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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Schott-Zwiesel +
Arzberg-maand
6 WIJN/sapglazen

van e 22,50 voor e 10,-
Door de maat handig voor tuin, boot of veel visite. Op=op

1911 - 2011
100-jarig bestaan

Wedstrijd met prijzen van Het Oosten

Ook poes Saar geniet van 
tuin van Petra en Joldert!
Aalsmeer - “Wij zijn de trotse be-
zitters van deze mooi tuin, ook poes 
Saartje geniet ervan. Zodra het zon-
netje er is, kunnen we buiten eten, 
en dat doen we ook veel. Echt ge-
nieten is dat! We zijn graag in de 
tuin bezig. Laatst hebben we een 
soort uitbreiding van de waran-
da laten uitvoeren, mooie plek voor 
de hanging baskets. Wij vinden on-
ze tuin zeker een foto waard in de 
krant en wie weet komen we wel in 
aanmerking voor een prijs”, aldus
Petra Adamse en Joldert Dijkstra 
uit de Clauslaan 14 in Oost. In ie-
der geval staat jullie tuin met op ta-

fel poes Saartje op de voorpagina 
van de krant. Wie weet volgt een ca-
deaubon van tuincentrum Het Oos-
ten aan de Aalsmeerderweg. Het 
Oosten stelt liefst drie fraaie waar-
debonnen beschikbaar. De mooiste 
tuin wordt beloond met een bon van 
250 euro, nummer twee mag shop-
pen in Het Oosten voor 100 euro en 
nummer drie kan planten en acces-
soires voor de tuin of in huis aan-
schaffen voor 50 euro. Meedoen 
aan de tuinwedstrijd kan tot eind 
augustus. Mail hiervoor uw foto of 
foto’s naar de Nieuwe Meerbode via
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Aalsmeer - “Een krappe maatvoe-
ring was het en blijft het na de aan-
passingen”, zegt een groot aantal 
ondernemers en bewoners nog al-
tijd kritisch over de herinrichting 
van de Van Cleeffkade. De woorden 
schandalig en onbegrijpelijk worden 
onder andere in de mond genomen. 
Na vele discussies heeft de ge-
meente besloten om de rijweg toch 
te verbreden, van circa 5,40 meter 
naar 6 meter en een klein stuk naar 
5,90 meter. Natuurlijk is ieder stuk-
je breder een verbetering, maar nog 
blijft nu de belangrijkste toegangs-
weg van en naar het centrum een 
smal ‘paadje’ dat wel thuis hoort in 
een woonwijk, maar niet in het cen-
trum. Deze breedte is eigenlijk nog 
niet geschikt voor deze belangrij-
ke verkeersader waar grote vracht-
wagens, tractoren en bussen da-
gelijks intensief gebruik van ma-
ken. Bovendien is in de nieuwe weg 
een flauwe bocht gemaakt, waar het 

zware verkeer moeizaam door heen 
kan sturen. “Het wordt zo goed als 
zeker het punt waar alsnog spiegels 
gaan botsen”, laat een ondernemer 
geïrriteerd weten. “En, heb je dat ra-
re uitsteeksel gezien vlakbij de stop-
lichten, waar het verkeer Aalsmeer 
in komt? Brommers mogen hier, ze-
ker als het donker is, wel oppassen.” 
Ook over de overgang van 50 kilo-
meter naar het 30-zone gebied zijn 
grote twijfels. “Geen vrije fietspaden 
meer, fietsers opeens op de rijbaan. 
Met deze breedte kunnen zelfs au-
to’s deze niet meer passeren. Hope-
lijk wordt hier rekening mee gehou-
den.” Menigeen ziet dit punt als de 
plek waar ongelukken gaan gebeu-
ren! Uiteraard is er nu de gemeente 
heeft aangegeven dat al opdracht is 
gegeven aan de aannemer om aan-
passingen uit te voeren extra aler-
theid. “Nog niets te zien, het bestra-
ten gaat gewoon door.” En dit klopt, 
zo laat de gemeente in een reactie 

weten. Er worden namelijk geen te-
gels uit de fietspaden gehaald. 

Middengeleider wordt versmald
Om de weg te verbreden wordt de 
middengeleider tussen de rijweg en 
het fietspad versmald. De breed-
tes van het fietspad en het trottoir 
blijven gehandhaafd. Op het stenen 
gedeelte (het 30 kilometer-gebied) 
gaat de verbreding wel ten koste 
van het trottoir. Hoeveel deze aan-
passing gaat kosten? “De exacte 
meerkosten van de verbreding van 
de weg worden op dit moment in 
kaart gebracht”, aldus de gemeen-
te in een email-reactie. Misschien 
is het raadzaam om ook uit te reke-
nen wat het meerkost als de fiets- 
en voetpaden elk met één tegel 
worden verkleind? Op deze manier 
krijgt de Van Cleeffkade tenminste 
de breedte die hoort bij een derge-
lijke belangrijke, economische ver-
keersader!

Aalsmeer - Door vakantiegangers 
schijnen regelmatig borden met 
plaatsnamen ontvreemd te worden. 
Aalsmeer is natuurlijk niet zo’n ko-
mische en grappige naam als bij-
voorbeeld Gaanderen of Gilze en 
Niet Rijen, maar de Zwarteweg is 

best een leuk bord om een duister 
paadje mee te verrijken. Het bord 
tegenover de Lakenblekerstraat bij 
het Industrieterrein lijkt te gaan ver-
dwijnen. Het hangt voor de helft los. 
Zijn dieven gestoord in hun ‘klus’ 
om de Zwarteweg eigen te maken 

Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft tij-
dens het wekelijkse overleg op 26 
juli besloten de subsidieaanvraag 
voor het jaar 2012 van de Histori-
sche Tuin en de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer gedeeltelijk af te 
wijzen. De Historische Tuin krijgt 
volgend jaar een subsidiebedrag 
van maximaal 121.605,- euro toe-
gekend. KCA mag in 2012 van de 
bestuurders een subsidiebedrag 
van maximaal 96.268,- euro aan 
culturele activiteiten besteden.

Inschrijfprocedure start dit najaar
Kroeg Kudelstaart in zicht!
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens om een horecavoorziening 
(te laten) realiseren op de locatie 
Kudelstaartseweg 295-297. Nadat 
de gemeenteraad heeft ingestemd 
met de Nota van Uitgangspunten 
en een krediet beschikbaar heeft 
gesteld zal de gemeente dit najaar 
een inschrijvingsprocedure starten. 
Voorafgaande aan de start van de 
inschrijving zullen inwoners van Ku-
delstaart in de gelegenheid worden 
gesteld om te participeren in de ste-
denbouwkundige schets. Het start-
document Kleinschalige horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-
297 hebben burgemeester en wet-
houders afgelopen dinsdag 9 au-

gustus tijdens het wekelijkse over-
leg vastgesteld. Na de zomerstop 
gaat de nota ter kennisname naar 
de leden van het beraad. Tevens 
wordt dan voorgesteld een krediet 
beschikbaar te stellen van 52.000 
euro voor fase 2 (definitiefase). 

De financiële gevolgen gaan ver-
werkt worden bij de najaarsrappor-
tage. Verder gaat groen licht aan de 
fracties gevraagd worden om, in af-
wijking van vastgesteld beleid, mee 
te willen werken aan de uitgifte van 
de ondergrond in erfpacht, indien 
alleen daarmee een financieel ver-
antwoorde exploitatie gevoerd kan 
worden. 

“Meerkosten worden dit moment in kaart gebracht”

Van Cleeffkade na aanpassing 
nog steeds smal ‘paadje’!

Bord Zwarteweg laat los…
of betreft het hier gewoon metaal 
moeheid? Ach, het zal hier echt wel 
gaan om een vermist schroefje… 
Wel tijd voor de gemeente om tot 
actie over te gaan, weg is tot slot-
te weg!

Maximum KCA en 
Historische Tuin 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 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.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Training voor kinderen én 
ouders bij echtscheiding 
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
biedt in het najaar de kindertraining 
‘Als je ouders scheiden’ aan voor de 
leeftijdsgroep van 8 tot en met 12 
jaar. In de training kunnen kinderen 
‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze krij-
gen een extra steuntje in de rug bij 
het omgaan met de scheiding van 
hun ouders. De training bestaat uit 
acht bijeenkomsten en begint maan-
dag 3 oktober om 16.00 uur. Ouders 
van kinderen in alle leeftijden wordt 
de training ‘Omgaan met kinderen 
bij echtscheiding’ aangeboden. De-
ze training omvat eveneens acht bij-
eenkomsten en start 6 oktober om 
19.30 uur. Beide cursussen worden 
gegeven op de locatie van Vita aan 
de dr. Willem Dreesweg 2 in Amstel-
veen. Eén op de zes kinderen krijgt 
te maken met een echtscheiding. 
Uit elkaar gaan brengt niet alleen 
voor de partners veel stress met zich 
mee. Ook voor de kinderen levert 
het niet te onderschatten spannin-
gen en emoties op. De periode voor 
de feitelijke scheiding is voor hen 

moeilijk en onzeker. Na de schei-
ding moeten alle betrokkenen weer 
een nieuw evenwicht zien te vinden. 
Kinderen moeten vaak één van hun 
ouders (vaker) missen, verhuizen of 
steeds van huis wisselen, soms wen-
nen aan een nieuwe partner van een 
ouder. Al deze ingrijpende verande-
ringen zorgen ervoor dat kinderen 
rondom een scheiding veel mee- en 
doormaken. Uit onderzoeken blijkt 
dat goede begeleiding daarbij erg 
belangrijk is. Echtscheiding vergt 
veel en scheidende ouders kunnen 
soms een steuntje in de rug hier-
bij goed gebruiken. De kennisma-
kingsgesprekken worden gepland 
vanaf donderdag 15 september. Wie 
interesse heeft of zich wil aanmel-
den, kan contact opnemen met de 
trainers Jasmina Barisic-Krivdic en 
Kees Verhoeven via 0297-562955 
of via 020-5430430. Of per mail: 
j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl of 
k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.
nl. Voor algemene informatie: www.
vitawelzijnenadvies.nl.

Regionale herdenking van 
slachtoffers Nederland-Indië
Amstelveen - Zondag 14 augustus 
om 19.20 uur vindt de regionale her-
denking van gevallenen en slachtof-
fers in Nederlands-Indië weer plaats 
bij het Indiëmonument in het Broer-
separk te Amstelveen. Zeventig jaar 
geleden, met de Nederlandse oor-
logsverklaring op 8 december 1941, 
veranderde de wereld voor de men-
sen uit Nederlands-Indië voorgoed. 
Hein Schild vertelt, samen met zijn 
dochter Mirjam en kleindochter Da-
lith, wat zijn familie van gemengde 
komaf maar met een Duits paspoort, 
deels levend als buitenkamper en 
deels in het kamp, na 1940 in Neder-
lands-Indië overkwam en hoe het ge-
zin, waarin hij opgroeide, toen feite-
lijk ophield te bestaan. Wat geef je na 
zo’n ervaring je eigen kinderen mee 
over zo’n verleden? Ook spreken bur-
gemeester Van Zanen, voorzitter Van 
Lith van de Bond van Wapenbroeders 

afdeling Amstelland en voorzitter Di-
azoni van de Stichting Herdenking 
Gevallenen en Slachtoffers in Neder-
lands te Amstelveen. Na afl oop vindt 
een koempoelan (informeel samen-
zijn) plaats. Voor meer informatie: zie 
www.indieherdenkingamstelveen.nl.

Voor jeugd: Youth Alpha-cursus
Aalsmeer - In september start een 
Youth Alpha-cursus in de Lijnbaan-
kerk. Inwoners tussen de 14 en 
18 jaar die de uitdaging aandur-
ven kunnen zich (samen met vrien-
den) opgeven via youthalpha@cgk-
aalsmeer.nl. De Alpha-cursus is 
voor jongeren die meer willen weten 
over het christelijk geloof, die wil-
len weten of er meer is tussen he-
mel en aarde, die hun kennis over 
het christelijk geloof willen opfris-
sen, maar natuurlijk ook om nieu-
we mensen te ontmoeten. Wil jij 
wel eens met andere jongeren pra-
ten over het christelijk geloof? Tij-
dens tien avonden en een weekend 

gaan jongeren samen met een vas-
te groep leeftijdsgenoten zich bezig 
houden met vragen als: Wie is Je-
zus? Geneest God vandaag de dag 
nog steeds? En: Wat doet de Heilige 
Geest? Elke woensdagavond van-
af september tot november komt de 
groep bij elkaar en om de week start 
de cursus met een gezellige maal-
tijd. De cursus is vrijblijvend en gra-
tis, alleen voor het weekend wordt 
een bijdrage van 25 euro gevraagd. 

Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.cgk-aalsmeer.nl/
alpha of bel naar Arjen Verburg via 
06-53774359.

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Mul-
ligen, Lelystad. Gez. dienst in CGK. 
Om 18.30u. ds. J. van Mulligen, Le-
lystad. Gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in zorg-
centrum Aelsmeer Euch.viering 
met pastor L. Seeboldt. Zaterdag 
om 17u. in Kloosterhof Euch.vie-
ring, pastor L. Seeboldt. Zondag om 
10.30u. Euch.viering, pastor L. See-
boldt en 14.30u. in Karmelkerk Pool-
se dienst, vg. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. H. 
Eschbach, Terschuur.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. v/d Weg 
uit Uithoorn.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 14 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Joop Striet-
man. Tevens crèche, peuterdienst 
en metamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Huisdienst 10u., zie website. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. J. 
van Mulligen. Gez. dienst met NGK 
in Lijnbaankerk. 18.30u. ds. J. van 
Mulligen. Gez. dienst met NGK in 
Lichtbaken.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met br. Nico Tas. Extra collecte voor 
Pastoraal Diaconaal Fonds.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Geen dienst.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst, ds. C.G. Graafl and. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselen-
weg 116. Zondag diensten 10u. en 
18.30u., ds. A. van Vuuren. 

Aalsmeer - Wegens verbouwing 
van de Open Hof Kerk en het Baken 
is het open huis voorlopig verplaatst 
naar het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat 6, achter de Karmelkerk. Ie-
dereen is hier van harte welkom om 
van 10.00 tot 11.30 uur koffi e te ko-
men drinken op de dinsdagen 16 en 
30 augustus. De koffi e wordt gra-
tis verstrekt. Wilt u graag eens met 
anderen praten, dan wordt u hierbij 

van harte uitgenodigd. Het verplicht 
u tot niets. Iedereen, van welke kerk 
of religie dan ook, mag binnen lo-
pen. Wie geen mogelijkheid heeft 
om op eigen gelegenheid te komen, 
kan contact opnemen met Panc Ei-
kelenboom via 0297-327915 of 
eikel026@tele2.nl, met Annie Stoof 
via 0297-328326, met Annie Vijfhui-
zen via 0297-322131 of met Bertha 
van der Linden via 0297-326940.

Amstelveen - Er is weer 
plaats bij de klaverjasclub van 
Nieuw Vredeveld in Amstel-
veen. 

Vanaf 14 september wordt ie-
dere woensdagmiddag ge-
kaart van 14.15 tot 16.30 uur. U 
speelt onder enthousiaste lei-
ding in een gezellige klaverjas-
competitie. 
Voor informatie en aanmel-
den kunt u zich richten tot 
de receptie van Nieuw Vre-
develd aan de Rembrandt-
weg 428, Amstelveen. 
Telefoon: 020-6475396 of 
www.nieuwvredeveld.nl

Open huis in het Parochiehuis

Vermist:
- Clantstraat: Zwart-witte poes. Rechter voorpoot wit doorlopend in 

een witte streep over de rug. Ze heet Tina en is 2 jaar oud. 
- Aalsmeerderweg: Grijs-cyperse kater. Zijn naam is Scar. Hij heeft 

een chip, is gecastreerd en 3 jaar oud.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Grijs met wit katertje. Hij heeft vier wit-

te poten en een wit puntje aan de staart. Hij heet Dietje, is 10 jaar 
oud en is een beetje schuw.

- Bilderdammerweg: Lapjes poes met cypers wit en rood. Zij is een 
kleine poes met vrij grote oren en is een fi jn katje. Haar naam is 
Muis.   

- Duikerstraat, Nieuw Oosteinde: Siamees, Lilac-Point. De kater is 
beige met iets donkerder staart en oortjes. Hij heeft blauwe ogen 
en heet Pino.

- Zwarteweg: Zwarte kater van 4 jaar. Heet Macho heeft een tenge-
re kop en lange staart.

- Vlinderweg: Noorse Boskat. Zijn naam is Pebbles en hij is vaalrood 
met beige.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte streep over de kop en 

zwarte vlekken op de rug.
- N201 ter hoogte van de brandweerkazerne: Grijs-zwart cyperse 

poes met een zwarte punt aan de staart.
- Aalsmeerderweg: Konijn. Bruin, beige en wit.
- Karperstraat: Rode kat.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een 
zwart-wit katertje.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Waar is poes Muis?
Kudelstaart - Als vermist opge-
geven door zijn baas, is de lapjes 
poes links op de foto. Het dier is cy-
pers wit en rood en heeft vrij gro-
te oren. Muis is de naam van deze 
poes, die wordt vermist vanaf de Bil-
derdammerweg. Wie het dier heeft 
gezien wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer en omstreken via tel. 
0297-343618.

Klaverjassen 
in Nieuw 
Vredeveld

Nico Dames: “Wateroverlast 
in Dorp door oud riool”
Aalsmeer - De harde en hevige re-
genbuien de laatste weken heb-
ben voor behoorlijke overlast ge-
zorgd in diverse delen in Aalsmeer. 
Onder andere ook in de Zijdstraat 
op 28 juli waardoor café de Praam 
leeg gepompt moest worden door 
de brandweer, evenals het cadeau-
winkeltje verder op in de winkel-
straat. Volgens de heer Nico Dames 
is het riool in de Zijdstraat lek, oud 
en hebben de buizen een geweldige 
ondercapaciteit. “De levensduur van 
een riool is ongeveer 35 jaar en had 
dus al lang vervangen moeten wor-
den. In 1989 al”, aldus de onderne-
mer uit de Zijdstraat in een schrij-
ven aan burgemeester, wethouders 
en alle fracties. “En”, zo stelt Da-
mes verder: “Op dat riool heeft de 
gemeente ook nog eens de hele Ui-
terweg door middel van een perslei-
ding en alle nieuwbouw in de We-
teringstraat, Punterstraat, Grundel-
weg, Praamplein, Molenpad, Ring-
vaartzijde en de Werven aangeslo-
ten. Ik vind het absurd dat er bij de 
nieuwbouw door de gemeente geen 
gescheiden regenwater-afvoeren 
voorgeschreven zijn, zodat het re-
genwater direct op de overal aanwe-
zige sloten afgevoerd kan worden. 
Waarom wordt de capaciteit van het 
riool in het Dorp niet vergroot met 
meer verzamelkelders, zoals al gere-
aliseerd onder de parkeerplaats van 
het Wapen in de Dorpstraat en on-
der het Weteringplantsoen?” De on-

dernemer hoopt dat gemeente (ein-
delijk) eens de ogen opent voor het 
oude riool en op korte termijn met 
een plan van aanpak komt! Mocht 
opnieuw een hevige regenbui voor 
overlast en schade zorgen in de 
winkelstraat kan de gemeente reke-
nen op een rekening of rechtszaak 
van Nico Dames. 

Hij besluit zijn brief aan de bestuur-
ders: “Bij deze stel ik u tevens aan-
sprakelijk en verantwoordelijk voor 
mogelijke schade direct en indirect 
ontstaan door toekomstige water-
overlast als gevolg van tekortkomin-
gen en gebreken aan het riool met 
betrekking tot mijn percelen.”

