugkijken op een zeer geslaagd eerste
landelijk Micro Magic evenement in
Aalsmeer. De wedstrijden worden
over twee weken vervolgd in Kralingen, zondag 13 december komen
de zeilers weer terug naar Aalsmeer.
Meer informatie over alles van de
Micro Magic en de wintercup in het
bijzonder is te vinden op www.micromagic.nl
Theo van Mierlo.
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Voetbalwedstrijd tegen SDZ

Aalsmeer - Zaterdag 14 november stond voor de dames van FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen
het tweede team van Kiddy World
SEW op het programma. Een geroutineerde tegenstander en daarom
was de ploeg ook op het hart gedrukt zo scherp mogelijk te beginnen. Dat lukte maar heel even, want
FIQAS Aalsmeer kwam nog wel met
1-0 voor, daarna nam SEW het heft
in handen en keken de Aalsmeerse dames steeds tegen een achterstand aan. Bij rust was het verschil
twee: 10-12 en in het begin van de
tweede helft leek FIQAS Aalsmeer,
dat het moest doen zonder de zieke Jessica Wuthrich, nog even op
weg naar de aansluiting: 11-12. In
het verdere verloop van de wedstrijd
werd echter te slordig en te gehaast
gespeeld, waardoor die aansluiting
er niet kwam. Kans daarop was er
wel, want FIQAS Aalsmeer kwam
bijvoorbeeld in een overtal-situatie en buit dat normaal gesproken
goed uit.
Nu verdween de bal echter tot drie
keer toe over de zijlijn. SEW profiteerde optimaal van de fouten aan
Aalsmeer-kant en bouwde de voorsprong langzaam verder uit. Dat
konden zelfs de uitstekend keepende Bianca Schijf en de uitblinkende Daphne Breuker niet voorkomen. Het werd uiteindelijk 1925. “Een terechte nederlaag”, moest
trainer/coach Menno de Klerk achteraf erkennen, “SEW was sterker
dan wij. Maar hoe het kon dat de
ploeg zoveel onbegrijpelijke fouten
heeft gemaakt, snap ik nog steeds
niet. Misschien waren het zenuwen
door het vele publiek, of de druk
van het wéér goed willen presteren... De ploeg heeft wel geknokt en
zit ook goed in haar vel, dus daar

Aalsmeer - R KAV pakt uit, de
groen-witten hebben laten zien
waar ze thuis horen. In het linker rijtje. Dat RKAV bezig is om heel rustig
omhoog te klimmen, heeft iedereen
kunnen zien. Ook afgelopen zondag
weer liet de formatie van Henti Egberts zien, dat ze tot meer in staat
zijn. Heel even heeft SDZ aan de
overwinning kunnen ruiken, maar
heel veel stelde dit SDZ niet voor,
vooral verdedigend zat het bij de
Amsterdammers niet helemaal voor
100 procent in elkaar. En daar hadden de bezoekers meer gebruik van
moeten maken. Dan hadden de drie
punten al in de eerste helft in de zogenaamde knip gezeten. Over het
algemeen kregen de Aalsmeerders
in de gehele wedstrijd de beste en
meeste kansen. En de krachtsverhouding kwam met deze 1-3 eindstand eigenlijk niet geheel naar voren. Na twee en twintig minuten
was er een heel subtiele dieptepass
van Barry Springintveld op Alexander Goes die op zijn beurt de doelman van SDZ kansloos liet. 0-1 en
verdiend. Men ging bij RKAV voor
meer, en waarom niet. Maar zoals in veel gevallen werd het verhaal even anders. Bij een ongevaarlijke aanval was het doelman van
Halm die de bal, in het zeer modderige doel, niet klemvast kon krijgen,
de bal los liet en voor de aanvaller van SDZ , Ayachi, was het toen
makkelijk om te scoren 1-1. Wie had
dat gedacht. Door heel veel inzet
kwam RKAV deze tegenslag te boven. RKAV kreeg een handvol kansen, maar op dit zware en moeilijk
te bespelen veld, kreeg RKAV geen
loon naar werken. De tweede helft
begon met een offensief van SDZ
maar dat werd heel kundig door de
verdediging van RKAV opgevangen.
Met een Robert Jansen,Timo Peters, Arno Schrama en niet te vergeten Richard de Vries was het voor

