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Grote opkomst info-avond verkeer- en vervoerplan

Omdraaien rijrichting in het
dorp definitief van de baan
Aalsmeer - De ondernemers in het
centrum, met name de winkel- en
restaurant-eigenaren in de Markten de Schoolstraat kunnen opgelucht adem halen. Het voorstel van
wijkraad De Dorper om de rijrichtingen in deze twee straten om te
draaien is definitief van de baan. Al
eerder dit jaar heeft de klankbordgroep zich over deze zienswijze gebogen en besloten deze suggestie niet over te nemen. Projectleider
Carl Riecherman beaamde tijdens
de informatieavond over het concept verkeer- en vervoerplan dat
ook de gemeente deze ‘kering’ niet
wil en nee gezegd heeft. De info- en
inloopavond afgelopen maandag 17
augustus kende een grote belangstelling. De gemeente had op een
kleinere opkomst gerekend. Voor
aanvang moest het stoelenaantal
snel vergroot worden en een gemis
bleek en bleef de aanwezigheid van
een microfoon voor vragenstellers in
de zaal.
Burgerinitiatief
De zienswijze van buurtvereniging Ons Aller Belang van de Uiterweg om een keerlus te maken voor
vrachtwagens op deze doodlopende
en smalle weg krijgt wel navolging.
En eerder dan gedacht. Het is het
eerste burgerinitiatiefvoorstel dat
vanavond, donderdag 20 augustus,
wordt behandeld in de raad. Liefst
45 bewoners en bedrijven hebben
gezamenlijk een verzoek ingediend,
vergezeld van een lijst met handtekeningen. De lus aan het einde van
de Uiterweg om vrachtwagens de

mogelijkheid te geven te kunnen keren, kan dankzij een aanbod van Uiterweg-bewoner Spaargaren en dit
is voor de bewoners en bedrijven de
‘drive’ geweest om dit, en met succes, snel op de politieke agenda geplaatst te krijgen. De raad is openbaar en begint om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Bereikbaarheid verbeteren
Doelstelling van het verkeer- en vervoerplan is de bereikbaarheid voor
zowel auto-, bus- en fietsvervoer
verbeteren met veiligheid en leefbaarheid als belangrijke uitgangspunten. Belangrijkst in het plan
is natuurlijk de omlegging van de
N201, het (her)gebruik van de huidige burgemeester Kasteleinweg
en de gevolgen voor de lokale wegen. Uit onderzoek is gebleken dat
de oude N201 nog best een aardig
drukke verkeersstroom te verwerken krijgt. Verdwijnen is in ieder geval allang geen optie meer. De voorkeur gaat zelfs uit naar twee rijstroken vanaf de Noordvork Aalsmeer
uit richting Haarlemmermeer en een
baan Aalsmeer in met een aparte
busbaan ofwel een hoogwaardige
HOV-verbinding. Langs de burgemeester Kasteleinweg komen drie
bushaltes, waarvan een busstation
ter vervanging van de locatie in de
Hortensialaan nabij de Zwarteweg.
“Kassie naar muur”
Tijdens het ‘vragenrondje’ bleek
dat veel bewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente. Ze
vragen, schrijven en bellen, maar