Aanrijding met 
letsel op A4
Hoofddorp - Op de Rijksweg A4 
is zondag 7 augustus rond 22.45 
uur een 46 jarige automobiliste uit 
Schiedam gewond geraakt. Door 
onbekende oorzaak is de vrouw te-
gen de vangrail gereden. De au-
to is weggesleept en de vrouw is 
met pijn op haar borst overgebracht 
naar het ziekenhuis voor controle.  
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Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl
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Muziek
Vrijdag 12 augustus:
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 13 augustus:
* Coronaparty met dj Jochem van 
Leeuwen in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Zomerkriebels in Bon Ami, Dreef 
met veel muziek vanaf 22.30u.
Zaterdag 20 augustus:
* Goud van Oud in café’s in Centrum 
met live-muziek en dj’s v/a 21u.

Exposities
Zaterdag 13 augustus:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
13 en 14 augustus:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein, zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. Plus expositie 
in Historisch Centrum. 
Tot en met 28 augustus:
* Expositie leerlingen van Dirk An-
nokkée in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u.
Tot en met 25 augustus:
* Kindertekeningen uit IJsland, Rus-
land, Cambodja, Bangladesh en Pe-
ru op Kinderkunstzolder in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open ie-
dere do. t/m zo. 14-17u.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen 
van water’ van Monic Persoon in fy-
siopraktijk Kudelstaart, Kudelstaart-
seweg. 
Tot eind september:
* Foto-expositie deelnemers foto-
wedstrijd watertoren-renovatie in 
watertoren Aalsmeer. Iedere zater-
dag en zondag open 13-17u.

Diversen
Donderdag 11 augustus:
* Tiende voetbaltoernooi bij RKAV, 
Beethovenlaan mmv VVA, RKDES 
en Roda’23. Ook zaterdag 13 augus-
tus. Aanvang beide avonden 19u. 
Zaterdag ter afsluiting disco.
Vrijdag 12 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
13 en 14 augustus:
* Watertoren open voor bezoekers. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zondag 14 augustus:
* Zwemwedstrijden in Westeinder-
plassen Oceanus. Van 11 tot 17u. 
vanaf surfeiland, Kudelstaartseweg.
Dinsdag 16 augustus:
* Koffie-ochtend van ‘t Baken in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 10u.
Woensdag 17 augustus:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
Zaterdag 27 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u. Opbrengst voor 
onderhoud.
Zondag 28 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Start min’s 
om 9.30u. in Waterlelie, Dreef. Start 
achtste om 10.30u. en olympische 
afstand om 11.30u. beiden bij sur-
feiland, Kudelstaartseweg.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les En-
fants du Paradis’ in theater het Am-
sterdamse Bos. Voorstellingen iede-
re dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.
4 tot en met 10 september:
* Feestweek Aalsmeer met SPIE-
avond, Fashion Night, kindermid-
dag, Aalsmeerse bands, Miss ver-
kiezing, ouderenmiddag en optre-
dens van o.a. Glennis Grace, Woler 
Kroes, Peter Beense, Jan Smit en DJ 
Alex van Oostrom.

Tentoonstelling in Oude Raadhuis t/m 28 augustus

Veel lovende woorden voor 
leerlingen Dirk Annokkeé
Aalsmeer - Vooraf aan hun ten-
toonstelling in het Oude Raadhuis 
bezochten de leerlingen van Dirk 
Annokkeé het huiskamermuseum. 
Door het kijken naar interessante 
kunst en het aangeboden glaasje 
wijn verdween er iets van hun span-
ning. Zondag 7 augustus speelden 
Dirk en zijn leerlingen een hoofd-
rol. In de schijnwerpers van het Ou-
de Raadhuis toonden zij hun oogst 
van maanden aan een groot pu-
bliek. Aan Janna van Zon was de 
eer om de door velen bejubelde ten-
toonstelling te openen.
“Toen ik afgelopen donderdagmid-
dag rond liep in het Oude Raad-
huis om naar deze tentoonstelling 
te kijken vond ik de sfeer gewel-
dig. Er was niet alleen een vrolijke 
blijdschap bij de aanwezige expo-
santen, maar er was ook een zekere 
mate van trots voelbaar, omdat men 
met het werk in het Oude Raadhuis 
mocht hangen. Carla Ratterman 
komt de eer toe en verdient een 
compliment want zij nam het initia-
tief voor deze tentoonstelling. Zocht 
contact met het KCA bestuur, en re-
gelde achter de schermen heel wat 
zaken. Zij kan met recht trots zijn op 
het eindresultaat. Tijdens mijn be-
zoek waren er niet alleen de makers 
aanwezig maar ook al veel nieuws-
gierigen. Wij spraken onze bewon-

dering uit voor de kwaliteit van de 
werken. Een tweetal opmerkingen 
wil ik u niet onthouden: ‘Nou, er 
zijn toch schilders bij die de ama-
teurstatus ver overstijgen.’ En: ‘Ik 
heb hier wel slechtere tentoonstel-
lingen gezien ook al waren die dan 
van professionele kunstenaars’. Al-
le reden om Dirk Annokkeé en zijn 
leerlingen van harte feliciteren met 
deze tentoonstelling”, aldus Janna 
van Zon.

Kunst schept vreugde
Janna was ook aanwezig bij het uit-
pakken van de kunstwerken. “Dat 
zijn altijd heerlijke momenten die 
mij doen denken aan de Sinter-
klaasavonden van vroeger. Altijd 
nieuwsgierig wat er tevoorschijn 
komt. En gelooft u mij, ik was on-
der de indruk van wat ik zag. Voor-
namelijk om de originele visie die 
een groot aantal van u weet te ver-
beelden. Daarom schreef ik eer-
der in de Nieuwe Meerbode dat de 
liefde voor het schilderen duide-
lijk zichtbaar is. En het plezier bele-
ven aan deze hobby van het doek af 
spat. Het durven ‘spelen’ met verf en 
met kleur gebeurt op een onbevan-
gen wijze die kenmerkend is voor de 
amateur schilder. Interessant om te 
zien is ook hoe de verbeelding ge-
stalte heeft gekregen op het doek of 

op papier. Geen van de deelnemen-
de exposanten heeft het zichzelf ge-
makkelijk gemaakt. Integendeel ve-
len van u hebben de uitdaging ge-
zocht. Dat u in staat bent om de uit-
daging aan te durven heeft vooral te 
maken met zelfvertrouwen. En dat is 
u meegegeven door Dirk Annokkeé. 
Dirk is in mijn ogen werkelijk een top 
docent die niet alleen zijn leerlingen 
de kneepjes van het vak tracht bij 
te brengen, hen de techniek leert, 
maar hen vooral goed laat kijken. 
Eerst zelf uitzoeken en wie er niet 
uitkomt krijgt een aanwijzing waar 
je wat aan hebt en waar je mee ver-
der kunt. Daarmee vergroot hij het 
plezier in het schilderen. Zo wordt 
het schilderen een fantastische ont-
dekkingstocht die het leven ver-
rijkt. Niet alleen het scheppen van 
kunst is een heerlijke bezigheid ook 
het kijken naar kunst schenkt on-
gelooflijk veel mensen troost. Kunst 
schept vreugde in het leven! Laten 
wij daarom het glas heffen op Dirk 
en op Carla want zonder hen was 
deze tentoonstelling niet tot stand 
gekomen. De exposanten wens ik 
nog vele inspirerende kunsturen toe 
en heel veel positieve aandacht. De-
ze tentoonstelling zal hier zeker toe 
bijdragen”, besluit Janna van Zon 
haar verhaal. De expositie bezoeken 
kan tot en met 28 augustus.

Een mooie bos bloemen voor ‘openaar’ Janna van Zon van Dirk Annokkeé en zijn leerlingen.

Boogie Woogie, blues en rock
All American Day zondag 
met veel live-muziek
Leimuiderbrug - Café Ruimzicht, 
beter bekend als rooie Kees, orga-
niseert aanstaande zondag 14 au-
gustus de inmiddels bij velen be-
kende All American Day met op-
tredens van diverse artiesten. On-
der andere is het podium voor mis-
ter Boogie Woogie, pianist Erik-Jan 
Overbeek. Als speciale gast is Dicky 
Greenwood uitgenodigd. Ook kun-

nen de bezoekers deze middag ge-
nieten van onvervalste rock and roll 
van Blood, Sweat en Kiers. Het fes-
tival is van 13.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Café Ruimzicht is 
te vinden aan de Leimuiderdijk, na-
bij de brug over de Ringvaart bij Lei-
muiden. Voor meer informatie kan 
de site www.caferuimzicht.nl beke-
ken worden.

Zaterdag met dj Jochem van Leeuwen

Corona party in de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 au-
gustus organiseert café de Praam 
in de Zijdstraat een daverende co-
rona avond met de Aalsmeerse DJ 
Jochem van Leeuwen. De party be-
gint om 22.00 uur en de toegang is 
gratis. Elke donderdagavond in de 
maand augustus geeft de Praam 25 
procent korting op diverse drank-
jes in verband met de komende pra-
menrace.
Er zijn momenteel veel pramenrace-
deelnemers aan het klussen. Na een 
avond hard werken, worden ze in de 
Praam getrakteerd op een drankje 
met korting. Vrijdag 13 augustus is 
het overigens ook weer feest in de 
Praam met party DJ Henk achter de 
knoppen. Deze party begint even-
eens om 22.00 uur en de toegang is 
gratis. Vergeet niet een id-kaart mee 
te nemen!

Kaartverkoop is gestart
Weer Fashion Night in 
tent tijdens feestweek!
Aalsmeer - Tijdens de feestweek 
presenteren een vijftien onderne-
mers in Aalsmeer opnieuw een wer-
velende Fashion Night in de tent op 
het Praamplein. Op dinsdag 6 sep-
tember wordt de nieuwste mode 
voor hem en haar voor het komende 
herfst- en winterseizoen tijdens een 
sprankelende show gepresenteerd. 
De Fashion Night biedt mode voor 
diverse smaken en leeftijden en is 
inclusief brillen, juwelen, schoenen 
en accessoires. De Fashion Night 
wordt georganiseerd door Big L, 

Denise Fashion, Ed Kriek Optiek, 
Sparnaaij Juweliers, Henrita Foot-
wear, Teddy’s kindermode, De Stu-
dio, Small Talk, Van der Schilden lin-
gerie, Deportivo, Romee Fashion, 
Espago, Heij modeschoenen en 
Beau Grandes. De make-up en kap-
sels van de modellen worden ver-
zorgd door All About Hair. 

Bij alle deelnemers zijn kaarten te 
koop. Wacht niet te lang, voor jaar 
was de Fashion Night in snel tem-
po uitverkocht!

Night of Comedy live in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 2 decem-
ber presenteert Crown Theater 
Aalsmeer de Night of Comedy! De-
ze multimediale en interactieve 
voorstelling, op basis van het laat-
ste nieuws en de waan van de dag, 
zit boordevol vlijmscherpe politie-
ke analyses, sport, roddels, impro-
visaties en reportages. Het nieuws 
wordt in wisselende samenstel-
ling gebracht door onder andere 
Arie Koomen, Bob Maclaren, Wilko 
Terwijn, Bram van der Velde, Har-
ry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob 
Spoelstra en Jaap Bressers. De co-
medians van Night of Comedy heb-
ben zich ruimschoots bewezen in 
diverse solovoorstellingen, oude-
jaarsconferences en zijn het brein 
achter vele televisiesuccessen.

Anne van Veen met Wilde Lucht
Op zaterdag 3 december is het 
Crown-podium voor Anne van Veen 
met de voorstelling ‘Wilde Lucht, 
van moraal tot banaal’. Met haar 
eerste tournee kwam, zag en ver-
overde dit kleinkunsttalent de har-
ten van het publiek. Met een ontwa-
penende puurheid stond Anne op 
het podium. Critici prezen haar fris-
se blik op het bestaan, haar waar-
achtigheid en haar onvoorspelbaar-
heid. In haar nieuwe show Wilde 
Lucht gaat Anne het gevecht aan 
met de spoken van vroeger en komt 
zo midden in haar eigen neurosen 
terecht. Ze spreekt een meer rebel-

se kant aan van zichzelf om haar 
grenzen te verleggen. Zo zoekt ze 
naar de poëzie in de ruwheid van 
een Afrikaanse straatmeid, maar 
pakt ze ook de zich onweerstaan-
baar aan haar opdringende seksua-
liteit bij de lurven. Welkom bij dit bij-
zondere en persoonlijke program-
ma! Anne van Veen wordt op piano, 
toetsen, zang en udu begeleid door 
Jasper Slijderink. 

Wibi Soerjadi op 9 december 
Wibi Soerjadi viert dit jaar zijn 30-ja-
rig jubileum als concertpianist en op 
vrijdag 9 december komt hij zijn mu-
zikale feestje geven in Crown The-
ater Aalsmeer. Op 20-jarige leeftijd 
behaalde hij als jongste student van 
het Sweelinck Conservatorium Am-
sterdam zijn master met het hoogst 
haalbare resultaat, een 10 met on-
derscheiding. Hij concerteerde we-
reldwijd en ontving vele gerenom-
meerde prijzen en onderscheidin-
gen. Wibi Soerjadi weet met zijn in-
dringende en beeldende piano-
spel een groot publiek te raken en 
weet als geen ander zowel kenners 
als minder ervaren luisteraars te im-
poneren met zijn fabelachtige pia-
notechniek. Dit maakt hem bij uit-
stek geschikt als vertolker van het 
grote romantische pianorepertoi-
re van meesters als Liszt en Chopin. 
Zijn eigen composities en transcrip-
ties passen naadloos in de traditie 
die Franz Liszt twee eeuwen gele-

den zette met zijn soms bijna on-
speelbare bewerkingen en fantasie-
en op bekende thema’s uit die tijd. 
Wibi Soerjadi is binnen en buiten de 
muziekwereld een begrip. 

Vrijwilligers gezocht
Kijk voor het volledige programma 
op www.crowntheateraalsmeer.nl. 
Klik op programma en kaarten voor 
het bestellen van kaarten en/of de 
brochure. Voor meer informatie kan 
een email gestuurd worden naar  
info@crowntheateraalsmeer.nl. De 
stichting is overigens nog op zoek 
naar vrijwilligers. Aanmelden kan 
eveneens door een email te sturen!

Con Amore hervat repetities
Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore gaat weer van 
start, de vakantie zit er weer op. Zes 
weken rust, maar nu weer met nieu-
we krachten er tegen aan. Als eer-
ste gaat gerepeteerd worden voor 
het Groene Hart Martinee 2011. 
Alle koren van dirigent Theo van 
der Hoorn geven een inloopcon-
cert in de Adrianuskerk te Lange-

raar op zondag 4 september. Ruim 
180 deelnemers gaan van zich laten 
horen. Op 10 september vervolgens 
treedt Con Amore op in Zonnehuis 
Amstelveen, staat een open repe-
titieconcert in de Open Hofkerk op 
het programma en gaan de heren 
zingen tijdens de 55+beurs in Haar-
lem. Ook kerstconcerten zijn weer 
in de agenda opgenomen. Voldoen-

de ‘werk’ voor handen dus! De ruim 
tachtig mannen gaan er weer voor. 
Wel zou het koor graag weer eens 
nieuwe zangers willen begroeten. 
Maandag 15 augustus is de eerste 
oefenavond en deze vindt plaats in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat en 
begint om 19.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website amkcona-
more.nl of bel 0297-323847.

Aalsmeer - “In april waren wij druk met de voorbereiding voor de planning 
van de artiesten voor de feestweek 2011 toen er een trio opdook onder de 
naam Adlicious. Ik ben gelijk naar een optreden gaan kijken en wist nog niet 
dat ze tweede in de X-factor zouden worden. We hebben wel een optie geno-
men en dat is maar goed ook. Ze zijn momenteel de drukst geboekte arties-
ten van Nederland”, vertelt Henk Sietsema van de feestweek-organisatie. Ui-
teraard is hij trots dat Adlicious komt optreden op vrijdag 9 september in de 
feesttent in Aalsmeer samen met Jan Smit en Peter Beense. Overigens is de 
voorverkoop van kaarten deze week in een stroomversnelling gegaan, dus wie 
het trio wil zien en horen, doet er goed aan snel een toegangskaart te gaan 
kopen. Adlicious bestaat uit de drie vrienden Jordy van Toornburg, Laise San-
ches en Shirley Spoor. Ze hebben vier jaar lang aan het conservatorium te Rot-
terdam gestudeerd en deze in 2010 afgerond. Het drietal zingt al jaren samen, 
maar Adlicious is pas echt geboren in het najaar van 2009. 

Henk Sietsema van de Praam trots
Adlicious in de feestweek!

Spaar geld uit!
After Ride for 
Roses met SPIE
Aalsmeer - Het is alweer bijna tijd 
voor de 26ste Aalsmeerse pramen-
race. Op zaterdag 10 september 
barst het feest weer los. Het thema 
is ‘Ik hou van...’. 
Inschrijven kan nog steeds. Wie zich 
nu als team aanmeldt betaalt 40 eu-
ro, op de sportavond op maandag 
5 september bedraagt het inschrijf-
geld 50 euro en wie zich daarna nog 
opgeeft krijgt een rekening van 100 
euro. Snel inschrijven is dus een 
aanrader. Het spaart geld uit! “We 
moeten streng zijn, want hoe later 
iedereen zich opgeeft hoe vervelen-
der het voor ons is”, aldus het SPIE-
bestuur in een reactie. 
De sportavond heeft de naam The 
After Ride For The Roses gekre-
gen. Wat verwacht kan worden deze 
avond? Een tipje van de sluier: fiet-
sen en rozen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de pramenrace 
hebben de deelnemers zelf invloed 
op de startlijst voor de sportavond. 
Hoe of wat wordt binnenkort be-
kend gemaakt. 
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Kennisgeving ontwerp beschiKKing, wet 
ruimtelijKe ordening, vrijstelling ex artiKel 
19 wro en bouwvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening voorne-
mens zijn een vrijstelling en een vergunning te verlenen voor 
het de wijziging van kassen in een bedrijfspand ten behoeve 
van stalling en opslag en de nieuwbouw van een stalling- 
en opslagloods aan de Aalsmeerderweg 105 te Aalsmeer. De 
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 juli 2011 be-
sloten om het plan positief te benaderen. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het ontwerp verkla-
ring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van vrijdag 12 augustus 2011 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer bij balie 
6, van 9.00 tot 11.30 uur. Gedurende deze termijn kan een 
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrifte-
lijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wet-
houders 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 vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer 
(0297) 387 698

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot 
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een 

bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de 
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods

ter inzage legging uitwerKingsplan bruggen 
green parK aalsmeer deelgebied 9 en 10

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij het Uitwerkingsplan ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park 
Aalsmeer bruggen deelgebieden 9 en 10’ ter inzage leggen. 
Het uitwerkingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 augus-
tus 2011 tot en met donderdag 23 september 2011 tijdens 
de gebruikelijke openingstijden dagelijks ter inzage op het 
gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. 
De digitale versie van het uitwerkingsplan is in deze periode 
te vinden op de gemeentelijk website: www.aalsmeer.nl.