Verdiende winst RKAV

Dames FIQAS Aalsmeer
komen tekort tegen SEW
ligt het niet aan. Er is echter nog
geen man overboord, we staan nog
steeds derde, al wachten ons nu wel
een paar zware wedstrijden: eerst
uit bij Wings (zaterdag 21 november) en dan de topper thuis (zaterdag 28 november om 19.15 uur) tegen DSS.”
Dames 2 door in bekertoernooi
Na het eerste damesteam hebben
ook de dames van FIQAS Aalsmeer
2 zich geplaatst voor de volgende
ronde in het NHV bekertoernooi.
Bij Verburch, een ploeg die net als
dames 2 uitkomt in de Hoofdklasse, werd ruim met 33-15 gewonnen.
Beide Aalsmeerse damesteams zijn
dus doorgedrongen tot de tweede ronde en die bekerwedstrijden
staan gepland voor de periode 8 tot
10 december. De loting is binnenkort.

OVAK-soos in
het Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
11 november is gewonnen door Dirk
Tromp met 5130 punten. Op twee is
Agnes de Boer geëindigd met 5000
punten, op drie Jan Alderden met
4935 punten en op vier Rinus Buskermolen met 4966 punten. Bij het
pandoeren wist Dora Wittebol met
730 punten de hoogste eer te bemachtigen. Zij werd gevolgd door
Wim Buskermolen met 630, Kees
van de Meer en Tom Verlaan met
520 punten. De volgende kaartmiddag is op woensdag 25 november
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat.

Zestien eerste prijzen voor
jeugd Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zondag 15 november heeft Judoschool Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Abcoude.
Gedurende het seizoen zijn er vier
wedstrijddagen waar aan meegedaan kan worden. Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer
282 judoka’s ingeschreven waarvan
de oudste 14 jaar was en de jongste vier jaar.
Judoschool Blaauw was met 65
deelnemers zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. De deelnemers werden in 64 poules verdeeld
zodat er minstens drie wedstrijden
gedraaid moesten worden. Naast
een prijs voor de eerste en tweede
plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs voor de
derde plaats.
Sommige poules waren heel spannend en moesten er extra wedstrijden komen om een winnaar te bepalen. Het werd een succesvolle
dag voor Judoschool Blaauw, want
aan het einde van de dag waren

er 13 eerste plaatsen en 9 tweede
plaatsen gewonnen. De volgende
deelnemers van Judoschool Blaauw
werden eerste: Aaliyah Ghaze, Bente
de Jong, Eline Kooijman, Jesse Versteeg, Jordy Twaalfhoven, Jouke van
Westrenen, Kasper Bleijswijk, Luc
Gieling, Luuk Meijles, Malee Luijken,
Mats Koolmoes, Simon Duijn, Thijs
Kees De volgende deelnemers van
Judoschool Blaauw werden tweede: Dahley Springintveld, Jorn Hansen, Nadine van Westrenen, Romano Vermeulen, Stan van den Berg,
Stefan Pijpers, Teun Gieling, Thomas
Titulaer, Vincent Schreutelkamp Alle overige deelnemers hebben zeer
goed hun best gedaan en mochten bij de prijsuitreiking hun medaille voor de derde plaats in ontvangst
nemen. Al met al was het een zeer
succesvol toernooi voor Judoschool
Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo kan contact opgenomen worden
met Judoschool Blaauw, tel. 0297–
569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

Handbalcompetitie jeugd

C1 meiden spelen gelijk

Tweede teamwedstrijd

Derde plaats springers Omnia 9
Aalsmeer - In de Proosdijhal zijn
zaterdag 14 november de tweede
regionale trampoline teamwedstrijd
gehouden. Het was al vroeg druk in
de hal. Om negen uur zijn de eerste teams gaan inspringen. De wedstrijd begon om half elf. In klasse E2
deden Omnia 9 en Omnia 11 mee. Er
moest wat geschoven worden door
ziekte. In team 11 heeft Sybine den
Hartog ingevallen, zodat Govert v/d
Klei in Omnia 7 kon invallen. Omnia
11 bestond uit Kalina van As, Sybine den Hartog, Lars Appelboom en
Don Gommans. Het team behaalde
een zesde plaats met 180.80 punten. Omnia 9 was compleet met Joyce de Welle, Aïcha Croes, Mila van
Bruggen en Ebbie Tam. Dit team
behaalde met 204,20 punten een
derde plaats. In klasse E1 namen
4 teams van SV Omnia 2000 deel.
Omnia 8 met Sabine de Jong, Bonita Goede, Esther Kerckhoven en
Naomi v.d. Coolwijk werd vijfde met
204,50 punten.
Omnia 10 met Tanja Kater, Eliane
Kok, Donnatella Antoniadis en Serena Arendzen was deze keer wat
minder op dreef en behaalde een
zesde plaats met een puntentotaal
van 203,10. In klasse D deed Omnia mee met drie teams. Omnia 7
met Sanne Appelboom, Naomi Weij, Nikita Holst en invaller Govert v/
d Klei, sprong een goede wedstrijd
en eindigde op een vijfde plaats met
211,80 punten. In dezelfde klasse
werd er ook gesprongen door Omnia 6 met Sophie van Geest, Danischa Goede, en Marlou de Vries.
Sidney Heemskerk van dit team
heeft in Omnia 5 gesprongen omdat