hebben nog geen (duidelijke) antwoorden. “We worden van het kassie naar de muur gestuurd”. De bewoners van de Stommeerweg vrezen bijvoorbeeld voor een enorme
toename van sluipverkeer door de
knip in de N201. Een verdubbeling
wordt niet uitgesloten. Sluipverkeer
wilde Richerman dit niet noemen.
“Het is lokaal verkeer.” Wel is geluisterd in ieder geval naar een schrijven van een bewoner van het dorp.
Hij voorspelde ongelukken door het
drukke fietsverkeer uit Rijsenhout
dat dagelijks over een smal voetpad het centrum nadert. “Een fietspad staat aangegeven in de kaart”,
kon de projectleider geruststellend
mededelen. “De krant blijven lezen,
want beslissingen worden genomen
voordat je er iets tegen kunt doen”,
was een tip van een bewoner langs
de N201. Wethouder Ronald Fransen was hier niet van gecharmeerd.
Hij pleitte juist voor veel betrokkenheid van inwoners. “We hopen zoveel mogelijk input van inwoners te
krijgen.”
Reageren kan tot 9 september
In ieder geval is de gemeente niet
van plan om ‘even’ het verkeer- en
vervoerplan vast te stellen. Op www.
aalsmeer.nl is het hele plan, inclusief
suggesties van wijkraden en klankbordgroepen te lezen en reageren
kan nog tot 9 september. In verband
met de vakantieperiode is gekozen
voor een langere termijn van ter visie leggen. Reageren kan via de mail
of middels een brief naar het college
van burgemeester en wethouders.
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Havenmeester Rob Helmhout
redt drenkeling in Ringvaart
Aalsmeer - De 40-jarige Rob Helmhout uit Rijsenhout, in dagelijks leven havenmeester van beroep, bedacht zich vorige week woensdag
geen moment en sprong een drenkeling achterna. Met dit ‘coole’ optreden redde hij het leven van een
man van Chinese afkomst, die reddeloos in het water van de Ringvaart
lag.
Dit drama speelde zich af rond de
klok van 13.00 uur, die woensdag.
Rob bevond zich op het pontje dat
hem van de Aalsmeerderdijk naar
de Uiterweg zou overvaren, net als
altijd wanneer hij naar zijn werk
gaat. Als havenmeester van Recreatiepark Aalsmeer is hij uiteraard
bekend met water maar wat hij die
middag zag, ziet hij liever niet al te
vaak. Rob: “De pontbaas zag de man
het eerst. Hij ging al kopje onder. Ik
zei: ‘vol gas er naartoe!’ Snel legde ik

m’n telefoon op dek en sprong naar
de man toe.” De drenkeling, een man
van Chinese afkomst en werkzaam
bij Chinees restaurant Yasmin, is net
op tijd gered. “Hij was aan het ondergaan en ik kon hem net nog aan
zijn T-shirt omhoog trekken.” Met
een ‘gewoon’ zwemdiploma en snel
handelen wist Rob de flink spartelende man op het droge te krijgen.
“Ja, dat ging nog niet van een leien
dakje; ik had schoenen met stalen
neuzen aan...” Tijdens de reddingsactie stonden medewerkers van het
Chinese restaurant hulpeloos aan
de kant te roepen; niemand bleek
te kunnen zwemmen. Snel zijn hulpdiensten gebeld en zo kon de drenkeling naar het ziekenhuis worden
gebracht. Naar verluidt is hij er goed
van afgekomen, dankzij Rob.
Wat de man bewoog in het water te
springen is niet bekend.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
0251-674433

Burgemeester
bij 100-jarige
Aalsmeer - Op woensdagmiddag
12 augustus heeft burgemeester
Pieter Litjens een bezoek gebracht
aan mevrouw E. van der Graft-Bliek
in verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp. De Aalsmeerse vierde deze
dag haar honderdste verjaardag.
Namens het gemeentebestuur heeft
de eerste burger een mooi boeket
bloemen aan de honderdjarige uitgereikt.

Geïntimideerd
bij supermarkt
Aalsmeer - Bij de politie heeft
een 53-jarige inwoner aangifte gedaan van intimidatie bij een supermarkt aan de Aalsmeerderweg. De
Aalsmeerder zat op dinsdag 11 augustus rond drie uur in de middag in
zijn auto op de parkeerplaats. In de
auto naast hem stapte een man in.
De deur van deze auto knalde hard
tegen de deur van de wagen van de
53-jarige. De man zei hier iets van,
maar er werd niet gereageerd. Ook
de tikken op het raam werden genegeerd. Het wekte zelfs agressie
op bij de wegrijdende bestuurder.
De man reed hard achteruit en gaf
vervolgens weer gas naar voren. De
Aalsmeerder kon net op tijd opzij
springen. De bestuurder is daarna
weggereden. Niet bekend is wie deze man is. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht zich te melden
bij de politie via 0900-8844.