Voor de deelgebieden 9 en 10 van Green Park Aalsmeer heeft 
al een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierin 
wordt een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt, de Japan-
laan. Deze weg takt aan op de Machineweg en op de on-
langs gerealiseerde rotonde op de Legmeerdijk. Voor deze 
weg zijn twee bruggen noodzakelijk, om de Horntocht en 
de Machinetocht te kruisen. Het voorliggende uitwerkings-
plan betreft deze twee bruggen. Tijdens de terinzageligging 

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

evenementenvergunning
Op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de ventvergunning verleend aan:
- De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op 

woensdag, vrijdag en zaterdag.
Datum verzending vergunning: 9 augustus 2011

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
- Beethovenlaan, het vervangen van de brug;
- Dorpsstraat, het bouwen van een noodbrug;
- Mendelstraat 99, het kappen van een boom;
- Praamplein 3-69, het wijzigen van de toegangsdeur;
- Westeinderplassen H 589, het plaatsen van een blokhut.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat 83, kappen van diverse bomen;
- Hornweg 93-95, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 158, het slopen van kassen, een schuur en een 

schoorsteen;
- Madame Curiestraat 24, het kappen van bomen;
- Mijnsherenweg 41, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 235, het slopen van een kas;
- Oosteinderweg 591, het aanleggen van kabels en leidin-

gen; 
- Ophelialaan 100-160, het aanleggen van kabels en leidin-

gen; 
- Spoorlaan 55, het verwijderen van asbest;
- Stommeerweg 20, het kappen van een boom;
- Stommeerweg 87, het slopen van een woning en opstal-

len;
- Uiterweg 161, het kappen van bomen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 augustus 2011.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
11 augustus 2011

worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan het college (post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ziens-
wijze uitwerkingsplan bruggen GPA”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan daarvoor een af-
spraak maken via telefoonnummer (0297) 387 744. 

ter inzage bij de afdeling dienstverlening,  
weeK 32

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf 
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00 – 24.00 
op 17 september 2011;

t/m  2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250 
te Aalsmeer van 20.00 – 23.00 op 2 september 
2011, Westeinderhavendagen en verlichte bo-
tenshow op 3 september 2011, Tropical Night, 
Aalsmeer Centrum van 20.00 – 01.00 op 30 ju-
li 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 
20.00 – 01.00 op 20 augustus 2011;

t/m  3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van 
1 augustus t/m 3 september 2011;

t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week 
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 septem-
ber 2011;

t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op 
10 september 2011; 

t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;

t/m  7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijds-
traat’; 

t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de 
Praam, Zijdstraat 60;

t/m 15 sept  Objectvergunning: Het plaatsen van een bouw-
inrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augus-
tus t/m 11 november 2011;

t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v. 
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;

t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat 
60;

t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consump-
tie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;

t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer 
bruggen deelgebieden 9 en 10’.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. 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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. 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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.

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
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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 het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

Vergunningen voor arken
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben tijdens het weke-
lijkse overleg op 2 augustus beslo-
ten de twee bezwaarschriften te-
gen het afwijzen van ligplaatsver-
gunningen voor woonarken voor 
permanente bewoning aan de Ui-
terweg ontvankelijk en gegrond te 
verklaren. Een nieuw primair besluit 
gaat genomen worden. Er wordt dus 
groen licht gegeven voor de aan-
gevraagde ontheffi ng op grond van 
artikel 4 van de Woonschepenver-
ordening voor een woonschip voor 
permanente bewoning met een om-
vang van 17,50 meter lang, 7,60 me-
ter breed en 3 meter hoog en voor 

een ark van 18 meter lang, 6 meter 
breed en 5 meter hoog. Beiden ge-
meten vanaf de waterlijn.

Geen botenloods
Burgemeester en wethouders heb-
ben verder besloten het bezwaar-
schrift tegen de weigering van de 
bouwvergunningen voor het bou-
wen van een botenloods aan de 
achterzijde, alsmede een boten-
loods aan de voorzijde van het 
perceel, aan de Herenweg in Ku-
delstaart ontvankelijk en ongegrond 
verklaard. De aangevraagde bouw-
vergunningen worden alsnog ge-
weigerd. 

Minder subsidie Wmo-raad 
en zorgcentrum in 2012
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft tij-
dens het wekelijkse overleg op 2 
augustus besloten de subsidieaan-
vraag voor het jaar 2012 van stich-
ting Zorgcentrum Aelsmeer en de 
Wmo-raad Aalsmeer gedeeltelijk 
af te wijzen. Daarnaast is beslo-
ten de subsidieaanvraag van stich-
ting SO&T, Sportservice N-H en 
Jeugdsportfonds Aalsmeer voor het 
jaar 2012 toe te kennen. Tot slot is 
de verleende subsidie aan de Senio-
renraad Aalsmeer voor het jaar 2010 
in afwijking van de verlening vast-
gesteld. Het subsidiebedrag 2010 
van de Seniorenraad Aalsmeer is 
door de bestuurders vastgesteld op 
0 euro. Een bedrag van 4.000 eu-
ro gaat teruggevorderd worden. De 
subsidieaanvraag 2012 van stichting 

Zorgcentrum Aelsmeer is gedeelte-
lijk afgewezen. Een subsidiebedrag 
van maximaal 129.484 euro wordt 
verleend. De subsidieaanvraag 2012 
van de Wmo-raad Aalsmeer wordt 
eveneens gedeeltelijk afgewezen. 
Een bedrag van maximaal 19.900 
euro subsidie kan de Wmo-raad vol-
gend jaar besteden. Verder is beslist 
dat onder toepassing van de hard-
heidsclausule de subsidieaanvraag 
2012 van stichting SO&T voor een 
bedrag van maximaal 18.452 euro 
en die van de Sportservice N-H voor 
een bedrag van maximaal 4.836 eu-
ro toegekend worden. De subsidie-
aanvraag van stichting Jeugdsport-
fonds Aalsmeer hebben de bestuur-
ders voor een bedrag van maximaal 
8.850 euro in de begroting van vol-
gend jaar opgenomen. 

Kabouterhuis belangrijk voor Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds begin juli heeft 
Medisch Orthopedagogisch Cen-
trum ’t Kabouterhuis een nieuwe 
vestiging in de regio Amstelland. 
Daarmee kunnen meer jonge kinde-
ren met gedragsproblemen en hun 
ouders dichter bij huis worden ge-
holpen. Ook kinderen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart kunnen nu naast ‘t 
Kabouterhuis in Hoofddorp ook te-
recht in de vestiging aan de Marne 
in Amstelveen bij Kinderdagverblijf 
KinderRijk. Op dit moment zijn er 28 
jonge kinderen uit Aalsmeer en Ku-
delstaart in behandeling bij ’t Ka-
bouterhuis. 

Verwijzing
Soms maken ouders of verzorgers 
zich zorgen over het gedrag of de 
ontwikkeling van een kind. Sommi-
ge kinderen zijn druk, praten nog 
niet of gaan moeilijk met ande-
re kinderen om. Ook gaat opvoe-
den niet altijd vanzelf. Ouders die 
tegen problemen aanlopen kun-
nen op verwijzing van huisarts, Lo-
ket Vroeghulp of Bureau Jeugdzorg 
terecht bij ’t Kabouterhuis. De pro-
fessionals van ’t Kabouterhuis wer-
ken dan samen met de ouders en de 

school of het kinderdagverblijf aan 
de optimale ontwikkeling van het 
kind. In Amstelveen richt het Me-
disch Orthopedagogisch Centrum’t 
Kabouterhuis zich met name op he-
le kleine kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Hoe eerder er begonnen wordt met 
de behandeling des te eerder heb-
ben kinderen daar profi jt van en kan 
erger worden voorkomen. Het stre-
ven is dat kinderen zo veel mogelijk 
op hun eigen vertrouwde school of 
kinderdagverblijf kunnen blijven en 
daarnaast in ’t Kabouterhuis extra 
ondersteuning krijgen. Diagnostiek 
en behandeling zijn daarbij gericht 
op het kind, de ouders én de leer-
krachten. Regiomanager Annelies 
de Leeuw: “Bij ‘t Kabouterhuis zijn 
wij gespecialiseerd in de ontwikke-
ling en het gedrag van jonge kinde-
ren. Wij zoeken eerst uit wat er aan 
de hand is en werken daarna samen 
met de ouders aan een oplossing, 
zodat opvoeden weer leuk wordt. 
Ons zorgaanbod is breed. Zo bie-
den we preventieve hulpprogram-
ma’s die aansluiten bij de hulpvraag 
van kinderdagverblijven, scholen en 
centra voor jeugd en gezin (CJG). 
Daarnaast leveren we ook intensie-

vere hulpprogramma’s, met diag-
nostiek en behandeling bij gezinnen 
thuis of in de vorm van dagbehan-
deling (met of zonder onderwijs)’.

Werkbezoek
De Aalsmeerse wethouder Jeugd 
Ulla Eurich bracht afgelopen week 
een werkbezoek aan de nieuwe ves-
tiging in Amstelveen. Zij was onder 
de indruk van de multidisciplinaire 
aanpak van ‘t Kabouterhuis, waar-
bij niet alleen de verpleegkundige, 
de orthopedagoog, de fysiothera-
peut en als het nodig is de medisch 
specialist betrokken worden, maar 
ook de ouders en de leerkrach-
ten. Wethouder Eurich: “Het mooie 
is dat MOC ‘t Kabouterhuis de zorg 
niet overneemt maar met haar on-
dersteuning op maat juist de eigen 
kracht van ouders en leerkrachten 
versterkt. Dan krijgt het kind in zijn 
vertouwde omgeving niet alleen wat 
het nodig heeft, maar zijn hulptra-
jecten ook veel korter. Ik ben bij-
zonder blij met deze nieuwe vesti-
ging van ’t Kabouterhuis in Amstel-
veen.” Meer informatie over ’t Ka-
bouterhuis is te vinden op de websi-
te www.kabouterhuis.nl

Stommeer komt 
niet bijeen!
Aalsmeer - In verband met de in 
volle gang zijnde vakantieperiode 
en het feit dat er in juli wel een wijk-
raadvergadering is gehouden gaat 
de geplande bijeenkomst van wijk-
raad Stommeer op 17 augustus niet 
door. De eerstvolgende bijeenkomst 
is op woensdag 21 september. 

Kinderopvang in 
Green Park
Aalsmeer - In het wekelijkse over-
leg hebben burgemeester en wet-
houders afgelopen Dinsdag 9 au-
gustus besloten in te stemmen 
met het sluiten van een intentie-
overeenkomst tussen de gemeen-
te Aalsmeer, stichting Kinderhof 
Aalsmeer en Green park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. inzake de 
realisatie van een voorziening voor 
kinderdagopvang en naschool-
se opvang in Green Park Aalsmeer. 
Het is de bedoeling om de overeen-
komst medio september nader uit te 
werken. 

Renovatie grafzerken
De gemeente is voornemens ook 
de overige natuurstenen grafzerken 
op het Boomkwekerskerkhof aan 
de Stommeerweg 13 naast de Kar-
melkerk te renoveren. Vorig jaar is 
hiermee reeds een begin gemaakt, 
maar het destijds beschikbaar ge-
stelde budget bleek niet toereikend 
om alle grafzerken te renoveren. 
Nu de Raad een extra krediet van 
15.000 euro beschikbaar heeft ge-
steld kunnen ook de overige werk-
zaamheden worden uitgevoerd.
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Doe mee aan verlichte 
tuinen op Uiterweg
Aalsmeer - Ook dit jaar worden 
de tuinen op de Uiterweg en moge-
lijk ook andere wegen in Aalsmeer 
weer feeëriek verlicht. De organisatie 
is druk bezig met de voorbereiding. 
Lampjes worden gekocht en snoeren 
gecontroleerd, zodat alles weer goed 
en veilig kan branden. Na een wat 
vochtige maand juli  en inmiddels ook 
augustus komt het mooie weer lang-
zaam weer richting Aalsmeer en be-
reikt hopelijk in september zijn hoog-
tepunt. De oude wijsheid ‘de regen 
drijft over de Poel heen, dus het zal 

wel los lopen’ ging dit jaar niet geheel 
op. Het is mooi dat deze dagen de tui-
nen niet verlicht waren. Laat zien wat 
voor creatieve ideeën u heeft. Timmer 
wat, schilder wat en maak van uw tuin 
een sfeervol gebeuren. Als de bewo-
ners aan het begin van de Uiterweg 
gewoon beginnen dan volgt de rest 
van zelf. Data’s voor deze Aalsmeer-
se activiteit zijn: Opbouwen van 29  
augustus tot 2 september en voluit 
draaien in de feestweek zelf van vrij-
dag 2 tot en met 11 september. Voor 
informatie: Tel. 329832.

De laatste loodjes
Thermometer Sint Jan 
bijna op 130.000 euro!
Kudelstaart - “Het lijkt erop dat we 
bezig zijn met de laatste loodjes”, 
zegt voorzitter Berry Philippa van de 
stichting Vrienden van het Monu-
ment Sint Jan. Daarmee doelt hij op 
het feit dat vorige week het streef-
bedrag van 120.000 euro voor res-
tauratie van de kerktoren van de 
Sint Jan was bereikt. “We zijn nu be-
zig met de uitloop naar 150.000 euro 
voor onverwachte tegenslagen. Vo-
rige week werd duidelijk dat de res-
tauratie van het gietijzeren kruis bo-
venop de Sint Jan meer gaat kos-
ten dan begroot. Willen we de toe-
komst van onze toren voor een lan-
ge termijn veilig stellen, dan moe-
ten we nu ook onverwachte tegen-
slagen het hoofd bieden.“ De voor-
zitter van de stichting wijst erop dat 
de stand tijdens deze actie nu ook 
door iedereen kan worden afgele-
zen op een thermometer die voor de 
toren staat. 
“Vorige week was de 120.000 eu-
ro doorbroken en de huidige stand 
is nu opgelopen naar 129.000 euro. 
Dit is natuurlijk al een fantastisch 
resultaat. Maar ik wil toch graag al-
le Kudelstaarters oproepen om ons 
te helpen in eerste instantie door de 
130.000 euro grens te gaan en ver-
volgens te helpen het laatste eind 
te overbruggen. Wie ons wil helpen 
kan een bedrag storten op bankre-
kening 13 19.74.645 t.n.v. Vrienden 
Monument Sint Jan. Ook een klein 
bedrag mag, wij eren ook het klei-
ne”, aldus Philippa tot slot.

Barbecue BV Hornmeer
Aalsmeer -Buurtvereniging Horn-
meer mag niet klagen over het aan-
tal leden, maar, zo stelt het bestuur, 
het kan altijd beter. Nieuwe leden 
kunnen er altijd bij. Dat bewoners 
in de Hornmeer de weg heus wel 
weten te vinden naar het buurthuis 
bleek afgelopen zaterdag 6 augus-
tus wel tijdens de jaarlijkse barbe-
cue. Vorig jaar mochten 50 deelne-
mers welkom geheten worden, dit 
jaar zelfs ruim 60 personen. Vanaf 
17.00 uur was het gelijk al een druk-
te van belang. De regen was opge-

houden, dus men kon gebruik ma-
ken van het buiten terras,dat feeste-
lijk was versierd. Er was onderhou-
dende muziek, niet te hard, ieder-
een kon elkaar goed verstaan. Dat 
de barbecue in goede aarde viel, 
was na afloop wel te merken. Er was 
een flink gat geslagen in de vlees-
voorraad. Het feest ging door tot de 
kleine uurtjes. Het bestuur van de 
buurtvereniging kan zeker terug kij-
ken op een zeer geslaagd buurt sa-
menzijn. Tot de volgende keer klonk 
veelvuldig tijdens het afscheid. 

OVAK verwelkomt hun 
1900ste lid in Aalsmeer
Aalsmeer - De Ouderenvereni-
ging Aalsmeer en Kudelstaart be-
staat inmiddels ruim 3 jaar.  Al eer-
der is speciale aandacht besteed 
aan het 1800ste ingeschreven lid. 
De afgelopen tijd werd met span-
ning uitgezien naar het lid dat zich 
als 1900ste zou aanmelden. De le-
denadministrateur hield de vin-
ger aan de pols. Enige tijd geleden 
kon intern gemeld worden dat het 
1900ste lid zich had ingeschreven. 
Door de vakantieperiode is even ge-
wacht om deze mijlpaal wereldkun-
dig te maken, maar langer wach-
ten was niet nodig.  Begin augus-
tus is vanuit het bestuur contact 
opgenomen met dit speciale, nieu-
we lid: mevrouw Touwslager-Simon 
in Aalsmeer. Toen OVAK voorzitter 
Iman Mosselman haar telefonisch 
meedeelde dat zij de gelukkige was, 
kwam dit voor haar als een grote 
verrassing. Ook meldde hij dat wat 

presentjes zouden worden overhan-
digd. “Wat vind ik dit leuk, ik win 
nooit iets”, aldus de inwoonster en-
thousiast. Op maandagavond 8 au-
gustus hebben drie OVAK bestuurs-
leden mevrouw Touwslager bezocht 
en haar van harte welkom geheten 
binnen de OVAK. Barend Wegman 
verzorgde vanuit de activiteiten-
commissie een boeket bloemen en 
een fles wijn. Bovendien werd aan 
mevrouw Touwslager een gratis lid-
maatschap aangeboden tot januari 
2013. Nel van der Ven legde het één 
en ander op de gevoelige plaat vast. 

Het bestuur hoopt dat het 1900ste 
lid zich spoedig thuis zal voelen bin-
nen de vereniging en dat zij plezier 
zal beleven aan de diverse activitei-
ten en aan het maandblad Door-
vaart. En u begrijpt het al. OVAK 
gaat op weg naar het 2000ste lid. 
Weet u welkom!

Gehandicapten niet vergeten bij feestweek

Sponsors gezocht voor Dag 
van je Leven Topstarsfeest
Aalsmeer - Stichting Dag van je Le-
ven zoekt sponsors voor het jaarlijk-
se gehandicaptenfeest in de feest-
tent op het Praamplein. In het kader 
van de feestweek organiseert Stich-
ting Dag van je Leven op donder-
dag 8 september een feest. Hiervoor 
worden mensen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beperking 
uit de regio uitgenodigd in samen-
werking met Stichting Ons Tweede 
Thuis.  Het programma in de feest-
tent biedt voor verschillende groe-
pen een leuk feest met optredens 
voor jong en oud. En ook dit jaar 
worden de gehandicapten niet ver-
geten en kunnen ze weer genieten 
van een fantastisch spektakel. Het 
programma zal, net als vorig jaar, 
Topstars heten wat een enorm suc-
ces was. De gasten mogen zich op 
het grote podium even als een ech-
te artiest voelen. Naast dat ze zelf 
mogen optreden, komt een aantal 

artiesten het feest opluisteren met 
dans en muziek. Tevens wordt een 
geheel verzorgde lunch aangebo-
den. Voor het eerst zullen ook ver-
schillende woonvoorzieningen be-
zocht worden met een aangepast 
programma, dat geschikt is voor de-
ze doelgroep.  