de teams met minimaal drie springers moeten deelnemen. Dit team
sprong een puntentotaal van 199,80
en werd negende. Omnia 5 behaalde een zevende plaats met 203.33
punten. Dit team bestond uit Ilonka de Jong, Marc de Jong en invaller Sidney Heemskerk. In de C
klasse sprong Omnia 4 mee. Marvin
Arendzen, Viola Schreuder, Maaike Kaslander en Max de Vries lieten
een aantal mooie oefeningen zien
wat resulteerde in een vijfde plaats
met 217 punten. De laatste teamwedstrijd is aanstaande zaterdag
21 november in de Proosdijhal en in
deze sporthal vinden op zaterdag 28
november ook de halve finales en finales plaats.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 26 november komen de klaverjassers van
buurtvereniging De Oude Spoorbaan weer bijeen voor een gezellige
kaartavond. Plaats van samenkomst
is gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en vanaf 19.30 uur
worden hier de kaarten verdeeld.
Leden en nieuwe spelers zijn welkom. Wie weet Gijs Zevenhoven te
verslaan die op 12 november 6840
punten wist te behalen?
Op twee is Marianne Maarse geëindigd met 6811 punten, gevolgd
door Joop van Oostwaard met 6615
punten.

Biljarten voor recreanten

Joop Schrama wint bokaal
Streek - Afgelopen zaterdag werd
voor de tweede maal dit jaar de finale gespeeld van het biljarttoernooi
voor recreanten om de Jan Elshout
Wisselbokaal in biljartzaal De Sport
te Weteringbrug.
Doordat de voorwedstrijden dit jaar
samen vielen met de persoonlijke
kampioenschappen, deden er ondanks de deelname van vier Brabanders, een kwart minder spe-

lers mee. In totaal verschenen er elf
poulewinnaars, en één vervanger
voor de Brabantse deelnemer aan
de start, vier blijven uiteindelijk over
om de prijzen te verdelen.
De hoofdprijs is deze keer, na een
zeer spannende finale, gewonnen
Joop Schrama uit Roelofarendsveen.
De overige prijzen werden verdeeld
onder de heren Ted Köhler, Herman
Smit en Ted Davelaar.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag gingen de meiden van Fiqas richting Amsterdam-Noord om
te handballen tegen de meestal lastige tegenstander TOB. De meiden
begonnen meteen met een achter
stand van 1-3.
Maar door hard te blijven werken
kwamen ze terug naar 4-4. Vanessa
Botic stond weer fantastisch te kepen. De verdediging zat goed in elkaar, Iris van Aalst de midden achter
van Fiqas hield de boel goed dicht.
Er werden helaas enkele kansen ge-

mist waardoor de ruststand 6-5 voor
T.O.B. was. In de tweede helft ging
het er stevig aan toe. Maar Fiqas liet
zich niet uit het veld slaan. Bij vlagen waren er hele mooie aanvallen
van de Aalsmeerse. In de slotfase
werd het spannend, de stand ging
gelijk op. Uiteindelijk was de eindstand 10-10. Aankomende zaterdag
staat de wedstrijd tegen VOC op het
programma. Doelpunten: Britt v.d.
Polder 5x, Michelle Groenewegen
2x, Fallon Hooyman 2x en Demi de
Groot 1x.

de thuisploeg heel moeilijk om daar
doorheen te komen. Ook het middenveld stond ook weer als een
huis. Dat hier meer als een punt
was te halen hadden de Aalsmeerders heel gauw door. Met schoten
van Edwin van Maris en Martin Bax
zette ze SDZ zwaar onder druk. En
met de verdediging van thuisclub
hadden ze zo goed als geen kind
aan. In de dertigste minuut was het
de zeer lepe Arno Schrama die met
een heel slimme steekpass Martin
Bax voor het vijandelijk doel zette. En Bax tekende voor 1-2. RKAV
kreeg waar het de meeste recht op
had, de thuisclub had niet veel meer
in te brengen en zat er totaal doorheen. Maar niet Barry Springintveld.
Vanaf zij favoriete linkerkant passeerde hij een aantal spelers en vrij
voor het doel plaatste hij vervolgens
de bal heel nauwkeurig in de lange
hoek. 1-3. De buit was binnen. Komende zondag is er een inhaal programma en speelt RKAV niet voor
de competitie.
Theo Nagtegaal.

Dirk-Jan wint
sjoelavond
Rijsenhout - Het sjoelen op 5 november in dorpshuis De Reede is
in de hoofdklasse gewonnen door
Dirk-Jan Baardse met 1858 punten,
in de A-klasse streek Elly Lanser de
winst op met 1682 punten, in de Bklasse Annelies Ravensbergen met
19599 punten, in de C-klasse A. van
‘t Zelfde met 1540 punten en in de
D-klasse Joke van Schie met 1534
punten. De volgende sjoelavond is
op donderdag 19 november in het
dorpshuis aan de Schouwstraat
vanaf 20.00 uur.

Nieuw zaalvoetbalteam

KDO 12 op naar de top!
Aalsmeer - KDO 12 is een nieuw
zaalvoetbalteam in Aalsmeer en
bestaat uit twaalf jonge talenten
die van voetbal én van gezelligheid houden. Elke twee weken spelen zij zich op woensdagsavond in
het zweet. Na de aftrap volgt veelal een spannende en interessante
wedstrijd. Elke wedstrijd word spannender en steeds meer fans treden
aan om te genieten van dit enthousiaste team. De twee keepers (DirkJan en Rogier) zijn helaas nu ge-

blesseerd, maar het team gaat door!
Zelf hebben de voetballers ook te
kampen met veelkomende blessures, maar toch staan de mannen elke wedstrijd te stralen en gaan goed
gemotiveerd van start. Er word elke wedstrijd veel gescoord, Jim Janmaat staat in deze aan kop. Met hun
vele nationaliteiten, talenten en elke wedstrijd een zeer net geklede
coach is KDO 12 op weg naar de
top en staat nu met 13 punten op de
derde plaats.

Van links naar rechts: Tim Steinkuhler, Joost Leliveld, Niels Peterson, Jim en
Nick Janmaat, coach Mark Simoons, Peter Koers, Rogier, Michiel Hulsbos en
Stijn Meijer. Niet op foto: Dirk-Jan van der Meer, Martijn van Dongen en Yukang Chou.

Karter Dylan Huiskens 4e
op NK sprint 2009
Aalsmeer - Zondag 1 november
was de laatste wedstrijd van het NK
4-takt sprint 2009.
Karter Dylan Huiskens staat vierde in het totaalklassement en wilde
dat natuurlijk graag blijven. Het zou
daarom een hele spannende race
worden. Koploper Gijs kon zijn eerste plaats niet meer kwijtraken en
reed daarom niet mee. Misschien
een extra kans voor Dylan om zijn
vierde plaats te behouden. Pas om
kwart over één was de eerste manche. Toen was het nog droog. Dylan
startte op pole position en kon dat
volhouden tot de vierde bocht. Toen
viel hij terug naar de vierde plaats.
Met een kleine achterstand op de
nummer drie, Michael, is Dylan ook
als vierde geëindigd in deze manche. De tweede manche start je dan
in omgekeerde volgorde, dus stond
de Aalsmeerse karter achteraan. Tijdens de start begon het te regenen.
Gelukkig was daar al op gerekend
met de afstellingen. Ook deze race
moest Dylan het gevecht aan met
Michael en werd uiteindelijk derde.
De laatste manche was zwaar.
Het was inmiddels al donker (kwart
voor zes) en het regende pijpenstelen. De rijders zagen bijna niets.
Dylan reed achter Michael en probeerde hem bij te blijven. Er lagen
veel plassen op de baan. Maar als
je dicht achter je voorganger rijdt,
zie je helemaal niets. Dylan reed net
iets te hard de bocht uit en gleed
over de stenen. Hierdoor kwam hij
in het gras terecht. Na een aantal
meter vol gas door het gras kwam
hij weer de baan op. Met zijn helm