De feestweek Aalsmeer zal dus ook 
voor gehandicapten onvergetelijk 
worden. Om dit allemaal mogelijk te 
maken doet Stichting Dag van je Le-
ven, die uitsluitend met vrijwilligers 
werkt, een beroep op bedrijven en 
particulieren om hieraan mee te be-
talen. Uiteraard worden sponsors 
persoonlijk voor de feestelijkheden 
uitgenodigd om met eigen ogen te 
zien wat hun bijdrage aan plezier 
heeft opgeleverd. Daarnaast wor-
den, indien gewenst, de namen van 
de sponsors bekend gemaakt in de 
feesttent en op de website van de 

Boek Aalsmeer in de oorlog 
van Theodore van Houten
Aalsmeer - De schrijver Theodore 
van Houten (1952) voltooide onlangs 
na ruim tien jaar onderzoek een uit-
voerig boek over zijn geboorteplaats 
tijdens de Duitse bezetting: Een vrij 
ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeer-
ders in oorlogstijd. De publiek toegan-
kelijke boekpresentatie vindt op vrij-
dag 19 augustus om 17.00 uur plaats 
in café-restaurant De Oude Veiling 
in de Marktstraat. De auteur reikt de 
eerste exemplaren uit aan acteur Hel-
mert Woudenberg en de Aalsmeer-
se burgemeester Pieter Litjens. Wou-
denberg, telg uit een familie van 
NSB- en SS-leden, heeft zijn ouders 
nooit gekend. Zijn vader sneuvelde 
aan SS-zijde nog voor zijn geboorte. 
Zijn nog jonge moeder, afkomstig uit 
de Aalsmeerse familie Jooren, stierf 
kort na de oorlog in Duitsland aan 
een infectie. Helmert Woudenberg 
heeft van de oorlogstragiek van zijn 
familie kunst gemaakt, reden waar-
om Van Houten zijn boek onder an-
dere aan hem heeft opgedragen. Aan 
de boekpresentatie, die wordt inge-
leid door de Aalsmeerse journalisten 
Pierre Tuning en Dick Piet, werken de 
Aalsmeerse zanger Henk van Leeu-
wen en de Utrechtse pianiste Ariad-
ne Verstegen mee. Zij zullen liedjes 
uit de oorlogstijd ten gehore brengen. 
Het boek behandelt vele aspecten van 
de oorlogsjaren in Aalsmeer en om-
geving, maar het perspectief is toch 
veel breder. Er werkten 300 informan-
ten aan mee. In het Nationaal Ar-
chief heeft de auteur dossiers bestu-
deerd van meer dan 160 personen die 
in aanraking kwamen met de naoor-
logse Bijzondere Rechtspleging. Het 
boek geeft informatie over de chao-
tische NSB en Aalsmeerse ‘NSB-fir-
ma’s’. Onder de NSB-bloemenexpor-
teurs was Jan van Maanen een gun-
stige uitzondering. Hij heeft gedu-

rende de hele oorlog mensen gehol-
pen, bijvoorbeeld door hen te vrijwa-
ren van dwangarbeid in Duitsland. In 
de eerste oorlogsjaren steeg de ex-
port van bloemen enorm, vooral naar 
Duitsland. Heel Aalsmeer heeft hier-
van geprofiteerd. Een bijzondere be-
drijfstak was de scheepsbouw. Van-
wege vooroorlogse leveringen aan de 
Staat werd De Vlijt door de bezetter 
gedwongen tot collaboratie. De op-
perbevelhebber van de Wehrmacht, 
Christiansen, liet er boten bouwen 
voor privédoeleinden. Hij was kind 
aan huis op de werf.  Een beruchte fi-
guur was de even sluwe als gestoor-
de SD-spion Anton van der Waals, die 
zich in de herfst van 1944 in Aalsmeer 
vestigde en er zijn huisknecht Mos-
sinkoff op gruwelijke wijze vermoord-
de en diens wettige identiteit over-
nam. Sinds juli 1941 had Aalsmeer 
een NSB-burgemeester, H.F.W. Kolb, 
een tirannieke despoot, die in mei 
1940 nog vrijzinnig democraat was. 
Kolb zag kans zijn kritische Hoofd 
Gemeentewerken ir. W. Gijzen weg te 
werken. Gijzen stierf in Dachau, waar 
ook de Aalsmeerse huisarts Koenraad 
verbleef. Van Koenraad zijn vele brie-
ven uit de kampen Vught en Dachau 
in het boek opgenomen. De Joden-
vervolging, ‘Judenhilfe’ en het onder-
duikbestaan in Aalsmeer krijgen ruim 
aandacht, zo ook vormen van verraad, 
de dwangarbeid van de Arbeitsein-
satz, de illegale pers, het veilingwe-
zen, de hongerwinter, de gigantische 
oorlogsschade aan de bloemenkas-
sen en onder meer de nadrukkelijke 
aanwezigheid van Duitse militairen. 
De schrijver heeft gebruik gemaakt 
van vele ego-documenten, authentie-
ke dagboeken en dergelijke, waaron-
der een logboek van de hongerwinter 
van de bekende pacifist Al Jongkind, 
zijn familie en onderduikers.

Marges voor snelheidsmeting  
Aalsmeer - In Nederland wordt 
bekeurd als de maximumsnelheid 
wordt overschreden. Hierbij wordt 
een marge aangehouden. Wie in 
Nederland een bekeuring krijgt voor 
het overschrijden van de maximum-
snelheid, heeft de snelheidslimiet in 
werkelijkheid dus behoorlijk over-
schreden. Deze marges zijn: Snel-
heid minder dan 100 kilometer: tot 
7 kilometer marge. Bij een snel-
heid vanaf 100 kilometer is de mar-
ge tot 8 kilometer. Belangrijk om te 
begrijpen is, dat deze snelheidsme-
ting bepaalt óf er bekeurd gaat wor-
den. Vervolgens hanteert de poli-

tie een meetcorrectie om te kun-
nen garanderen dat in ieder geval 
geen te hoge bekeuring wordt uit-
gedeeld (met de door het Neder-
lands Meetinstituut geijkte appara-
tuur). Een overzicht van de meetcor-
recties: Snelheid: minder dan 100 
kilometer -> 3 kilometer meetcor-
rectie. Iemand bij wie op een 50-ki-
lometerweg 57 kilometer wordt ge-
meten, wordt bekeurd voor 54 kilo-
meter. Snelheid: meer dan 100 km/
uur -> 3 procent meetcorrectie. Ie-
mand bij wie op een 120-kilometer-
weg 128 kilometer wordt gemeten, 
wordt bekeurd voor 124 kilometer.

Taalcusussen Engels en 
Frans voor 50-plussers
Aalsmeer - Al eens aan een cursus 
voor na de zomervakantie gedacht? 
Misschien is dan Engels of Frans iets 
voor u. U bent nooit te oud om te le-
ren en u leeft pas echt als u nieu-
we dingen leert. U hebt contact met 
weer eens heel andere mensen en 
het is een uitstekende geheugen-
training. Er wordt zoveel mogelijk 
aandacht besteed aan het spreken 
en de groepen zijn klein. Het tempo 
is rustig en een vooropleiding is niet 
nodig. De lessen worden gegeven 
bij Vita, voorheen Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer, in de Meander 

Clematisstraat 20. Er zijn lessen op 
verschillende niveau’s: Beginners, 
half gevorderden en gevorderden 
(conversaties) De franse  cursussen 
zijn op dinsdagmiddag, de Engelse 
lessen op dinsdag en vrijdagmor-
gen. Minimum aantal deelnemers is 
3. De lessen duren een uur en be-
ginnen vanaf 13 sept. De kosten zijn 
78 euro voor 10 lessen en er is na 
deze 10 lessen weer de mogelijkheid 
om op te geven voor een vervolgcur-
sus. De prijs is excl. boeken. Voor in-
lichtingen en opgave: Carolijn van 
Es-Smith, tel. 0297-364398

Geldinzameling voor jeep 
voor Indiaas weeshuis 
Aalsmeer - Vele organisaties zetten 
zich in voor projecten in ontwikke-
lingslanden en gelukkig ook steeds 
meer particulieren ondersteunen 
vaak kleinschalige projecten met 
donaties. Voordeel van kleinere pro-
jecten is dat je direct kunt zien waar 
het geld aan besteed wordt.  Ook 
oud-Aalsmeerse Saskia van Sta-
veren zamelt samen met anderen 
geld in voor een doel wat haar zeer 
nauw aan het hart ligt. Haar part-
ner Deepa en zusje Regi hebben als 
baby’s gewoond in kindertehuis Fa-
kirana in India. Onlangs zijn ze sa-
men teruggegaan om er te kijken 
en vonden dat ze iets moesten doen 
om de zusters daar te ondersteu-
nen. De motivatie van Saskia en het 
‘jeepteam’ is erg groot. Fakirana is 
gelegen tegen de grens met Nepal 
in de deelstaat Bihar, het armste ge-
bied van India. Bihar overstroomt ie-
der jaar wanneer het smeltwater uit 
de Himalaya de bergen afrolt naar 
lager gelegen gebieden. In die tijd 
breken er ernstige epidemieën uit. 
Hierdoor werden in het verleden 

veel kinderen wees. De zusters trok-
ken zich het lot van deze kinderen 
aan. Ze werden liefdevol opgevan-
gen en verzorgd. Uiteindelijk raakte 
het kindertehuis zo vol dat de zus-
ters hebben besloten om de kinde-
ren af te staan voor adoptie, wat ook 
geldt voor Deepa en Regi die naar 
Nederland kwamen in verschillende 
gezinnen. Fakirana wordt momen-
teel voor drie doelgroepen gebruikt. 
Er is een opvang voor verstande-
lijk gehandicapte ouderen. Daar-
naast geven de zusters in Fakirana 
cursussen aan meisjes uit de omlig-
gende dorpen. Dit kost veel moei-
te omdat veel mensen in Bihar nog 
steeds vinden dat meisjes geen on-
derwijs nodig hebben. Deze jon-
ge vrouwen leren lezen, schrijven 
en rekenen. Daarnaast leren ze een 
vak als koken of naaien. Ze krijgen 
ook les in zelfverdediging; iets dat 
helaas bittere noodzaak is. Tot slot is 
er in Fakirana een school voor doof-
stomme kinderen. Er zijn relatief 
veel doofstomme mensen in Bihar. 
Aangezien deze kinderen van hein-
de en verre komen, verblijven ze in 
Fakirana.

Financiële situatie
Hoewel de zusters het nooit breed 
hebben gehad, wordt de situatie 
de laatste jaren steeds schrijnen-
der. Ze worden niet meer gespon-
sord vanuit het buitenland en ze 
verdienen niets aan het werk dat ze 
doen. Daarnaast werkt de Indiase 
overheid niet mee, omdat ze tegen 
Christelijke organisaties zijn wat 
het tehuis wel is. Het kindertehuis 
ligt in een afgelegen gebied. Zon-
der auto kunnen ze nergens komen 
en is het onmogelijk om hun werk 

te doen. Daarnaast zijn er bijna ner-
gens asfaltwegen in Bihar.  De ou-
de jeep heeft 10 jaar dienst ge-
daan, maar is op zijn eind en moet 
hoognodig vervangen worden. Sas-
kia, Deepa, Regi en vriendin Mirjam 
hebben het plan opgevat om samen 
met anderen, waaronder de ouders 
van Saskia, geld in te zamelen voor 
een nieuwe jeep voor de zusters. In 
totaal zou dat 9000 euro kosten. Ze 
gaan zich een jaar inzetten om geld 
in te zamelen en hebben alle men-
sen om zich heen gevraagd om te 
helpen of doneren. En dit heeft ge-
werkt, want in plaats van cadeaus 
op verjaardagen wordt vaak geld 
voor dit project gevraagd. Daarnaast 
hebben ze scholen en kerken bena-
derd en onder ander de Karmelkerk 
uit Aalsmeer heeft geholpen. Ook 
verkopen ze via Marktplaats spul-

len, staan op diverse rommelmark-
ten en hebben in The Beach een fa-
miliereünie gehouden hiervoor. Het 
leek ze in eerste instantie een beet-
je ambitieus om 9000 euro in te za-
melen, maar door hun inzet zijn ze al 
een behoorlijk eind op weg. 

Hoe helpen?
Maar, ze zijn er nog niet en hebben 
nog donaties nodig. Geld kan wor-
den overgemaakt op rekeningnum-
mer 3159218147 t.n.v. A.R. Schip-
per te Amersfoort. Deze rekening is 
speciaal voor dit doel geopend, dus 
er kan geen verwarring ontstaan. 
Iedere cent gaat rechtstreeks naar 
de zusters in Fakirana. Natuurlijk 
zijn contante donaties of donaties in 
de vorm van spullen om te verkopen 
net zo welkom. Saskia en haar fami-
lie en vrienden zullen zorgen dat de 
opbrengst bij de zusters in India te-
recht komt en hopen dat veel men-
sen mee willen helpen.  Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
http://jeepvoorfakirana.web-log.nl/
blog of mail naar Saskia van Stave-
ren: smvstaveren@hotmail.com.
Door Ilse Zethof

Stichting.  Een donatie kan gestort 
worden op Dag van je Leven reke-
ning Aalsmeer: 59.79.04.448 onder 
vermelding van Feestweek 2011.  
Voor meer informatie: www.dagvan-
jeleven.org.

Leuke activiteiten
De Stichting Dag van je Leven heeft 
als doel recreatieve en maatschap-
pelijke activiteiten voor mensen met 
een lichamelijke en/of een verstan-
delijke handicap mogelijk te ma-
ken. De Stichting wil dit doen door 

mensen die ideeën voor leuke ac-
tiviteiten hebben, te helpen deze 
daadwerkelijk uit te voeren en ze 
te ondersteunen met kennis, erva-
ring en middelen. Op deze manier 
wil de Stichting ervoor zorgdragen 
dat goede initiatieven ten behoeve 
van mensen met een handicap, het 
draagvlak krijgen die ze verdienen. 
Het werkgebied van de Stichting 
is Aalsmeer en omgeving. Voor in-
formatie: 0297-325024 of stuur 
een email naar ilse@tricentric.nl of  
dirk@totalcopyservice.nl.
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Rectifi catie
Deportivo lid van 

Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Helaas is vori-
ge week in de Nieuwe Meerbo-
de abusievelijk gemeld dat sport-
zaak Deportivo lid geworden is 
van winkeliersvereniging Cen-
trum. De winkel is echter aange-
sloten bij de Bloemenzegelwinke-

liers. Excuses voor de gemaak-
te fout. 

Deportivo is sinds april 2010 in 
de Zijdstraat 80 gevestigd en 
heeft alles op gebied van voetbal, 
handbal, tennis en running. 

Ziekenhuis Amstelland van start in 
Gezondheidscentrum Waterlinie 
Uithoorn - Op vrijdag 5 augustus 
ontving gynaecoloog Charlotte Re-
nes de eerste patiënt van Zieken-
huis Amstelland in Gezondheids-
centrum Waterlinie in Uithoorn. 
Hiermee is de Polikliniek Gynaeco-
logie offi cieel van start gegaan in 
het gezondheidscentrum. De ande-
re specialisten die gaan poli draaien 
in Uithoorn, volgen gefaseerd in de 
maanden augustus en september. 
Sinds de oplevering van het gezond-
heidscentrum begin mei is op de 
eerste verdieping van het gebouw 
hard gewerkt de benodigde appara-
tuur en inrichting van de poliklinie-
ken van Ziekenhuis Amstelland ge-
reed te maken. De komende twee 
maanden zullen gefaseerd verschil-
lende specialisten starten met een 
spreekuur in Uithoorn. Daarnaast 
kunnen patiënten vanaf september 
ook voor röntgenfoto’s en echogra-
fi sch onderzoek terecht op de afde-
ling Radiologie in Gezondheidscen-
trum Waterlinie. Afgelopen vrijdag 
feliciteerde de heer Hans Broertjes 
(lid Raad van Bestuur Ziekenhuis 
Amstelland) gynaecoloog Charlotte 
Renes haar eerste patiënt mevrouw 
Bauwens en assistente van de Poli-
kliniek Gynaecologie Ellen Korthout 
met een bos bloemen om de start 
van het eerste consult in Gezond-
heidscentrum Uithoorn symbolisch 
te vieren. Het gehele gezondheids-
centrum wordt offi cieel geopend op 
27 september. Op 1 oktober vindt 
een open dag plaats voor alle geïn-
teresseerden.

Afspraak maken
Patiënten die de voorkeur hebben 
voor een afspraak in Uithoorn kun-
nen op de gebruikelijke wijze (te-

lefonisch) een afspraak maken via 
het telefoonnummer van de poli-
kliniek van Ziekenhuis Amstelland. 
Bij het maken van de afspraak moet 
worden aangegeven dat de patiënt 
graag naar de vestiging in Uithoorn 
wil. Gezondheidscentrum Waterlinie 
biedt de bewoners in de regio Am-
stelland een uitgebreide keuze aan 
zorgverleners onder één dak. Naast 
tien huisartsenpraktijken en diverse 
specialisten uit Ziekenhuis Amstel-
land, kunt u in Gezondheidscentrum 
Waterlinie terecht voor röntgenon-
derzoek, laboratoriumonderzoek, de 
apotheek, verloskundige zorg, de di-
etetiek, logopedie, fysiotherapie, op-
ticien, Beter Horen, verslavingszorg, 
Jeugdriagg, GGZ en GGD (jeugdge-
zondheidszorg). 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.waterlinie.nu. 

Van links naar rechts:Hans Broertjes van de Raad van Bestuur, assistente El-
len Korthout, patiënte mevrouow Bauwens en gynaecoloog Charlotte Renes.

Totaal 2586 loten
Postcode loterij deelt in 
Kudelstaart ijsbekers uit
Kudelstaart - In één keer wint een 
hele wijk ijs. De IJsprijs van de Na-
tionale Postcode Loterij is deze keer 
gevallen in Kudelstaart. Alle inwo-
ners van Kudelstaart, die in de ju-
nitrekking meespeelden met hun 
viercijferige wijkcode 1433 vallen 
in de prijzen. In totaal gaat het om 
2586 winnende loten. De inwoners 
van Kudelstaart ontvangen per lot 
een Ben & Jerry’s ijsbeker. De win-
naars krijgen een coupon thuisge-
stuurd waarmee zij hun prijs kun-
nen ophalen op een locatie bij hen 
in de buurt. Van de opbrengst van 
de Postcode Loterij is 50% bestemd 
voor het goede doel. Dankzij 2,5 
miljoen deelnemers aan de Postco-

de Loterij is er in 2010 een bedrag 
van ruim 270 miljoen euro verdeeld 
over 81 goededoelenorganisaties 
op het gebied van mens en natuur. 
Dit zijn onder meer: UNICEF, Na-
tuurmonumenten, Greenpeace, het 
Wereld Natuur Fonds, Humanitas 
en Stichting DOEN. Ook Ben & Jer-
ry’s laat al jarenlang een sociaal ge-
zicht zien door continu initiatieven 
te ontwikkelen om de wereld te ver-
beteren. Zo helpt Ben & Jerry’s War 
Child Nederland in het bereiken van 
een vreedzame toekomst voor oor-
logskinderen. Per verkochte ijsbeker 
‘Peace of Strawberry Cheese Cake’ 
doneert Ben & Jerry’s 25 eurocent 
aan War Child.

Tour de France Meerbode festival
Prijsuitreiking aan winnaars 
in etappes van start
Aalsmeer - Evenals in voorgaan-
de jaren vindt de prijsuitreiking van 
het Tour de France Meerbode Prij-
zenfestival ook dit jaar in etappes 
plaats. De vakantietijd is daar mede 
debet aan. Afgelopen week zijn drie 
prijswinnaars in de schijnwerpers 
en op de foto gezet. Het spits werd 
dit keer afgebeten bij de Aalsmeer-
se vestiging van de Rabobank Re-
gio Schiphol. Jeroen van den Tweel 
uit Aalsmeer mocht daar een wie-
leroutfi t in ontvangst nemen en dat 
kwam goed van pas, want hij is vol-
op in training voor de Ride for the 
Roses. Hij neemt deel aan de af-
stand van honderd kilometer en 
dan zijn wat kilometers in de be-
nen hartelijk welkom. Wel moest hij 
nog even een formulier onderteke-
nen om in het bezit te komen van de 
outfi t die hem als gegoten zal zitten 
bij alle trainingsarbeid waarbij een 
mooi passend visitekaartje natuur-
lijk niet mag ontbreken. 
Een dag later was het de beurt aan 
Casper Verschueren uit Kudelstaart 

om de gewonnen prijs, de fraaie Gi-
ant racefi ets, in ontvangst te nemen 
bij Balk Rijwielen. Casper rijdt dage-
lijks per fi ets vanuit zijn woonadres 
in Kudelstaart naar zijn werkadres 
in Aalsmeer en uiteraard kwam de 
prijs als een geschenk uit de hemel 
vallen. Ook hier werd met dank aan 
Robert van Balk Rijwielen wat pas- 
en meetwerk verricht zodat de race-
fi ets geheel op maat geleverd kon 
worden. 

Juwelier Sparnaaij vormde het der-
de decor bij de prijsuitreiking en Jo-
janneke Kort uit Kudelstaart is de 
gelukkige winnares van de cheque 
ter waarde van 250 euro. Ook in 
voorgaande jaren viel zij, of haar 
levensgezel Mark van den Broek, 
al vaker in de prijzen en ook zoon 
Cedric liet zich niet onbetuigd zo-
dat gesproken kan worden van een 
soort van reünie. Jojanneke en haar 
partner zijn ook al in training voor 
de Ride for the Roses en maken 
deel uit van het team Van der Schaft 

Rabobank wieleroutfi t komt Jeroen van Tweel van pas.

Robert van Balk Rijwielen feliciteert Casper Verschueren.

Jan Sparnaaij overhandigt cheque aan Jojanneke Kort.

Uitbreiding koelcapaciteit 
bij FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Bloemenveiling Flora-
Holland Aalsmeer is bezig met voor-
bereidingen om de koelcapaciteit 
bij de veiling in Aalsmeer uit te brei-
den. Om hiervoor ruimte te maken, 
verhuizen de Technische Dienst en 
de Reststoffenverwerking van de 
veiling aan het einde van dit jaar 
naar het gebouw naast de rotonde 
bij de hoofdingang. Klanten die tot 
voor kort gebruik maakten van deze 
ruimte, zijn inmiddels verhuisd naar 
andere locaties. 
Wie op dit moment over de roton-
de of het fi etspad bij de hoofdin-
gang rijdt, ziet tegenover de be-

veiligingsloge meterslange hekken 
staan. Daarachter vinden momen-
teel grootschalige sloop- en bouw-
werkzaamheden plaats. Om die vei-
lig uit te kunnen voeren, laat de vei-
ling waar nodig ook direct asbest-
sanering uitvoeren. 
Om een duidelijke scheiding tussen 
het werkgebied en het openbare 
veilingterrein aan te brengen, is een 
tijdelijke overkapping (voetgangers-
tunnel) over het naastgelegen fi ets-
pad en trottoir geplaatst. Zo kun-
nen voorbijgangers tijdens de werk-
zaamheden ongestoord van de weg 
gebruik blijven maken.

CNN programma The Gateway
Blik achter schermen op 
luchthaven en veiling
Aalsmeer - Het nieuwe CNN pro-
gramma The Gateway werpt een blik 
achter de schermen bij de groot-
ste transportknooppunten ter wereld, 
waar via ingenieuze logistieke oplos-
singen mensen en goederen hun weg 
vinden naar hun eindbestemming. 
Welke rol spelen ‘s werelds grootste 
havens, luchthavens, spoorwegsta-
tions en snelwegknooppunten in het 
proces van toenemende globalise-
ring? De programmamakers hebben 
een bezoek gebracht aan de luchtha-
ven Schiphol, toegangspoort tot Ne-
derland en tevens transportknoop-
punt dat zich met het verwerken van 
110 vliegtuigen per uur (de grootste 

concentratie in Europa) een van ‘s we-
relds drukste luchthavens mag noe-
men. CNN gastvrouw Becky Ander-
son ontmoet verkeersleiders; bezoekt 
de grootste bloemenveiling ter wereld 
in Aalsmeer; en onderzoekt wat nodig 
is om het transport van passagiers en 
goederen zo soepel en effi ciënt mo-
gelijk te laten verlopen. Met nooit eer-
der vertoonde toegang tot mensen 
en plekken die ervoor zorgen dat de 
luchthaven functioneert; een unie-
ke blik achter de schermen op Schip-
hol. The Gateway wordt uitgezonden 
op zaterdag 13 augustus om 07.30 uur, 
11.30 uur en 19.30 uur en zondag 14 
augustus om 08.30 uur en 17.00 uur.

Vernielingen na leuk feest: Jammer
In de krant lees ik dat de Tropical 
Night niet echt tropical was maar 
wel heel gezellig en dat is ook heel 
wat waard. Op de foto’s is duide-
lijk te zien dat er veel belangstelling 
voor was, en iedereen het naar zijn 
zin had, leuk hoor. Want niets is ge-
zelliger dan na een week van hard 
werken, vakken vullen bij een super-
markt, stek steken bij een kweker, 
meerdere krantenwijken of postlo-
pen met je eigen verdiende geld lek-
ker uit je dak te gaan. Tot hier toe is 
het nog steeds gezellig en een vro-
lijke boel, iedereen heeft het reu-
ze naar zijn zin. Veel gelachen veel 
gekletst. Maar dan komt de tijd van 
vertrek en gaan we weer huiswaarts. 
En dan kom je tot de ontdekking dat 
je de laatste twee pilsjes of de mix-
jes beter niet had kunnen nemen. 

Dan komt er ineens zo’n waas voor 
je ogen en het heldere denken is ook 
een op een laag pitje gekomen, dat is 
jammer, heel erg jammer. Want hier 
gaat het voor sommige mensen he-
lemaal mis. Een scooter, wat fi etsen 
en een boot in de fi k steken, dat lijkt 
toch zo spannend. Maar begrijp wel 
dat de eigenaren van deze genoem-
de voorwerpen er ook hard voor heb-
ben moeten werken om deze te kun-
nen aanschaffen. En dan is de teleur-
stelling wel heel groot als je op deze 
manier je eigendommen terug ziet. 
Jammer, jammer dat een leuk feest 
zo uit de hand moet lopen, ja heel 
jammer!

Mevrouw A. Piet-Cuiper
Drie kolommenplein 3
1431 LB Aalsmeer

en rijden de honderd kilometer. Jan 
Sparnaaij overhandigde de cheque 
in hoogsteigen persoon op vrijdag-
avond, koopavond. 
De overige winnaars, de heer J. 
Kockelkorn en Gerard Meijerink 
in Aalsmeer en Tony van Veen zul-
len in de editie van volgende week 
zijn terug te vinden bij respectieve-

lijk Wijnhandel Wittebol, Ed Kriek 
Optiek en rijwielhersteller Bert de 
Vries. Daarmee zijn de prijzen dan 
keurig gelijk verdeeld, drie om drie. 
De redactie dankt de prijzenschen-
kers ook dit jaar weer voor de me-
dewerking en alle inzenders wor-
den hartelijk bedankt voor hun bij-
dragen. 

Samenwerking absolute noodzaak
Groeikansen watersport 
in ‘Wenkend perspectief’
Aalsmeer - Onlangs is ‘Wenkend 
perspectief Watersport Aalsmeer’ ge-
presenteerd. Dit is een handreiking 
van bedrijven aan de Uiterweg over 
de positionering van Aalsmeer als 
watersportgemeente. Met ‘Wenkend 
perspectief Watersport Aalsmeer’ le-
veren ondernemers in Aalsmeer een 
bijdrage aan de discussie over de ge-
biedsvisie voor de Uiterweg die de 
gemeente in 2012 wil afronden. De 
brochure is een vervolg op een ver-
kenning van onder meer de KvK naar 
de groeikansen voor de watersport 
aan de Westeinderplassen. Vanwege 
nieuwe trends in de watersportrecre-
atie (meer senioren met tijd en geld) 
en dankzij de ruimte, oeverlengte 
en het rijke cultuurhistorische land-
schap met legakkers zijn die kansen 
er volop.

Kiezen en samenwerken
In drie bijeenkomsten hebben water-
sportondernemers en kwekers aan 
de Uiterweg hun wensen en de ver-
schillende toekomstscenario’s op een 
rijtje gezet. De rode draad: Alle on-
dernemers beseffen dat zij op korte 
termijn moeten kiezen waar zij met 

hun bedrijf naartoe willen, stoppen, 
overname, uitbreiden en/of specia-
liseren. “Wij willen blijven onderne-
men op de plek waar we dat al ge-
neraties lang doen”, aldus een on-
dernemer aan de Uiterweg. Hij be-
seft daarnaast met collega-onderne-
mers dat samenwerking een absolute 
noodzaak is. “Je kunt alleen samen-
werken als je een ander ook een bo-
terham gunt.” 

Volop in beweging
De ondernemers weten nu op hoofd-
lijnen wat ze willen en hebben met 
de uitkomsten van hun bijeenkom-
sten een handreiking gedaan voor 
de invulling van het Uitvoeringspro-
gramma economisch beleid van de 
gemeente. De gemeente toont zich 
op haar beurt ook betrokken en is 
goed op weg om de voorwaarden te 
scheppen voor een succesvolle ont-
wikkeling van het watersporttoerisme 
aan de Westeinderplassen. Dirk de 
Bie van de Kamer van Koophandel: 
“Aalsmeer is volop in beweging. Het 
is daarom goed om te zien dat de on-
dernemers en gemeente elkaar vin-
den en samen optrekken.”

Bomen toch weg!
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben tijdens het weke-
lijkse overleg op 2 augustus de be-
zwaarschriften tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor 
het vellen van 22 bomen aan de Hor-
tensialaan, Uranusstraat, Rietgor-
straat en IJsvogelstraat ontvankelijk 
en ongegrond verklaard. De 22 bo-
men, zijnde 4 platanen en 1 esdoorn 
aan de Hortensialaan, 4 platanen 
en 2 berken aan de Rietgorsstraat, 
1 plataan aan de Uranusstraat en 6 
platanen en 3 haagbeuken aan de 
Ijsvogelstraat, worden overeenkom-
stig het advies van de bezwaarschrif-
tencommissie Aalsmeer toch gekapt.

KCA functioneert uitstekend!
KCA zet Aalsmeerse cultuurliefheb-
bers op het verkeerde been” , aldus 
Janna van Zon in haar ingezonden 
stukje. Zij schetst een beeld waarin 
het KCA het thans in haar ogen al-
lemaal niet goed doet. Daarna ver-
volgt zij dat het allemaal veel beter 
kan als wij het ingediende plan van 
Ir. Joop Kok omarmen. Ook lees ik 
iets over kinderkunstkijklessen, kin-
derkunstzolder en brandweervoor-
schriften. Ik wil daar wel wat com-
mentaar aan kwijt. Eerstens is het zo 
dat de gemeente ingrijpend moet be-
zuinigen. Die bezuiniging is kennelijk 
zo groot van omvang dat er in de toe-
komst voor kunst en cultuur slechts 
nog maar minder dan 1 euro per jaar 
aan elke inwoner van Aalsmeer kan 
worden besteed. Ik vraag mij dan 
ook af hoe of het plan van Ir. Joop 
Kok, wat een mega-verbouwing van 
én de bibliotheek én het gebouw van 
de huidige Oude veiling tot één cul-
tureel centrum inhoudt, moet worden 
gefi nancierd. Ir. Joop Kok heeft tot op 
heden nog geen fi nanciële onder-
bouwing voor die plannen aan de ge-
meente aan kunnen bieden, dus die 
becijfering is thans nog erg onge-
wis. Maar dat het duurder wordt dan 
1 euro per Aalsmeerse inwoner staat 
voor mij wel vast. Een tweede be-
zwaar daarvan is dat het haast onver-
mijdelijk is dat de realisatie en daar-
op volgende exploitatie op die voet 
inhoud dat je belastinggeld gaat ver-
mengen met particulier geld. Ik weet 
op basis van 3 decennia recherche-
ervaring dat je dat niet moet willen. 
En iedere bestuurder behoort dat ook 
te weten. Dat is een uiterst onwense-
lijke situatie die maar al te vaak tot 
nachtmerrieachtige problemen kan 

leiden. En waarom? KCA functioneert 
uitstekend, Zij wordt gedragen door 
een groot aantal zeer betrokken vrij-
willigers die de samenleving geen 
cent kosten. Er worden vele uren 
vrije tijd om gemeenschappelijk be-
lang te dienen, in dit alles gestoken. 
Het publiek geeft met deze voorzie-
ningen die KCA nu in de lucht houdt 
een zeer verantwoord cultureel aan-
bod  in  Aalsmeer. Geen Aalsmeerder 
is gedwongen om voor het opdoen 
van cultuur uit te wijken naar Amstel-
veen of Amsterdam. Geen onnodige 
reiskosten, geen dure toegangskaar-
ten en geen terrasjes elders na af-
loop. U heeft dit alles al in Aalsmeer, 
Aalsmeerse burger. En de Aalsmeer-
se middenstand houdt zo haar klan-
ten hier! Waarom moet er nu zo nodig 
weer een kostbaar luchtkasteel wor-
den nagejaagd? En voor wat betreft 
het geschrevene van Janna van Zon 
dat kinderkunstlessen gegeven zou-
den worden gegeven op de Kinder-
kunstzolder van het Oude Raadhuis, 
zou ik haar toch eens uit willen nodi-
gen om zo’n les bij te wonen. Ik stel 
alleen maar vast dat ze geen thans 
idee heeft hoe de kinderkunstlessen 
gegeven worden. Tot slot wil ik even 
memoreren dat het KCA momenteel 
hard bezig is met het opstellen van 
een werkbaar businessplan en dat er 
al reeds een verzoek bij de gemeente 
is ingediend om ondersteuning daar-
bij. Dus de suggestie dat KCA op zijn 
handen is blijven zitten of iets derge-
lijks, is ongegrond.

Louk Klück, 
Nassaustraat 17,
Tel.: 0297-321501,
lpmkluck@hotmail.com

ingezonden
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en Inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WOZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

Openingstijden 
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

Openingstijden Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Telefoonnummer 
cluster WOZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gaat werken met 
een ‘gekantelde’ Verordening voorzieningen Wmo

Declaratiefonds 
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik 
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U 
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inko-
men ontvangen tot €1.266,98 (alleenstaand) 
of €1.743,91 (samenwonend). Het declaratie-
fonds 65-plussers heeft als doel om ouderen 
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er 
wordt geen rekening gehouden met uw eigen 
vermogen. Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn 
hebben de Verordening voorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 
vastgesteld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is een zogenoemde ‘participatie wet’. Dit houdt 
in dat iedereen kan meedoen aan de samen-
leving. Het gaat om alle burgers, ook mensen 
met een beperking. Met de Wmo wordt de stap 
gemaakt van het verstrekken van voorzienin-
gen naar het compenseren van beperkingen. 
De gemeente heeft de plicht om oplossingen te 
bieden, zodat burgers met beperkingen: 

 een huishouden kunnen voeren (in huis), 
 zich in hun woning kunnen verplaatsen 

(woningaanpassingen aan huis) 
 zich om hun woning kunnen verplaatsen 

(om huis),
 medemensen kunnen ontmoeten om soci-

ale verbanden aan te gaan (van huis). 

Wat is de Kanteling Wmo?
De Kanteling Wmo gaat uit van het compen-
seren van een door de persoon met beperkin-

gen ondervonden probleem. Het gaat hierbij 
om het behoud en bevorderen van de zelfred-
zaamheid en participatie. De nadruk valt op wat 
men zelf (nog) kan en pas beslissen over oplos-
singen als alle mogelijkheden bekeken zijn. De 
werkwijze van de Kanteling bestaat uit een eer-
ste contact, waarin eerst wordt onderzocht of 
iemand zelf een oplossing kan vinden. Dit kan 
ook zijn met behulp van mensen uit de eigen 
sociale kring (familie, vrienden, buren). Daarna 
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keuken-
tafel”. Tijdens dit gesprek wordt de vraag van de 
burger verhelderd. Het is van belang dat de bur-
ger de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen 
aan een deskundig persoon: de Wmo-consu-
lent. De oplossing die daarna gevonden wordt 
kan anders zijn dan waar de burger mee bin-
nenkwam. Doel van het gesprek is om samen 
met de burger te komen tot inzicht in problemen 
die de burger ervaart.

Van belang is de versterking van (de ondersteu-
ning van) alle vormen van informele zorg (met 
name mantelzorg en vrijwilligerswerk). In eer-
ste instantie moet men gebruik maken van col-

lectieve voorzieningen (voorliggend). Verder is 
het van groot belang dat de plek waar het pro-
bleem wordt gesignaleerd goed verwijst. Een 
woningcorporatie kan een dergelijke signale-
rende functie hebben, maar ook de huisarts of 
de buurvrouw. De buurvrouw kan bijvoorbeeld 
zien dat iemand al drie dagen zijn hondje niet 
heeft uitgelaten, terwijl dat normaal gesproken 
iedere dag gebeurt.

Wat is er anders met de Verordening voor-
zieningen Wmo 2011?
Naast de hierboven beschreven andere werk-
wijze moet iemand ook een eigen bijdrage beta-
len voor vrijwel alle voorzieningen (uitzonde-
ringen zijn collectief vervoer/Regiotaxi en rol-
stoelen). Dat betekent, dat na toekenning van 
een voorziening of fi nanciële tegemoetkoming, 
iemand een eigen bijdrage gaat betalen. Deze 
bijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het CAK. 

Wanneer gaat de eigen bijdrage regeling in?
De planning is op 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo aanvragen. Alle gebruikers van 
voorzieningen en ontvangers van een fi nanciële 
tegemoetkoming worden in het laatste kwartaal 
2011 op de hoogte gebracht van de ingangs-
datum van de eigen bijdrage. De medewerkers 
van het Loket Wonen, Welzijn en Zorg laten u 
weten of u voor een voorziening/fi nanciële tege-
moetkoming in aanmerking komt.

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds 
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aals-
meer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een 
uitkering) ontvangen tot €1.306,66 (alleen-
staand) of €1.451,84 (samenwonend). In 
sommige gevallen mag u meer verdienen 
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen 
rekening gehouden met het eigen vermogen. 
Welke kostenposten vallen onder deze rege-
ling: 

 rekenmachine;
 muziekles;

 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;
 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u 
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoe-
ding wordt per kalenderjaar toegekend.

Bekendmaking 
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastgesteld: 

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Aalsmeer 2011.
De gemeenteraad van Uithoorn heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastge-
steld:  

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Uithoorn 2011.
De Verordening voorzieningen Wmo treedt 
in werking per 1 juli 2011 en ligt in de beide 
gemeentehuizen ter inzage tot 6 septem-
ber 2011. Nadere informatie vindt u op 
deze G2 pagina.

Declaratiefonds jongeren
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Zomerschilderen Wester-
Amstel voor kinderen
Amstelveen - Ook dit jaar worden 
in de tuinen van de Buitenplaats 
Wester-Amstel schildermiddagen 
voor kinderen georganiseerd. Tij-
dens de zomervakantie kunnen kin-
deren van 7 tot 12 jaar, onder vak-
kundige begeleiding van Marian-
ne Wagemaker, een middag schil-
deren in de tuinen van de Buiten-
plaats Wester-Amstel. Kunstenares 
en docent kunsteducatie Marianne 
Wagemaker verzorgt al enige jaren, 
zeer succesvol, het zomerschilde-
ren voor kinderen in de tuinen van 
de Buitenplaats Wester-Amstel. Met 
fantasierijke opdrachten en veel 
ruimte voor eigen originaliteit ont-
staan onder Marianne’s begelei-

ding altijd weer verrassende, mooie 
schilderwerken die in een groepsex-
positie op zondag 4 september wor-
den geëxposeerd. Het zomerschil-
deren is van 12.00 tot 16.00 uur en 
vindt plaats op de woensdagen 24 
en 31 augustus en de zaterdagen 27 
augustus en 3 september. Inschrij-
ven kan voor alle middagen, maar 
ook per keer. 
Een middag schilderen kost 10 euro 
per kind en om een plekje te reser-
veren kan contact opgenomen wor-
den met Inge Kloosterman via 06-
24873667 of ikloosterman@zonnet.
nl. Buitenplaats Wester-Amstel is te 
vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 
in Amstelveen.