VZOD houdt
klaverjasavond
Kudelstaart - Vrijdag 20 november
organiseert VZOD weer een gezellige klaverjasavond in haar kantine
aan de Wim Kandreef. Deze avond

onder de modder dacht Dylan dat
hij geen kans meer zou maken,
maar hij gaf de moed niet op. Een
aantal rookies (andere klasse die
achter de cadetten start) reden al
voor Dylan. Gelukkig kon hij weer
bij komen en haalde ze in de laatste bocht in. In deze derde manche
werd Dylan weer derde.
Hiermee is het Nederlands kampioenschap 2009 ten einde gekomen.
Dylan werd vierde in het dagklassement en heeft zijn vierde plaats behouden in het totaalklassement. Een
hele goede prestatie! Zondag 15 november was de prijsuitreiking in Alphen aan de Rijn en kon Dylan een
enorme beker mee naar huis nemen. Op 20 december maakt Dylan
de overstap naar 2 takt en zal hij zijn
eerste wedstrijd gaan rijden in de
wintercup van de Minimax klasse.

telt mee voor de Jans en Janny Bos
trofee, waar aan het einde van het
seizoen een prachtige prijs verbonden is. De prijzentafel zal, zoals altijd, rijkelijk gevuld zijn, zodat bijna
iedereen met een leuke prijs huiswaarts kan keren. Er worden drie
ronden gespeeld, de aanvang is
20.00 uur en iedereen is welkom.

B1 FIQAS Aalsmeer wint
ook van Fulmen/Fidelitas
Aalsmeer - Zondag 15 november
stond Fulmen/Fidelitas op het programma voor de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer. Deze club had gelijk gespeeld tegen Volendam en zo
wisten de Aalsmeerse jongens wat
hen te wachten stond. Omdat Jeremy helaas geblesseerd was, mocht
Mark de hele wedstrijd keepen en
dat deed hij prima. FIQAS Aalsmeer
begon sterk en de eerste drie kansen werden goed benut. Fulmen/ Fidelitas had ook genoeg in te brengen en scoorde vooral vanaf de stippellijn. Na 10 minuten spelen stond
het dan ook 4-4. Vanaf dat moment
had FIQAS Aalsmeer zijn draai helemaal gevonden. Er werd goed gecombineerd, een strafworp werd
goed benut en Mark hield vele ballen tegen. In de verdediging moest
enorm hard gewerkt worden, maar
de tegenstander kreeg weinig kansen. Helaas ging Nigel door zijn enkel en kon niet meer meedoen. Zo
gingen we de rust in met een 18-10
voorsprong. In de kleedkamer werden de mannen van FIQAS Aalsmeer
nog even toegesproken en daarna
konden ze weer positief beginnen
aan de tweede helft. Ook de tweede
helft verliep prima. Goede aanvallen, mooie wisseltjes en ook verdedigend stonden de jongens er prima. Toch wist ook Fulmen/ Fidelitas te scoren en zo stond het na een
kwartier spelen in de tweede helft

20-25 in het voordeel van Aalsmeer.
De mannen wisten hun voorsprong
vast te houden en wonnen uiteindelijk met 37-30. Doelpunten: Michel
8, Menno 7, Nils, Michael en Floris 6,
Remco 3, Nigel 1.
B2 en C1 spannend
ACS’91 was afgelopen zondag de
tegenstander van de jongens B2 van
FIQAS Aalsmeer. De hele dag was
er in Hal 2 al handbal, dus zaten er
best veel mensen te kijken. De B2
speelt in een leuke competitie, met
veel tegenstanders die ongeveer
even sterk zijn. De Aalsmeerse jongens gingen super van start: binnen
5 minuten stond het al 3-0, maar uiteindelijk werd nipt verloren met 2021.
De B2 speelt aanstaande donderdag in het voorprogramma van een
heuse bekerwedstrijd van de heren
2. SDS 99 is dan de gastheer en dat
gaat een spektakel worden! De meiden C1 van FIQAS hadden TOB uit
Amsterdam-Noord afgelopen zaterdag als tegenstander. De meiden
keken al snel tegen een 1-3 achterstand aan, maar wisten terug te komen tot 4-4. Uiteindelijk werd de
eindstand 10-10. Een goed resultaat
voor de C1 meiden, want ze hebben
prima hun best gedaan.
Aankomende zaterdag staat een
ontmoeting met V.O.C. op het programma.
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Majorettes Melomanie ‘vlaggen’
voor Sint Maarten en de Sint
Rijsenhout - Prachtig mooi weer
was het afgelopen woensdagavond
11 november tijdens Sint Maarten.
Om 19.00 uur kwam Drumfanfare Melomanie met voorop een zestal reuze enthousiaste majorettes
die voor het eerst met de vlag hun
straatshowtjes lieten zien. De majorettes hebben eind september voor
het eerst een vlag in handen gekregen en hebben dus keihart moeten oefenen om hiermee de staat
op de te kunnen. Na enkele nummers gespeeld te hebben ging de
optocht van start, de Drumfanfare
voorop met daarachter de kinderen
met hun mooie, veelal zelfgemaakte,
lampionnen. Vanaf de werf ging de
optocht richting Boeierstraat, Stuurboord, Loefzijde, Heermanszwet,
Verremeer, Zeilhof, Verremeer, Tjalkplein, Drakenstraat, Blauwe Beugelstraat en weer terug naar de Werf. In
het Zeilhof werd door de Drumfanfare even halt gehouden zodat de
kinderen die aanbelden bij de huizen om hun versje te laten horen en
een lekker snoepje in ontvangst te
nemen weer aan konden sluiten in
de stoet om verder te lopen. Tegen
20 uur was de stoet weer bij de Werf