Spectaculaire show ‘Celebration’ 
Circus Herman Renz viert 
honderdste verjaardag
Uithoorn - Vorige week vierde Ne-
derlands Nationaal Circus Herman 
Renz haar honderdste verjaardag 
met een spectaculaire show aan 
de Randhoornweg. Vier dagen kon 
het publiek zowel ’s middags als ’s 
avonds genieten van verrassende 
circusacts en dierennummers. Cir-
cus Herman Renz vierde dit bijzon-
der jubileum met de show ‘Cele-
bration’, geïnspireerd door en een 
ode aan de fascinerende geschie-
denis van het klassieke circus. Het 
werd een wervelende show van 
maar liefst 2,5 uur, waarbij het pu-
bliek vaak op het puntje van haar 
stoel zat. De verschillende optre-
dens waren van hoogstaand niveau 
en zeer professioneel. Bij binnen-
komst in de karakteristieke blauw-

rode theatertent wordt het publiek 
netjes naar de plaatsen begeleid 
om in spanning de vele verbluffende 
acts af te wachten. De spreekstal-
meester ontving de gasten samen 
met de vrolijke clowns Milko en Fre-
nky en maakte bekend wie de prijs-
winnaars waren van de posteractie. 
Deze clowns kwamen nog een paar 
keer terug voor grappige acts, waar-
bij ze ook het publiek niet spaarden. 
Daarna begon het spektakel waarbij 
zo’n dertig topartiesten uit acht lan-
den het publiek entertainden. Ge-
spierde acrobaten en sierlijke ballet-
meisjes trapten de show af, gevolgd 
door een jongleursact. Het swingen-
de Cuba Ensemble liet imponeren-
de acrobatiek zien met ingewikkel-
de sprongen en duizelingwekkende 

salto’s. Tamara zorgde voor de no-
dige oh’s en ah’s met haar trapeze-
act hoog in de circustent en slan-
genmens Yanaysi vouwde haar li-
chaam in de meest bijzondere vor-
men, waarbij je spierpijn kon krijgen 
bij het kijken alleen al. Indrukwek-
kend was ook het springplanknum-
mer van Troupe Havanna met vele 
salto’s, verre sprongen en de grote 
menselijke toren. En bij een klassiek 
circus mochten ook de dieren niet 
ontbreken. Zes Arabische hengsten 
galoppeerden trots door de piste en 
acht eenden paradeerden onder lei-
ding van clown Frenky grappig rond. 
Veel applaus kreeg de schattige zee-
leeuw, die komische dingen liet zien. 
Maar helemaal spannend waren 
de vijf imposante leeuwen van Tom 
Dieck Jr. Hij werd onlangs de win-
naar van de ‘Bronzen Clown’ op het 
Circusfestival van Monte Carlo en 
liet het publiek schrikken met een 
schijnaanval van één van de manne-

tjes leeuwen. Gelukkig liep het alle-
maal goed af. De show werd bege-
leid door een live circusorkest en de 
lichtshow en de prachtige kostuums 
maakten het plaatje compleet. Bij 
het Nederlands Nationaal Circus 
Renz werken momenteel meer dan 
80 mensen en maar liefst 1.200 be-
zoekers kunnen in de tent de show 
bewonderen. Of de shows steeds 
uitverkocht waren is te betwijfelen, 
maar de tent zat regelmatig goed vol 
en jong en oud hebben van de be-
toverende circusshows kunnen ge-
nieten. Circus Renz heeft in die hon-
derd jaren veel ups en downs ge-
kend en het is knap dat dit topcir-
cus toch steeds weer zoveel publiek 
weet te vermaken. Vanaf vrijdag 12 
augustus staat de tent van Neder-
lands bekendste circus in Amster-
dam aan de Boelelaan, hoek Beet-
hovenstraat. Voor meer informatie: 
www.renz.nl. 
Door Ilse Zethof

Kinderpop van Dirk Scheele 
op Rabo-kindermiddag
Aalsmeer - Ook aan de kinderen 
wordt gedacht tijdens de zestiende 
feestweek van 4 tot en met 10 sep-
tember in de tent op het Praamplein. 
Tijdens de Rabo-kindermiddag op 
woensdag 7 september worden de 
jonge inwoners van Aalsmeer ver-
maakt door Dirk Scheele! Kinder-
popster Dirk Scheele toert al vijf-
tien jaar met zijn vrolijke kinderlied-
jes langs theaters en poppodia in 
Nederland en België. Met zijn oor-
spronkelijke en speelse live benade-
ring vormt Dirk een aangename af-
wisseling in
de bonte wereld van de kinder-
pop en brengt hij de kinderen lief-
de voor muziek bij. In zijn liedjes laat 
Dirk muzikale invloeden van over de 
hele wereld doorklinken. Er wordt 
daarbij van de gebruikelijke instru-
menten gebruik gemaakt zoals bas, 
drums en gitaar, maar ook van be-
stek, sleutelbossen, gereedschap en 
speelgoed. Op het podium maakt 
Dirk met zijn groepsleden van elk 
liedje een klein theaterstuk, waar de 
kinderen in de zaal aan mee kunnen 
doen. Optredens van Dirk Scheele 

zijn één groot kinderfeest. Tijdens 
de show zijn er tig coole dingen 
waarin de kinderen actief mee kun-
nen doen! De kindermiddag is van 
14.00 tot ongeveer 15.30 uur, zaal 
open vanaf 13.30 uur, en de toe-
gang is gratis.

Keeperschool voor jeugd
Amstelveen - Voor komend sei-
zoen is Keeperschool Groot Amster-
dam (KGA) ook te gast op het com-
plex van voetbalvereniging RKAVIC 
uit Amstelveen. RKAVIC en KGA ge-
ven jonge keepers van 7 tot 17 jaar 
uit Amstelveen, Amsterdam en om-
streken de kans zich verder te ont-
wikkelen binnen het keepersvak. 

Gemiddeld 50 kinderen tonen per 
KGA-cursus hun passie voor het 
keepen. RKAVIC beschikt over een 
prachtig complex en heeft een uit-
straling welke goed aansluit bij de 
visie van KGA. Respect, plezier, 
prestatie en gastvrijheid zijn de 
kernwaarden van RKAVIC. De in-
schrijving via de site www.keeper-
school.eu is inmiddels geopend en 
vanaf vrijdag 30 september zijn al-
le keepers weer twaalf weken wel-
kom. In het cursuspakket ontvan-
gen de deelnemers, naast twaalf 
professionele trainingen geleid 
door professionele keepers, een 

bal, een certificaat, sokken, korte 
en lange broek, een shirt met korte 
mouw, een sweater en een regen-
jack. Op de laatste training zal een 
bekende keeper ten tonele verschij-
nen. De cursus start gelijktijdig op 
twee complexen, op die van V.V.C in 
Nieuw Vennep en RKAVIC in Am-
stelveen. 

Zie voor adressen de betreffende 
sites van KGA en de voetbalsclubs 
zelf. De trainers van KGA vernieu-
wen momenteel het programma zo-
dat ook cursisten die al eens heb-
ben deelgenomen kennis kunnen 
maken met nieuwe aspecten en oe-
feningen binnen het keepen. Ben jij, 
of je zoon, ook zo enthousiast ge-
worden, en wil jij je eigen keepers-
talenten op een hoger niveau bren-
gen? Schrijf dan snel in via de si-
te van Keeperschool Groot Amster-
dam. Een gedeelte van de inkom-
sten van de cursus wordt gedo-
neerd aan Stichting KIKA.

Muziek, toneel, film en workshops

Uitmarkt Junior voor 
jeugd in Vondelpark
Amsterdam - Het Vondelpark is op 
zaterdag 27 en zondag 28 augus-
tus het toneel voor de jeugd. Peu-
ters, kleuters, iets ouder of juist ou-
ders van, iedereen is welkom op de 
Uitmarkt Junior. 

De Uitmarkt Junior is ook dit jaar 
weer gevuld met een rijk program-
ma vol spannende, educatieve en 
mooie voorstellingen en concer-
ten. Zo geven de Amsterdamse mu-
sea bij Partou Kids@Work superleu-
ke workshops. Leer bij FOAM fo-
tograferen als Anton Corbijn of net 
als Rembrandt toveren met licht en 
donker. Laat daarna je eigen Qi stro-
men met een potje Kungfu & Tai Chi 
tennis bij het Tropenmuseum. In de 
Kinderboekensalon in EYE Film In-
stituut Nederland leest Youp van ’t 
Hek voor uit De gelukkige olifant. 
De winnaar van de Kinderjury 2011 
Geronimo Stilton komt langs en 
worden er Vondelparkverhalen ver-
teld door Marcus Meesters. Kinder-
boekenschrijvers Annemiek Neef-
jes, Jacques Vriens en Erik van Os 
met vele anderen lezen het hele 
weekend mooie en spannende ver-
halen voor. Natuurlijk ook volop film 
in EYE. 
Het hele weekend is er een bom-
vol programma met tekenfilms! Ol-
dies als de Walt Disney serie Alice in 
Cartoonland (1924-1927) en De No-
tenkraker (1973) worden gedraaid, 
maar ook recentere films als de Os-
carwinnende korte animatiefilm Fa-
ther and Daughter (2000) van Mi-
chael Dudok de Wit. Memorabe-
le Momenten brengt podiumkun-
sten naar de allerkleinsten. ME-
MO nodigt jong en oud uit om sa-
men met aanstormend klassiek-, 
pop-, jazz- en ander multicultitalent 
kennis te maken met MEMO’s mo-
derne en wereldse klanken. Ze zijn 
het hele weekend te vinden op het 
Vondelpark Prieeltje. Het Vondel-

park Openluchttheater biedt ruimte 
aan een scala van muziek- en the-
atervoorstellingen van onder ande-
re poppenspeler Rik Rikken. Dirk 
Scheele komt langs en zin mee met 
de liedjes van Kinderen voor Kinde-
ren. Ook vind je hier de twee grote 
jeugdmusicals van aankomend sei-
zoen: Geronimo Stilton Muisical en 
De bende van de Korenwolf. Andrea 
Denk van Plan D verwelkomt het 
publiek op zaterdag bij de hoofd-
ingang van het Vondelpark met de 
voorstelling Buurman op vakantie. 
En een selectie van KIJKUIT thea-
tergezelschappen, waaronder the-
atergroep Max, danstheater Mee-
kers en theatergroep Stella Den 
Haag verzamelt zich bij de Krakeling 
op Locatie, dé plek waar het hele 
weekend door toneelvoorstellingen 
worden gespeeld. 

Dit jaar staat de Classic Express, ‘de 
eerste rijdende concertzaal in de 
Wereld’, van het Prinses Christina 
Concours het hele weekend in het 
Vondelpark. Ook maken kinderen 
tijdens de concerten van Kleutersin-
fonietta op speelse wijze kennis met 
vier musici van Amsterdam Sinfo-
nietta, hun instrumenten en muziek. 
Op de Informatiemarkt staan de be-
kende Nederlandse en Amsterdam-
se jeugdgezelschappen, waaron-
der Theater Terra, NedPhO go!, Oor-
kaan en Cinekid. In de grote circus-
tent geeft onder andere Circus El-
leboog het hele weekend optredens 
en workshops. 

Net buiten het Vondelpark vaart de 
boot van jeugdtheatergezelschap de 
Toneelmakerij ook dit jaar weer uit. 
De boottocht staat geheel in het te-
ken van boeven en helden. Op za-
terdag en zondag kun je van tussen 
12.00 tot 16.00 om het uur opstap-
pen bij de steiger van de Blue Boat 
Company, Stadhouderskade 30.

Expositie tot en met 25 augustus
Tekening modieuze heks 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Op de kinderkunst-
zolder zijn tot en met 25 augustus 
kindertekeningen uit IJsland, Rus-
land, Cambodja, Bangladesh, Pe-
ru en Aalsmeer te zien. Daar is deze 
week nog de mooie tekening bijge-
komen van de 12 jarige Juliana uit 
Philladelphia. Zij bezocht het Oude 
Raadhuis en schonk haar tekening 
aan de KCA Kinderkunstzolder. Op 

de foto Juliana en haar tekening, die 
gaat over een modieuze heks. Julia-
na wilde op de foto bij een waterte-
kening uit Peru omdat ze die het al-
lermooiste vond. 
De Kinderkunstzolder bevindt zich 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat en is iedere donderdag tot en 
zondag te bezoeken tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Noord-Hollandse jongeren 
naar Wereldjongerendagen
Aalsmeer - 160 Jongeren uit 
Noord-Holland zijn op woendag 10 
augustus op weg gegaan naar Ma-
drid, waar ze gaan deelnemen aan 
de Wereldjongerendagen, een jon-
gerenfestival, georganiseerd door 
de katholieke Kerk dat om de twee 
of drie jaar wordt georganiseerd 
en het grootste is in zijn soort. De 
groep, in leeftijd variërend van zes-
tien tot 25 jaar, staat onder leiding 
van het jongerenpastoraat van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. Hulp-
bisschop mgr. Jan van Burgsteden 
voegt zich in de Spaanse hoofd-
stad bij het gezelschap. De Wereld-
jongerendagen zijn een initiatief van 
de vorige paus, de zalige Johannes-
Paulus II. Hij begon ermee in Rome 
in het jaar 1984. Al snel werd dit eve-
nement wereldwijd gevierd, zowel in 
de bisdommen als mondiaal. In Ne-
derland werd het vooral bekend van-
af 1997 toen de WJD in Parijs plaats-
vond. Daarna waren de staties: Ro-
me (2000), Toronto (2002), Keulen 

(2005) en Sydney (2008). In Madrid 
worden meer dan één miljoen jon-
geren verwacht. De 160 deelnemers 
zijn gisteren, na meer dan een jaar 
van voorbereidingen, om half zes in 
de morgen per bus vertrokken naar 
Taizé, waar ze op 11 augustus een 
ontmoeting hebben met de oecu-
menische gemeenschap aldaar. De 
volgende halte is Andorra, het mi-
nistaatje in het hartje van de Pyre-
neeën, waar drie dagen tijd is voor 
activiteiten als bergbeklimmen, wan-
delen, bezinning, mountainbiken, 
etc. Op 16 augustus arriveert de 
groep in Madrid, waar de Wereldjon-
gerendagen dan beginnen. Men sluit 
zich aan bij de deelnemers uit de an-
dere Nederlandse bisdommen en uit 
het bisdom Paramaribo, die dagelijks 
gezamenlijk catechese ontvangen 
van een van de deelnemende bis-
schoppen. Daarnaast zullen er bij de 
catecheses ook Nederlandse jonge-
ren zijn die met andere organisaties 
naar de Spaanse hoofdstad trekken. 

16 Jongeren uit de regio Aalsmeer en Haarlemmermeer deelnemen. Zondag-
morgen was er een uitzwaaiviering in de Engelbewaarderskerk in Badhoeve-
dorp. Met vlaggen van werelddelen sierden zij de viering op en via Taizé en de 
Pyreneeën reizen ze door naar Madrid met als hoogtepunt een eucharistie-
viering met de paus en met 1 miljoen mensen! Een wereldervaring rijker ko-
men ze 22 augustus terug! 

Op 21 augustus is dan de slotvie-
ring met paus Benedictus XVI. Ook 
in 1993 werden de Wereldjongeren-
dagen in Spanje gehouden, destijds 

in Santiago de Compostela. Er waren 
toen ongeveer driehonderd Neder-
landse jongeren. In Madrid worden 
er een kleine tweeduizend verwacht. 



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 11 augustus 2011

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Het kaartseizoen gaat 
weer van start bij buurtvereniging 
Hornmeer. Aanstaande vrijdag 12 au-
gustus wordt gestart met een gezel-
lige avond koppelkaarten. Liefheb-
bers zijn alleen of per paar welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roedom-
plaan 3. De kaarten worden verdeeld 
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur. Koffie en thee staan klaar!

Aalsmeer - Bart Daalman van wa-
terskivereniging Aalsmeer (WSVA) 
is in Lommel in België Nederlands 
kampioen blootvoet waterskiën ge-
worden bij de junioren. Deze wed-
strijd wordt gezamenlijk gehouden 
met het Belgisch kampioenschap, 
jaarlijks afwisselend in Nederland 
en België. De wedstrijden bestaan 
uit de drie onderdelen slalommen, 
figuren en schansspringen. Bij sla-
lommen maken de deelnemers zo-
veel mogelijk kruisingen over de 
golf van de boot, zowel naar links 
als naar rechts en terwijl vooruit of 

achteruit gestaan wordt. Bij figuren 
laten de deelnemers achter de boot 
binnen 15 seconden zoveel mogelijk 
figuren zien waarop ze beoordeeld 
worden, zoals bijvoorbeeld op één 
voet skiën. 
Bij het schansspringen skiën de 
deelnemers over een 45 centimeter 
hoge schans en proberen ze zover 
mogelijk te landen en door te ski-
en. De onderdelen worden allemaal 
achter een boot, die tussen de 62 en 
72 kilometer per uur gaat, op blote 
voeten uitgevoerd. Bart traint al ja-
ren om zijn techniek te verbeteren 

Daan wint op 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen zijn ook 
van harte welkom. Vanaf 14.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Op 
donderdag 4 augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Daan San-
dee met 5461 punten, gevolgd door 
Riet Pothuizen met 5304 punten en 
Geertje Koopstra met 5276 punten. 
Bij het jokeren behaalde Bets Teu-
nen met 79 punten de hoogste eer, 
op twee is Janny Lubbert geëindigd 
met 129 punten.

Samen lopen voor KWF
Ook Run for the Roses op 
4 september in Aalsmeer
Aalsmeer - Naast het fietsevene-
ment Ride for the Roses wordt op 
zondag 4 september ook de Run for 
the Roses georganiseerd: een unie-
ke in- en outdoor loopwedstrijd op 
het terrein van bloemenveiling Flo-
raHolland in Aalsmeer. Ook dit initi-
atief heeft als doel zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding. De Run for the Ro-
ses start om 11.00 uur en gekozen 
kan worden uit een loop van 5 of 
10 kilometer. Beiden kosten 5 eu-
ro per deelnemer. Het bedrag komt 
volledig ten goede aan KWF Kan-
kerbestrijding. Het parcours is vol-
ledig geasfalteerd en wordt deels 
in en om het veilinggebouw gelo-

pen. De finish is uiterlijk om 12.30 
uur. Deelnemers die onderweg niet 
aan de tijdslimiet blijken te kunnen 
voldoen, kunnen vanaf dat moment 
een verkorte route volgen. Na afloop 
van de Run for the Roses vinden er 
allerlei andere activiteiten plaats, 
zoals de finish van de fietstochten.
Zin om op een sportieve, gezonde 
en plezierige manier bezig zijn en 
tegelijkertijd iets doen tegen kan-
ker? Schrijf dan in voor de Run for 
the Roses via www.inschrijven.nl. 
Voor de fietstoertochten van 25 en 
50 kilometer kan eveneens nog in-
geschreven worden. Voor de rit van 
100 kilometer zijn geen plekken 
meer beschikbaar! Weer bridgen in 

het Dorpshuis
Kudelstaart - Vanaf dinsdag 30 
augustus start bridgeclub Strijd & 
Vriendschap het nieuwe bridgesei-
zoen in de grote zaal van het Dorps-
huis te Kudelstaart. Er wordt ge-
bridged in drie lijnen volgens het 
laddersysteem. Nieuwe leden, zo-
wel gevorderden als beginners, 
zijn van harte welkom bij deze ge-
zellige club. Aanvangstijd 19.30 
uur. Aanmelden kan bij Coby Blom 
via 06-81139350,  0297-712601 
of door een email te sturen naar:  
info@juffrouwblom.com. 

Handbal Eredivisie
Dames FIQAS Aalsmeer zijn 
nieuwe seizoen begonnen 
Aalsmeer - Vorige week dins-
dag is de dameselectie van FIQAS 
Aalsmeer, onder leiding van de 
nieuwe trainer en coach Zoran Jo-
vanovic en Mark van Leeuwen, be-
gonnen aan de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. De damesselec-
tie dit seizoen uitgebreid met Teun-
tje Schaefers, Roza Scheafers, Alys-
sa Alings, Milou van der Veen (allen 
van V.O.C.), Samentha de Soet (eer-
der al spelend bij FIQAS Aalsmeer 
en nu teruggekeerd van Fortissi-
mo), Sharon Raams (Westsite), Ma-
non v.d. Sar (keepster) en Sharon de 
Wild (Lotus). Kelly Hellinga en Lin-
dy Neves zijn officieel over uit de ei-
gen A-jeugd. Er wordt drie keer per 
week getraind in de zaal en voor de 
komende tijd staan de nodige oe-
fenwedstrijden gepland. Aanstaan-
de zaterdag 13 augustus wordt 
gespeeld tegen een ploeg uit de 
hoofdklasse, KSV Heerhugowaard 
en zondag 14 augustus staat een 
wedstrijd tegen en bij Quintus op 
het programma. 
In het weekend van 19 tot 21 au-
gustus gaan de Aalsmeerse da-
mes op trainingstage naar Duits-
land. Een selectie van 15 speelsters 
zal hiervoor worden aangewezen 
en zij gaan gedurende dat week-
end meedoen aan de 13e Interna-
tioniale Allensbacher Skoda – Frau-
enhandballcup, waar gespeeld zal 
worden tegen teams uit de eerste, 
tweede en derde Bundesliga. Te-
genstanders van FIQAS Aalsmeer 
zullen daar onder andere Spono 
Nottwil uit Zwitserland, BVD Dort-
mund en TuS Neunkirchen zijn. Een 
pittig toernooi, dus voor het jonge 
team van FIQAS Aalsmeer, maar ze-
ker leerzaam. In het laatste week-
end van augustus zullen er ook door 
de Aalsmeerse damesselectie oe-
fenwedstrijden worden gespeeld in 

de Bloemhof tijdens het traditione-
le FIQAS toernooi. De voorbereiding 
van dames 1 wordt afgesloten met 
een oefenwedstrijd tegen het twee-
de damesteam van SEW in het eer-
ste weekend van september, waar-
na voor hen op zaterdag 10 septem-
ber de competitie in Eerste Divisie 
begint met een uitwedstrijd tegen 
het uit de eredivisie gedegradeerde 
DSS in Heemskerk (tevens de oude 
club van hoofdtrainer Zoran Jova-
novic). Voor dames 2 begint de zaal-
competitie pas half oktober.

Trainingsstages heren
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
zijn deze week de trainingen voor 
het nieuwe handbalseizoen begon-
nen. Voor de komende weken staan 
de nodige trainingsstages en oefen-
wedstrijden op het programma. De 
voorbereiding wordt in het week-
end van 27 en 28 augustus afgeslo-
ten met het eigen FIQAS toernooi in 
sporthal De Bloemhof. Op zaterdag 
3 september start de competitie in 
de eredivisie weer en voor de man-
nen van FIQAS Aalsmeer staat dan 
een uitwedstrijd tegen AHV Swift in 
Arnhem gepland. 

Voor wie de mannen wil gaan aan-
moedigen: De wedstrijd begint om 
20.15 uur. Op zaterdag 10 septem-
ber speelt FIQAS vervolgens thuis 
in De Bloemhof aan de Hornweg te-
gen Eurotech/Bevo. Deze wedstrijd 
begint om 20.30 uur.

Er waren veel gelukkige prijswinnaars bij de grote FIQAS loterij deze zomer. 
Ook de familie van der Ploeg viel in de prijzen. Het echtpaar won namelijk de 
fraaie iRobot stofzuiger-robot, geschonken door de firma Hartelust.

Ride for the Roses: Feest 
voor goed doel! 
Aalsmeer - Een fietsende massa 
van ongeveer 12.000 mensen ko-
men zondag 4 september Aalsmeer 
en omgeving bezoeken. Het wordt 
een feest, met veel gezelligheid! 
Aalsmeer is 4 september de ver-
trekplaats voor de Ride for the Ro-
ses. Een evenement voor iedereen 
die 25, 50 of 100 kilometer wil fiet-
sen. Liefhebbers, sporters, enthou-
siastelingen, ouders, oma’s, opa’s 
en/of kinderen, iedereen kan en 
mag meedoen. Allen fietsen de-
ze dag voor een goed doel, kan-
kerbestrijding, maar ook voor ei-
gen doel, ontspanning, fitter wor-
den en gezelligheid beleven. De af-
stand deze dag doet er eigenlijk niet 
toe, ook niet hoe lang men er over 
doet, het is geen wedstrijd, maar 
een dag om er even tussen uit te 
gaan. Een fietstocht met voor iede-
re deelnemer aan de finish een ro-
de roos. Een roos die symbool staat 
voor andere waarden in het leven 
dan geld, medemenselijkheid bij-
voorbeeld. De route van 25 kilome-
ter is voor velen te doen. Ook voor 
kinderen die over een goede con-
ditie beschikken en in het bezit zijn 
van een goede fiets. Natuurlijk zul-
len voor velen onder begeleiding 
van hun ouders mee fietsen. Zeker 
ook voor deze jongeren is het een 
belevenis om op z’n dag een spor-
tieve prestatie te leveren. Onderweg 
zijn voldoende horecagelegenhe-
den als rustpunt aanwezig voor een 
kopje koffie en voor de kids een ijs-
je of limonade. De route gaat langs 
de Ringvaart en de Westeinderplas-
sen, is een rustige en een mooie 
route om eens gezellig en voor een 

goed doel te gaan fietsen. De Ride 
for the Roses is een uniek gebeu-
ren in Aalsmeer waar velen nog lang 
over na zullen praten. Een langer af-
stand voor de sportieve fietser die 
er een leuke dag van willen maken 
en ook de tijd nemen om deze af-
stand te volbrengen, is de 50 kilo-
meter. Niet iedereen fietst dagelijks 
deze afstand. Deze route is één van 
de veiligste fietsroutes volgens de 
organisatoren. Het is ook een hele 
mooie route en doet een beetje den-
ken aan de Elfdorpen-tocht. De rou-
tes zijn allemaal van pijlen voorzien, 
dus kaartlezen is niet nodig. Daar-
door kunnen de deelnemers meer 
genieten van de omgeving. De rou-
te loopt over fietspaden waar wei-
nigen nog zijn geweest. De Braas-
sem is een oase van rust en ruimte 
in het Groene Hart van de Randstad. 
Een gebied met water en groen, met 
palingrokerijen, met de meeste boe-
ren die zelf kaas maken. Een gebied 
met vele eilanden. Kaag en Braas-
sem is de gemeente met de meeste 
molens van Nederland. Een gebied 
om te onthaasten, maar ook een ge-
bied om te ontdekken. Via Hoogma-
de naar Woubrugge, de Woudsedijk 
komen de deelnemers aan deze af-
stand in Rijnsaterwoude. In Leimui-
den sluit de groep weer aan op de 
25 kilometer route naar Aalsmeer. 
Laat deze kans niet voorbij gaan 
en fiets mee voor het goede doel. 
Schrijf in via www.Aalsmeerfietst.nl. 

Opgeven voor de 100 kilometer is 
overigens niet meer mogelijk. De-
ze afstand heeft het maximale aan-
tal bereikt. 

Blootvoet waterskiën voor junioren

Bart Daalman van WSVA 
Nederlands kampioen!

met als resultaat dat hij de afgelo-
pen jaren steeds podiumplaatsen 
heeft behaald. Voor zijn eigen voort-
gang heeft Bart naast zijn ski ses-
sies op de Westeinderplassen trai-
ningsdagen in Maurik en in Zwol-
le. In Zwolle  is ook de bondscoach 
aanwezig zodat nieuwe technieken 
eigen gemaakt kunnen worden. Bij 
WSVA traint Bart  in de vroege uur-
tjes op de Poel met Dirk Zweerus 
en Silvia Schockman en op rustige-
re middagen op de Westeinderplas-
sen ook met Michel Velle en Karin 
Copini, alle vier groot liefhebbers en 
beoefenaars van het blootvoet wa-
terskiën. 

Om Nederlands kampioen te kun-
nen worden, dienen de deelnemers 
op alle drie de onderdelen een goe-
de score neer te zetten. Bart stelde 
zijn eerste plaats afgelopen week-
end met een geweldige sprong vei-
lig en met tevens goede trick en 
slalom uitslagen mocht hij  naast 
de medailles de beker Nederlands 
kampioen in ontvangst nemen.

Ook rondje skiën?
De Waterski vereniging Aalsmeer zit 
sinds kort met een geweldig nieuw 
clubhuis op het surfeiland, de club-
avond is op woensdag. Bart is lid 
geworden op 12 jarige leeftijd waar-
na hij vrij snel bij een open dag 
blootvoeten zijn passie vond. Inmid-
dels is Bart 17 jaar en op woens-
dag begeleider bij de junior groeps-
lessen waar hij vol enthousiasme 
de skiërs helpt verder te komen in 
hun skiprestaties. Zelf eens erva-
ren? Iedereen is van harte welkom 
om langs te komen en zelf eens een 
rondje als gast te skiën dan wel te 
wakeboarden tegen benzinever-
goeding. Materiaal en kleding zijn 
aanwezig. Voor meer informatie 
kan gekeken worden op de website  
www.wsva.nl.

Cursus sporten in rolstoel
Amstelveen - Sportservice Noord-
Holland en Sportservice Midden 
Nederland organiseren in septem-
ber en oktober cursussen Rolstoel-
vaardigheid en Sport (ROVAS). De-
ze zijn bedoeld voor mensen die wil-
len leren hoe ze gemakkelijker en 
efficiënter kunnen omgaan met hun 
rolstoel. 
In Amstelveen wordt een cursus 
gegeven op woensdagavond van 
7 september tot en met 12 oktober 
van 18.30 tot 21.00 uur. Aanmel-
den kan via wvanstam@sportser-
vicenoordholland.nl. De cursus is 
bedoeld voor mensen die door een 
ziekte, aandoening of ongeluk in 
een rolstoel zitten. Mensen die net 
in een rolstoel terecht zijn gekomen 
hebben soms moeite met aanpas-
sen aan de nieuwe situatie en kun-
nen veel baat hebben bij een RO-
VAS-cursus. Angst om te vallen en 
moeite met drempels kunnen er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat men 
minder onderneemt en meer thuis 
blijft. Ook mensen die aan een rol-
stoel moeten wennen omdat ze bij-
voorbeeld sportles geven aan rollers 
kunnen meedoen aan deze cursus. 

Deelnemers leren hoe ze hun rol-
stoel in het dagelijks leven goed 
kunnen gebruiken en hoe ze hier-
in kunnen sporten. Vaardigheden 
als draaien, balanceren en het ne-
men van een drempel worden ge-
oefend. Het doel is dat de deelne-
mers handiger worden in hun rol-
stoel, waardoor ze meer mogelijk-
heden en zelfvertrouwen krijgen.

Rolstoelsporten
Ook staat er elke avond een sport 
centraal waarin de aangeleerde vaar-
digheden meteen in de praktijk wor-
den gebracht. Veel mensen in een 
rolstoel kennen hun sportmogelijk-
heden niet. Er zijn tal van rolstoel-
sporten (denk aan rolstoeltennis en 
rolstoelbadminton) en andere spor-
ten (denk aan zitvolleybal en aange-
past zwemmen) die gedaan kunnen 
worden wanneer iemand een beper-
king heeft. Voor meer informatie kun-
nen belangstellenden contact opne-
men met de regiomedewerker aange-
past sporten van Sportservice Noord-
Holland, Wikke van Stam, telefoon 
023-5576955 of e-mail: wvanstam@ 
sportservicenoordholland.nl. De in-
schrijving sluit 15 augustus en vol is 
vol!

Foto: Sportservice Noord-Holland

Leimuiden – Op zondag 28 au-
gustus organiseert ‘Op stap met de 
hond’ voor het eerst een honden-
plons in zwembad de Kleine Oa-
se. Honden en baasjes mogen sa-
men komen zwemmen. Het kan bij-
na nooit, zwemmen samen met je 
hond. Daarnaast is er een brade-
rie voor hond en baas van ongeveer 
twintig kramen. Er zijn leuke artike-
len en diensten, zoals winkels met 
hondenartikelen, hondenscholen, 
goede doelen en een trimsalon. Ook 
worden enkele workshops gegeven. 

Er wordt twee keer een workshop 
hondenfrisbee gegeven waaraan ie-
dereen mee kan doen! Ook is er een 
workshop van het Sophia Snuffel-
college. De hondenplons is de laat-
ste activiteit in het zwembad voor dit 
seizoen. 
Hierna zal het zwembad aan de 
Tuinderij 3 sluiten voor het winter-
seizoen. De hondenplons is van 
13.00 tot 15.30 uur en de kosten be-
dragen 5 euro per hond. Bazen heb-
ben gratis toegang. Aanmelden kan 
via plons.opstapmetdehond.nl.

Hondenplons in zwembad

P.v. de Telegraaf
Wind mee voor jonge duiven
Aalsmeer - Eindelijk hadden de 
jonge duiven letterlijk en figuurlijk 
de wind een keertje mee. Het werd 
tijd! Gelost om 08.05 uur in Laon op 
een afstand van ongeveer 310 ki-
lometer kwamen zij met gezwinde 
spoed naar huis gestormd. De wind 
stond vol de de staart, dus er moest 
op tijd geremd worden! 
Een jonge duif van John van Duren 
had dit het beste door en won met 
afstand de eerste prijs in de vereni-
ging. 

Vermeldens waard is verder dat 
jeugdlid Danny van Leeuwen zich 
keurig tussen de gevestigde namen 
wist te klasseren. Zijn sponsor (va-
der) was zo blij met dit resultaat dat 
hij beloofde de hele club op taart te 
trakteren. Altijd lekker zo’n bakker 
aan boord. 

Het andere jeugdlid Tim was helaas 
te laat bij zijn hok, de duifjes zaten al 
te wachten waar hij bleef.

De uitslag:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Leeuwen-v. Grieken
3 Comb. v. Ackooy
4 G. v.d Bergen
5 J. v. Dijk
6 M. de Block
7 J. Vijfhuizen
8 Comb. v. Wiersum en Zn.
9 C. v. Vliet
10 Danny v. Leeuwen
11 P. v.d. Meyden
12 J. Kluinhaar en Dr.
13 D. Baars
14 A. v.d. Wie
15 A. Kok
16 J. Nijenhuis
17 Tim Rewijk

De tussenstand in het 
ploegenklassent
1 A.A. Sloopwerken 12123 pnt
2 C. v. Vliet 11566 pnt
3 Bos E-markt 11300 pnt
4 Bosman Kassenbouw 10630 pnt
5 Oerlemans Confectie 10105 pnt
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Iedereen kan leren bridgen
Aalsmeer - Bridge is één van de 
boeiendste kaartspelen ter we-
reld. Samen met schaken en dam-
men behoort het tot de denkspor-
ten. In tegenstelling tot schaken en 
dammen is bridge een sociaal spel, 
een teamsport. Spelers kaarten al-
tijd met een partner. Een goede 
communicatie is dus van belang. Ie-
dereen die het spel speelt beleeft er 
veel plezier aan. En: Bridge kan tot 
op hoge leeftijd worden gespeeld. 
Bridge ’86 biedt de mogelijkheid om 
dit kaartspel onder de knie te krij-

gen door vanaf maandag 5 septem-
ber in samenwerking met bridgedo-
cent Peter van Maris bridgelessen 
voor beginners te organiseren in 
café Keijzer aan de Dorpsstraat 30. 

De cursus omvat 15 lessen en wordt 
iedere maandagavond van 19.45 
tot 22.00 uur gegeven. Deelnemers 
kunnen zich individueel of met part-
ner opgeven. Informatie en/of op-
geven bij: Truus v.d. Meer, tel. 0172 
508936 of Maria Straeter, tel. 0172 
507233.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De OVAK heeft woens-
dag 3 augustus weer een soosmid-
dag gehouden in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Beste klaver-
jasser bleek Nico Maarse met 5412 
punten. Op twee en drie zijn Mien 
Winters met 5264 punten en An-
toon van Rijn met 5070 punten ge-
eindigd. De volgende OVAK-soos is 
op woensdag 17 augustus, aanvang 
14.00 uur. 

Weer viel niet tegen
Watertorentoernooi tennis 2 
tennis zit er weer op!
Aalsmeer - Een week gaat snel! 
De organisatie van tennisvereniging 
Tennis2tennis is weken in de weer 
geweest om dit toernooi te regelen 
en voordat je het weet zijn de fina-
les al weer gespeeld. Het weer viel 
in zijn geheel niet zo heel erg tegen, 
maar de deelnemers moesten toch 
meerdere keren de hal in. De plan-
ning was al snel tot het eind gere-
geld, dat is voor de deelnemers fijn 
want dan weten zij exact wanneer 
en op welke tijd er getennist moet 
worden.Bij een toernooi als deze, 
ontkom je niet aan de inzet van ve-
len vrijwilligers. Tennis2Tennis heeft 
er velen en het bestuur wil hen bij 
deze nog eens extra bedanken voor 
hun inzet. De winnaars van de vol-
gende categorieën zijn: Heren Dub-
bel 6: Eric Rijkmans en Perry Sprin-
gintveld. Dames Dubbel 6: Let-
ta Boomhouwer en Marjolein Tulp-
Hansen. Gemengd Dubbel 6: Anne-
lies van Berkleef en Ratan Birtantie. 

Dames Dubbel 7 17+: Jolanda van 
Koolhaas en Albertina van Pauw. 
Heren Dubbel 7 17+: Harrie Groe-
newegen en Paul Schockman. Ge-
mengd Dubbel 7 17+: Inge van Kou-
wenhoven en Sven Kouwenhoven. 
Dames Dubbel 7 30+: Lydia Goebel 
en Mariska van Ploeg. Heren Dub-
bel 7 30+:John van Baaren en Ro-
nald Pijper. Gemengd Dubbel 7 30+: 
Astrid van der Weerd en Jeroen 
Kraan. Dames Dubbel 8 17+: Lu-
cienne Oosterhuis en Caroline Po-
lak. Heren Dubbel 8: Rinus de Jong 
en Frank Lübbert. Gemengd Dub-
bel 8: Marieke Bosio en Jan Wek-
king. Dames Dubbel 8 30+: Tine-
ke Danijeje en Danielle Meijer. Het 
bestuur en de organisatie, kunnen 
terugkijken op een goed geslaagd 
BDO Watertorentoernooi 2011. Van-
af heden kan ingeschreven worden 
voor de wintercompetitie. 
Kijk hiervoor op 
www.tennis2tennis.nl. 