aangekomen. Al met al was een zeer
geslaagde avond. De majorettes
zullen nog een week hard door oefenen met hun vlaggen om zaterdag
21 november sinterklaas en zijn pieten binnen te ‘vlaggen. Sinterklaas
zal rond 13.15 uur op de Aalsmeerderdijk aankomen bij het Chinees
restaurant. Dit jaar zullen de leden
van de Drumfanfare muzikaal bijgestaan worden door een aantal muziekpieten. De route die gelopen zal
worden is: Aalsmeerderdijk, Bennebroekerweg, Drakenstraat, Schipperskade, Lijzijde, Larkstraat, Verremeer, Zeilhof, Verremeer, Heermanszwet, Loefzijde, Stuurboord,
Verremeer, Boeierstraat en eindigt
bij dorpshuis De Reede. In het Zeilhof zal een pauze gehouden worden waar de kinderen de sint een
handje kunnen geven. Na de rondgang wordt een gezellig sinterklaasfeest gehouden in De Reede waaraan ook de muziekpieten hun medewerking verlenen. De Drumfanfare oefent iedere maandagavond in
het dorpshuis aan de Schouwstraat.
Nieuwe leden zijn welkom. Bel voor
informatie naar het secretariaat: Kitty v.d. Luit, tel. 0297-328385.

Met lampionnen langs de
deuren op ‘Sint Maarten’
Kudelstaart - Sinds jaar en dag
wordt met name in de noordelijke
provincies van ons land ‘Sint Maarten’ gevierd. Deze dag is 11 november en het gebruik is dat kinderen
met lampionnen langs de deuren
gaan om een liedje te zingen, dat
dan steevast met snoepgoed wordt
beloond. Ooit schonk ene Martinus
uit Hongarije de helft van zijn soldatenjas aan een bedelaar in lom-

Zegelkids en sinterklaaszegels
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 november komen de Zegelkids weer
bij elkaar in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Wat zij die avond
gaan doen? Sinterklaas in een 1-kader, of eenkader beoordelen. Klaas
Keessen komt met zijn Sinterklaasverzameling op bezoek bij de jeugd.
Of die ‘zegelsint’ één van zijn pieten

pen. Dit staaltje ‘naastenliefde’ gebeurde in het jaar 331. Veertig jaar
later werd Martinus gekozen tot
bisschop. Sinds die tijd wordt SintMartinus gezien als beschermheilige van reizigers en rondtrekkende
kooplui en van armen en bedelaars.
Bedelaars zijn hier gelukkig niet
meer, maar ‘bedelen’ voor snoep
màg best, maar dan wel een liedje
zingen! Sinte Sinte Maarten...

Op de elfde van de elfde kun je maar beter snoep in huis hebben om uit te
delen, want dan is het Sint Maarten. Deze kids gingen in Kudelstaart langs de
deuren.

gaat meenemen? Dat moeten jullie
zelf maar gaan bekijken. De bijeenkomst vrijdagavond begint om 19.00
uur aanwezig zijn. Nieuwsgierig?
Kom vrijdagavond kijken en luisteren. Willen je ouders meer informatie dan kunnen zij contact opnemen
met Ellie, tel. 361819 of met Saskia,
tel. 569660.