50+ Toernooi bij Qui Vive 
Tennis zeer geslaagd!
De Kwakel - Na het grote succes 
van vorig jaar kon het dit jaar niet 
uitblijven: op vrijdag 5 augustus or-
ganiseerde Qui Vive Tennis weder-
om haar 50+ Toernooi. De inschrij-
ving moest al snel gesloten worden, 
omdat er veel belangstelling was 
om mee te mogen spelen met dit 
steeds populairder wordende toer-
nooi. Er werd op 7 banen gespeeld 
onder uitstekende weersomstandig-
heden. Het was dus, verrassend ge-
noeg, prachtig weer. De deelnemers 
waren in verschillende sterktes in-
gedeeld waardoor er leuke partijen 
gespeeld konden worden. Omdat de 
rondes 45 minuten duurden kwam 
iedereen ruimschoots aan bod om 

een lekker balletje te slaan. Maar 
ook buiten de baan kon volop geno-
ten worden. De dag begon met een 
kopje koffie met cake bij het gezel-
lige Chalet en halverwege de dag 
werd de deelnemers een fantasti-
sche lunch aangeboden in het club-
huis. Om 15.00 uur waren alle par-
tijen gespeeld en kon overgegaan 
worden tot de prijsuitreiking. On-
der het genot van een drankje en 
hapje bleven veel deelnemers nog 
een uurtje napraten. Qui Vive Ten-
nis kijkt terug op een voortreffelijk 
toernooi. Op naar het Open Jeugd 
en het 35+ toernooi. 
Kijk op www.quivivetennis.nl voor 
de data.

Gerard van Dam en Thea Ferwerda maken zich op voor een volgende winnen-
de game. Foto: Corrie van der Poel.

Snelle tijden Oceanus bij 
open water wedstrijden
Aalsmeer - Zaterdag 30 juli was 
het de beurt aan Hoorn om er weer 
een mooie open water dag van te 
maken. Met dank aan de wind die 
uit het NoordWesten kwam, was het 
water nagenoeg vlak op het IJssel-
meer. Helaas liet de zon het af we-
ten en met een watertemperatuur 
van net 17 graden waren de om-
standigheden best frisjes te noe-
men. Arjan van zwemvereniging 
Oceanus begon zijn dag met de 1 
kilometer vrije slag masters. Het 
werd een spannende race in de 
kopgroep. Arjan finishte 10 secon-
den achter de winnaar in een tijd 
van 13.40,01. Overal vierde en eer-
ste in zijn leeftijdscategorie. Na de 
kilometer masters stond de dames 
en heren 10 kilometer op het pro-
gramma. De Spaanse heren gaven 
het op na een kilometer of vijf, ze 
hadden het koud. De Spaanse dame 
daarentegen zwom haar race keurig 
uit. Na 2 uur, 1 minuut en 1 secon-
de kwam de Duitse zwemmer Rob 
Muffels als eerste het water uit. Nog 
geen 8 seconde daarna tikte Hen-
drik Rijkens uit Duitsland als tweede 
aan. Tom Vangeneugden uit België 
werd derde. De eerste dame had er 
6 minuten langer voor nodig. Nata-
lia Charlos uit Polen kwam na 2 uur 
en 7 minuten en 33 seconde als eer-
ste aan. Na een spannende finish, 
want Yerema Requena en Svenja 
Zihsler zaten haar op de hielen met 
respectievelijk 3 en 5 seconden. Na 
deze spannende 10 kilometer start-
te Arjan aan de wedstrijd 2 kilome-
ter vrije slag. Hij werd daarbij keurig 
negende in een tijd van 27.01,78. Za-
terdag 6 augustus was het de beurt 
aan Annette om te vlammen in Strij-
en. De 1 kilometer vrije slag dames 
jeugd en senioren werd gezwom-
men in een tijd van 14.20,90. Hier-
mee werd Annette keurig negen-
de. De 1 kilometer vrije slag mas-
ters zwom Annette vervolgens in 
14.33,06 en hiermee werd ze twee-
de. Zondag 7 augustus was er een 

primeur op de Gaasperplas, daar 
werd door zwemvereniging het Y 
voor het eerst sinds jaren een open 
water wedstrijd georganiseerd. In 
tegenstelling tot andere verenigin-
gen had het Y een unieke baan uit-
gezet. Het kwam nu nog meer aan 
op het oriënterend vermogen van 
de zwemmers. Vooral het opzwem-
men naar de achterste boei werd 
bemoeilijkt door de zon. De glinste-
ring op het water zorgde ervoor dat 
de zwemmer nog meer moesten af-
gaan op hun oriëntatie. De dag be-
gon met de 2 kilometer vrije slag he-
ren jeugd en senioren. Arjan werd 
daarbij keurig zesde in een tijd van 
26.08,63. Een super snelle tijd, om-
dat de tijden zo ontzettend snel wa-
ren, kwam al snel het vermoeden 
dat de baan iets te kort zou zijn. 
Door de harde wind was de achter-
ste boei 50 meter naar voren geko-
men. Een klein voordeeltje voor al-
le zwemmers. Tijdens de prestatie-
tocht was Oceanus heel ruim ver-
tegenwoordigd. Arjan, Nina, Nelle-
ke en Annette gingen voor de 250 
meter en Patrick, Michelle en Amber 
voor de 500 meter. In een heerlijk 
rustig tempo zwommen ze alle ze-
ven de tochten uit. Na de prestatie-
tocht was het dan toch echt tijd voor 
het serieuze werk. Annette stort-
te zich op de 1500 meter vrije slag 
masters. Het werd een spannende 
strijd, de dames lagen dicht bij el-
kaar, het kwam echt aan op het aan-
tikken. In een tijd van 21.44,30 werd 
Annette uiteindelijk tweede. 

Ze kwam 5 tiende tekort voor de 
eerste plaats. Arjan ging zijn dag 
afsluiten met de 3 kilometer vrije 
slag heren jeugd en senioren. Het 
werd een zware race voor hem , tus-
sen twee groepjes zwemmers in, 
moest hij het toch alleen klaren. Na 
40.39,60 kwam hij als negende bin-
nen. Met dank aan de zon, werd het 
voor het eerst sinds lange tijd , een 
heerlijke open water dag.

Afzwemfeesten in Waterlelie
Aalsmeer - De week voor de grote 
zomervakantie stond voor veel kin-
deren en volwassenen in het teken 
van afzwemmen voor een zwem-
diploma. De spits werd afgebe-
ten door de survivalzwemmers. Zij 
zwommen op maandag 18 juli tij-
dens de les af voor het survival-1 di-
ploma. Met kleding, zonder kleding 
en met diverse materialen lieten 
zij zien wat ze in negen lessen ge-
leerd hadden. Alle kinderen gingen 
met hun welverdiende diploma naar 
huis. Op dinsdag 19 juli ging een 
aantal volwassenen van de zwemles 
op dinsdag te water met hun kle-
ding. Een aantal voor diploma A en 
enkele voor B. De dames hadden in 
het afgelopen jaar zwemles gehad 
van Martijn Vervark en waren nu 
zwemvaardig genoeg om het felbe-
geerde diploma te behalen. Woens-
dag 20 juli werd om 18.00 uur in de 
avond afgezwommen voor A, B en C 
door alle kinderen die niet aanwezig 
konden zijn op 22 juli. 

De diverse diploma’s werden door 
elkaar heen afgenomen en alles 
verliep prima. Trots gingen de kin-
deren na afloop met hun diploma 
naar huis. Ook op woensdag 20 ju-
li zwommen enkele deelnemers van 
de volwassenenles op woensdag af 
voor hun diploma. Deze deelnemers 
waren zo goed, dat ze meteen hun 
A en B diploma in één keer konden 
behalen. Op vrijdag 22 juli was de 
hele middag gereserveerd voor het 
afzwemmen. In totaal 94 kinderen 
voor A, 68 kinderen voor B en 63 
kinderen voor C kwamen met hun 
visite naar het zwembad om hun 
zwemvaardigheden te laten zien. 
Het werd een gezellige middag, hier 
en daar wel heel druk, maar met een 
diploma in de hand verlieten de kin-
deren het zwembad om fijn vakantie 
te gaan vieren. Tegelijkertijd zwom-
men in het recreatiebad de kinderen 
van snorkelen 1 af voor een diploma 
of oorkonde.

A-diploma
Christiaan Baraya, Shea de Bies, 
Storm den Blanken, Joeda Erwte-
man, Tamar Fuite, Bram Heemskerk, 
Julia Michelle van den Helder, Milan 
Hemprig, Senna Jaiden Hoving, Eva 
Kapteijns, Arash Karimi, Dana Kers-
hof, Tamar Kuijper, Justin Maning-
ky, Laura Meeuwig, Olivier Mellink, 
Raoul Nakad, Nova Sollman, Da-
ni Stokman, Taeke Vreeburg, Juna 
van der Waal, Quinty Weeda, Chris 
van der Weiden, Ivo Alderden,Puck 
Christina van Beek, Kelsey van der 
Blom, Ramon de Bok, Jayden Bre-
gita, Niels Cooke, Amé van der 
Does, Christiaan Dragt, Kiki van 
den Eijnde, Mohammed Elghaddari, 
Sven Eveleens, Dimitri Fiene, Step-
han Groeneveld, Joran Groot, Mau-
ro El Hadji, Tahmina Hafizi, Finn Ho-
genboom, Jip Kempkes, Luciënne 
Dagmar Koopmans, Brunhilde Elke 
Koopmans, Vanessa Krom, Amy Laf-
feber, Ella van Loenen, Daniël Maar-
sen, Lilly Oelering, Jacky Omtzigt, 
Kyrill Patiouk, Jade Stolp, Senna van 
der, Stroom, Felix Tan, Lente Teer-
huis, Katherine Throup, Rachel van 
Wijnkoop, Michelle Anrochte, Diede 
van Bergen, Storm Burger, Amiée 
Coemans, Manuel Coster, Fenja Eg-
bers, Salma Elghaddari, Ramzi Et-
touijer, Natascha Groeneveld, Tes-
sa van den Haak, Celine Jantosch, 
Maartje T.M. Jilesen, Nikai de Jong, 
Ananiah Jonkers, Demi Koopman, 
Rody Kottmann, Luna van Leeuwen, 
Benji van Leeuwen, Alexander Man-
tel, Noémi Oldenkamp, Naomi Olij, 
Sven Oostendorp, Jesse den Otter, 
Else Anna Louise Oussoren, Reza 
van Rhee, Roel Joris van Rooy, Bry-
ant Scheermeijer, Pim

Schrama, Merel Rimke Cathari-
na Simons, Ralph Tates, Femke van 
Veen, Mees Veenendaal, Luuk Ver-
schueren, Sebastiën Vos, Jay van 
der Weijden, Christian Spelt, Kaylee 
Buis, Sarina Rhmaty

B-diploma
Kes Bakker, Tycho van Barneveld, 
Wout Braat, Kim Burggraaf, Karen 
Marzia Chiavazzo, Antonio José 
Chiavazzo, Bas Eigenhuis, Mille 
Eveleens, Niels Evers, Gianluca 
Massimiano Flohil, Kiara M. 
Fransdonk, Danique Hartman, 
Kai Hofman, Zoë van der Hoorn, 
Laura van der Laan, Kevin van 
der Meer, Jöel Middelkoop, Dave 
Muilwijk, Ruben van Oudenallen, 
Maud Sanders, Tom Schouten, 
Léon Speijk, Toine van Tiggelen, 
Colin John Trowsdale, Jeroen Eelce 
Velthuyse, Nicky Verlaan, Sem van 
‘t Verlaat, Jinte Versteeg, Just Melle 
Visser, Silla Wegman, Tibbe van 
der Weijden, Ruben Westerhuis, 
Daan Zaad, Sven Zuidgeest, Marvin 
Amrein, Julia Bizot, Maik Blesgraaf, 
Ivo Blom, Joost Burgers, Madelieve 
S.I. Drion, Martyna Gajewska, 
Tibbe Gerritsma, Sybren Haanstra, 
Melina Hiemstra, Yara Hogenboom, 
Sita Holla, Maaike Hoogervorst, 
Steffie de Horde, Vera Jannink, 
Ryan van Kuik, Beau Labordus, 
Mozes Lievaart, Esli Meijer, Tamara 
Mollenbrok, Eva Nieuwendijk, 
Milan Rafaël Roest, Daan 
Rompelberg, Sofie Luna Schouten, 
Maud Sommeling, Dana Verdooner, 
Isabella Verschoor, Boaz Vogel, 
Noam Vogel, Olaf de Vos, Ruby de 
Vries, Angelique Wahlen, Esmee 
van Weeren, Amber Sophie Pappot

C-diploma
Mahsoem Ali, Jade van Arkel, Ru-
ben Ben Avraham, Jimmy Baars, Fa-
bienne Baas, Troy van Bakel, Chris-
tijan van Bakel, Julia Anna van Beek, 
Floor Beekman, Jamie Been, Vin-
ce Boom, Lucia Andrea Domingues 
Rosa, Renzo George Drost, Boaz Eb-
binge, Mandy Elmers, Kimberley En-
sink, Evita Fransen, Sean Gonesh, 
Rick Griffioen, Lavanya Hoekman, 
Ophelie Josephine Jansen, Jort Jas-
pers, Nick Koster, Anne-michèlle 
Kuijf, Gianni van der Laarse, Rocco 
Leenders, Sem van Leeuwen, Rick 
Leever, Sia Linnemann, Ella Lobat-
to, Isabelle Lyppens, Teun van der 
Marel, Finn van der Meer, Sil Me-
ijer, Roy Muilwijk,, Lars van de Nes-
se, Duco Nortier, Florian Otto, Mi-
chal Ozga, Izabella Ozga, Alex Pa-
tijn, Isabelle Polak, Anne van der 
Rijt, Cody Ris, Mike Schardijn, Ma-
rilee Schinkel, Nienke Linda Smit, 
Floor Sparnaaij, Fleur Stevenaar, Jik-
ke Maud Talsma, Eelkje Emilie Tals-
ma, Sofie van Thienen, Demi Uitten-
broek, Roxy van der Velden, Marije 
Vonk Noordegraaf, Sophie de Vries, 
Anouk van Vugt, Gijs Pieter Michiel 
Wentzel, Mila v.d. Berg, Lex v.d. Loo, 
Daniël Adriaan Bakker, Elysa Kik-
ken, Lisa Peerdeman

Survival 1
Luc Jansen, Collin Glebbeek, 
Vita Samsom, Robin Oosterwijk, 
Semrico v.d. Steeg, Joey Janse, 
Matteo van Kooten, Aydogmus 
Yildiz, Finn-Julien Falk

Snorkelen 1
Michelle van Dam, Lucas Onclin, 
Ruben Onclin

Snorkelen 3
Sander van Weerdenburg

Snorkelen oorkonde 1
Gabriella van de Heuvel, Dua Guven

Afzwemmen volwassenen AB 
A diploma 19 juli 2011
Laila Zemraoui, Karien Janssens,

B diploma 19 juli 2011
Cilcelia Beatriz Barbosa Pires, Dion-
ne Fransdonk, Aruna Doerga, Ledia 
Mikhaeil, 

A diploma 20 juli 2011
Sebastiaan van Schie, Nisha Sap-
kota,

B diploma 20 juli 2011
Sebastiaan van Schie, Nisha Sapko-
ta, Nadia Seevathian,

Jubileum voetbaltoernooi RKAV 
met RKDES, VVA en Roda’23
Aalsmeer - Het tiende Renault 
Nieuwendijk Auto Benelux RKAV 
toernooi belooft één groot feest te 
worden. De organisatie heeft niet 
alleen een aantrekkelijk voetbal-
toernooi weten neer te zetten, maar 
ook de festiviteiten op zaterdag 13 
augustus zijn groots en jubileum 
waardig. Het organiserende RKAV 
neemt het tijdens dit toernooi op te-
gen twee gerenommeerde tegen-
standers, namelijk RKDES uit Ku-
delstaart en Roda ’23 uit Bovenkerk. 
De vierde deelnemer aan het toer-
nooi is uiteraard VV Aalsmeer, de 
vereniging die ook alle voorgaande 
negen edities heeft deelgenomen. 
Voorgaande jaren was SCW uit Rij-
senhout nog deelnemer aan dit 
prestigieuze toernooi. Maar dit jaar 
kwam het slecht uit in de voorberei-
ding om deel te nemen aan het toer-
nooi. Daarom moest de organisatie 
op zoek naar een andere aantrekke-
lijke tegenstander. Het organiseren-
de RKAV vond Roda ’23 (zondag) 
bereid om deel te nemen aan dit 
voorbereidingstoernooi. Hierdoor is 
het toernooi qua strekte zeker voor-
uit gegaan. Met twee verenigingen 
die uitkomen in de tweede klasse, 
VV Aalsmeer en Roda ’23 (zondag), 
en RKDES die in de derde klasse 

uitkomt wordt het vast en zeker een 
spektakel op het mooie complex aan 
de Beethovenlaan. De wedstrijden 
worden gespeeld op donderdag 11 
en zaterdag 13 augustus, beginnen 
beide dagen om 19.00 uur en staan 
onder leiding van officiële scheids-
rechters van de KNVB. Op donder-
dag 11 augustus speelt RKAV tegen 
Roda ’23 (zondag) en RKDES tegen 
vv Aalsmeer. Op zaterdag 13 augus-
tus speelt RKAV tegen RKDES en vv 
Aalsmeer tegen Roda ’23.

Feestavond
Op zaterdagavond wordt na af-
loop van de wedstrijden het tien ja-
rig bestaan gevierd. De organisatie 
mag trots zijn dat dit toernooi, me-
de door ondersteuning van Renault 
Nieuwendijk Auto Benelux, is uit-
gegroeid tot een échte Aalsmeer-
se traditie. Er wordt een geweldi-
ge avond georganiseerd onder de 
muzikale leiding van de beste DJ 
van Aalsmeer én omstreken: Kees 
Markman. 

Meer weten? Kom kijken naar de 
wedstrijden en daarna genieten van 
een geweldig feest. De entree tot 
zowel de voetbalwedstrijden en het 
feest is gratis.

Aalsmeerse Carla van Rooijen 
wint Triatlon Leiderdorp
Aalsmeer - Het Oceanus/Mul-
ti Supplies Triatlon Team was afge-
lopen weekend bij de Triatlon van 
Leiderdorp goed vertegenwoordigd. 
Carla van Rooijen uit Aalsmeer won 
de wedstrijd bij de dames. Frans van 
Heteren deed in het Zeeuwse Kam-
perland een kwarttriatlon die hij we-
derom won. Op de halve triatlon 
(2,5 kilometer zwemmen, 76 kilo-
meter fietsen en 20 kilometer lopen) 
stonden in Leiderdorp vier Multi’s 
aan de start. Helaas haalden maar 
twee van hen de finish. Al in de eer-
ste fietsronde reden Corné Klein en 
Henk van Laar lek. Het fietsonder-
deel werd gekenmerkt door veel 
wind en ook nog wat regen. Het wa-
ren dus pittige omstandigheden. 

Toch lukt het Carla van Rooijen de 
wedstrijd naar haar hand te zetten. 
Ze finishte in 4.31.20 uur als eer-
ste dame. Met haar tijd finishte ze 
overigens ook als twaalfde overall 
tussen de heren. Teamgenoot Ton-
ny Blom was voor haar gefinisht in 
4.24.36 uur als zevende overall en 
derde in de categorie H40. Op de 
Olympische afstand (1,5 kilometer 
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 
10 kilometer lopen) deden drie Mul-
ti’s mee. Jeroen Hijstek finishte zijn 
wedstrijd in 2.25.40 als derde in de 
categorie H50. Bart van Montfoort 
finishte in 2.38.58 uur en was daar 
erg tevreden over. Teamgenoot Kees 
Rekelhof finishte iets later in 2.39.48 
uur als vijfde Heren 50. 

Carla van Rooijen won de Triatlon van Leiderdorp.