Film ‘De graal van de eeuwige
vriendschap’ in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 25 november is in De Binding in de Zijdstraat
de film ‘De graal van de eeuwige
vriendschap’ te zien. Nienke, Fabian, Amber, Patricia, Mick, Joyce,
Noa en Jeroen zijn druk bezig met
de voorbereidingen van de schoolmusical. Tussen de verzamelde kisten vinden ze een oude Inca-schat:
De graal van de eeuwige vriendschap. Per ongeluk bevrijdt Noa de
Geest die in deze graal huist en dan
gaat het mis en gebeuren er allerlei
griezelige dingen.
Enkel door, samen met de kinderen

in de zaal, de raadsels op te lossen
en gevaarlijke opdrachten te vervullen, kan de mysterieuze vloek ongedaan worden gemaakt. Maar is de
vriendschap van de club wel sterk
genoeg?
De film begint om 15.30 uur, is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, is
Nederlands gesproken, duurt ongeveer 70 minuten en de toegang
bedraagt 2 euro per persoon. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Lenneke Heijjer
via lenneke@debinding.nl of telefonisch via 0297-326326.

Spelletjesmiddag Binding Zolder!

Sinterklaasfeest , zingen en
knutselen op Boerenvreugd
Aalsmeer - Pannenkoeken, mooie
sinterklaasverhalen, zingen en knutselen op Boerenvreugd.
Dat kan allemaal aanstaande zondag 22 november op de kinderboerderij in de Hornmeer van 11.00 tot
14.00 uur.
Sinterklaas en Zwarte Piet zijn helaas verhinderd te komen op die
dag, maar er is heel veel moois voor
in de plaats gekomen.
Medewerkers van bibliotheek Amstelland zorgen voor sfeervolle verhalen op de boerderij, het kinderkoor van muziekschool Spelender-

wijs, onder leiding van Irma Hogenboom zorgt voor de vrolijke noot
met leuke liedjes en er worden
overheerlijke pannenkoeken gebakken. De pannenkoeken kunnen tot
mooie zwartepietgezichten omgetoverd en opgepeuzeld worden. Luisteren en zingen in de hooiberg, gezeten op zachte strobalen, voor wie
is dit nou niet leuk?
Alleen voor een pannenkoek wordt
een bijdrage gevraagd van één euro, voor extra versierselen 50 cent.
De entree is wederom gratis. Zie
ook www.boerenvreugd.nl.

De Jozefschool viert feest
met leuk dansspektakel
Aalsmeer - Ieder jaar viert de directeur van de Jozefschool, meester Antoine, zijn verjaardag met alle kinderen en leerkrachten van de
school. Zo ook dit jaar en deze keer
met een dansdag. De kinderen hadden de opdracht gekregen om volledig wit gekleed op school te verschijnen. Waar zou dat nou voor
zijn?
En die mooie totempalen die ze van
tevoren moesten maken? Dit had allemaal een functie tijdens deze dag
met thema ‘Dieren en dansen’. Diverse dansdocenten van Dans in

school waren naar Aalsmeer gekomen om iedere klas een dans aan te
leren, passend bij een dier uit een
bepaald land. Zo waren er eenden,
beren, honden en slangen. Het was
oefenen geblazen tijdens schooltijd,
om uiteindelijk om 14.00 uur voor de
ouders op te kunnen treden in de
grote gymzaal. Het was een groot
spektakel, waaruit bleek hoeveel de
kinderen bereikt hadden in slechts
één dag. Een topprestatie! En meester Antoine, die heeft alleen maar
staan te genieten op zijn verjaardag.

Voetbalsters Kim en Chelly naar
selectie van Nederlands elftal
Aalsmeer - Kim Zethof uit Kudelstaart en Chelly Drost uit Uithoorn beide spelend in de C1 van
Legmeervogels zijn door de bondscoach geselecteerd voor de voorlopige selectie van het Nederlands
elftal voor speelsters onder 15 jaar.
Ze zijn uitgenodigd voor vier selectie
trainingen. De vier trainingen vinden
in november en december van dit
jaar in Zeist plaats. Hierdoor behoren Kim en Chelly in hun leeftijdscategorie tot de dertig beste voetbalsters van Nederland. Kim en Chelly spelen samen met jongens in de
C1 van voetbalvereniging Legmeer-

Sinterklaas in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 21 november komen sinterklaas met zijn pieten weer aan in Rijsenhout. Om ongeveer 13.15 uur zal hij per boot arriveren aan de Aalsmeerderdijk, ter
hoogte van de firma Koolhaas en
chinees Jasmine waarna sint en zijn
pieten per koets een rondrit door

vogels. Dit team speelt in de derde divisie en staat momenteel in de
competitie op de zesde plaats. Kim
is aanvalster zeer doelgericht en is
erg snel. Ze heeft al twee competitie
doelpunten achter haar naam staan.
Chelly is een zeer gedreven middenveldster en staat bekend om haar
steekpasses en haar goede traptechniek. De C1 (zat) wordt door drie
bedrijven gesteund. Bij Legmeervogels voetballen nog meer meisjes.
Wil jij ook zo goed leren voetballen
als Kim en Chelly? Neem dan contact op met Jeroen Brunning telefoonnummer: 06-1622525943.
Rijsenhout zullen maken. Halverwege deze tocht wordt een pauze ingelast waarbij de kinderen en ouders wat te drinken kunnen krijgen.
De tocht eindigt bij dorpshuis De
Reede in de Schouwstraat om ongeveer 14.45 uur waarna hier feest
wordt gevierd met optredens voor
sinterklaas door kinderen van de
twee basisscholen De Zevensprong
en Immanuël.
Voor meer informatie zie de website
www.Rijsenhout.info.

Basic night met dj Dux
in N201 voor jongeren
Aalsmeer - Zaterdag 21 november wordt weer een basic night voor
iedereen vanaf 13 jaar gehouden
in jongerencentrum N201 aan de
Zwarteweg! De leeftijd is verlaagd
naar 13, omdat de N201 bij bezoek
aan de scholen gemerkt heeft dat
veel mensen van 13 jaar ook graag
uit willen. Er wordt tijdens het feest
geen alcohol geschonken. Om binnen te komen hebben de bezoekers
een identiteitskaart nodig of een
schoolpas met een goede foto. De
aanvang is 21.00 uur en de toegang

bedraagt 3 euro. Heel speciaal deze
avond is dj Dux, alias Jordy Brink. Hij
is een lokaal talent op DJ-gebied.
Een top dj van eigen bodem, dat is
zeker een bezoekje waard. Bij de
muziekstijl van basic night kan gedacht worden aan Urban, House en
Top 40. De data van de basic nights
zijn ook terug vinden op de posters,
die door heel Aalsmeer hangen,
en op hyves! Kijk op: N-201.hyves.
nl. Heb je nog vragen over de basic
night, of over de N201 dan kun je
een krabbel sturen.

Kudelstaart - De Zolder organiseert woensdag 25 november een
spelletjesmiddag voor iedereen tussen de 10 en 15 jaar. Hou jij ook zo
van spelletjes? Mens Erger Je Niet,
Monopoly, Levensweg, Ezelen, Pesten en nog veel meer! Kom dan gezellig langs op de spelletjesmiddag.
Als je een leuk spel thuis hebt mag
je die natuurlijk ook mee nemen! De
middag begint om 14.00 uur, duurt
tot 16.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf opgeven
is niet nodig. De spelletjesmiddag
is in de Binding Zolder in het SJOK
gebouw aan de Haya van Somerenstraat 35c. Voor meer informatie
over stichting de Binding kan gekeken worden op www.debinding.nl.

Kookworkshop
De Binding Zolder organiseert
woensdag 25 november een kookworkshop. Er gaan heerlijke koude en warme hapjes gemaakt worden. Wil jij je ouders eens verrassen
of met vrienden lekkere hapjes eten
en ben jij tussen de 10 en 15 jaar?
Kom dan naar de kookworkshop! De
avond begint om 19.00 uur en duurt
tot 21.00 uur. De kookworkshop kost
2,50 per persoon. Je moet je van te
voren wel even opgeven in verband
met boodschappen doen! Dit kan
door een mailtje te sturen naar manon@debinding.nl. De kookworkshop is in de Binding Zolder in het
SJOK gebouw aan de Haya van Somerenstraat 35c.

Valentijn drumt mee met
sinterklaas- en pietenfeest
Aalsmeer - De kleine drummer Valentijn had het al snel weer voor elkaar. Voor de eerste keer Sinterklaas,
dan moet er natuurlijk een trommel
mee. En ja, hoor. Nog geen 5 minuten later ziet een drumpiet Valentijn langs de kant staan en neemt
hem mee in de optocht. Zonder enige twijfel drumt Valentijn mee, alsof hij er al jaren bijhoort! Ontelbaar veel mensen waren enorm onder de indruk van Valentijn’s drumFoto: Joke Hoogendoorn.

talent. Daar stond hij dan, voor de
drangrekken daar waar alleen echte pieten mogen komen en sinterklaas natuurlijk! Ook een foto met
de burgemeester van Amstelveen
werd nog gemaakt door een van de
collega’s van de eerste burger. Het
drumwondertje vond het geweldig
en heeft volop genoten van dit bijzondere moment. Valentijn is te volgen op http://valentijnkipuw.hyves.
nl/.