Hennepplanten op eiland
Aalsmeer - De controledienst van
de gemeente heeft op woensdag 13
augustus rond half vijf in de middag
een flink aantal hennepplanten ontdekt op een eiland in de Westein-

derplassen. De politie werd gealarmeerd. Agenten hebben de planten
vernietigd.
Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Slingerend over Uiterweg
Aalsmeer - Op vrijdag 14 augustus
rond tien over zes in de avond kreeg
de politie een melding dat over de
Uiterweg een auto reed, die de hele rijbaan nodig leek te hebben. De
wagen reed slingerend van links
naar rechts. Op het Drie Kolommenplein is de bestuurder door agenten
tot stoppen gemaand. De blaastest
wees uit dat de man, een 63-jarige
man uit Katwijk, veel te diep in het
alcoholglaasje gekeken had. In het
bureau stopte het ademanalyseap-

paraat pas bij 1200 Ugl. Het rijbewijs
van de Katwijker is ingevorderd en
er is proces-verbaal opgemaakt.
Dezelfde avond is nog een automobilist met teveel drank in zijn lijf bekeurd. Deze 30-jarige buitenlander
is op de Zwarteweg gesommeerd te
stoppen. Hij blies 700 Ugl. Het rijbewijs bleek niet ingevorderd te kunnen worden. De bestuurder reed
zonder rijbewijs. Ook hiervoor is een
bekeuring uitgeschreven.

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

Stuur foto tuin in en maak kans op 100 euro

Vijver in boot trekt veel
kijkers in Hortensialaan
Aalsmeer - Vier foto’s van de voortuin hebben Henk en Anneke Kuiper uit de Hortensialaan 42 ingestuurd voor de tuinenwedstrijd. Het
stel vertelt: “Wij hadden al lang het

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

plan om een vijver aan te leggen in
onze voortuin en we hebben gekozen om de vijver in een roeiboot te
maken. Dat past goed vinden wij bij
ons mooie watersportdorp. De vijver

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

hebben we in het breedste gedeelte van de boot gemaakt en achterin twee verschillende grassen die op
riet lijken, voor de vijver in de boot
verschillende kleuren vlijtige liesjes.
Om de boot lavasteen om zogenaamde golven te creëren. In de vijver zwemmen een paar goudvissen
en goudwindes rond. Verder in de
tuin verschillende hortensia’s, want
we wonen in de Hortensialaan en
daarom mag deze bloem niet ontbreken in de tuin. Regelmatig wordt
onze tuin gefotografeerd door toeristen ( vooral Japanners) die op de

bus wachten.” Heel begrijpelijk, is de
reactie van de redactie. En de winnaar van deze week. Vast en zeker
dat Henk en Anneke nog meer kijkers mogen verwelkomen.
Deelnemen aan de tuinenwedstrijd kan nog de hele maand augustus. Uw tuin insturen kan door
een foto met korte tekst te mailen
naar redactieaalsmeer@meerbode.
nl of op te sturen naar De Nieuwe
Meerbode, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Het prijzengeld bestaat
uit 100 euro.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Is het warmer in huis
dan buitenshuis?
Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
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.

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

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en linker
voorpoot. Haar naam is “Pepsi”.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, Lapjespoes, 6 jaar. Ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak in Aalsmeer.
- Uiterweg in Aalsmeer, een cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12
jaar en heeft een behoorlijke hangbuik Ze heet “Gabber”.
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, Schildpadpoes met wit, Ze heet
“Mientje”.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, grijs halflangharig poesje van 13
weken.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet “Timmy” en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, Cyperse poes van 11 jaar. Ze heet
“Tijger”.
- Emmastraat in Aalsmeer, 20 jaar oude zwart/witte kater. Hij is doof
en heeft een bochel in zijn neus.
- Julianalaan in Aalsmeer, magere rode kater met een vrij smoezellig bekkie. Is erg aanhankelijk en levendig.
Gevonden:
- Lisdodderstraat in Kudelstaart, zwarte kat met wit streepje op de
kop en een witte bef. Ze heeft een kale baan over haar rug, is erg
mager en heeft een hangbuik.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, zwarte kat met witte sokjes voor, witte
laarsjes achter. Heeft een witte bef en snuit, met op de kin en neus
een zwarte vlek.
- Hoek Lijnbaan-Oosteinderweg in Aalsmeer, zwart-wit kitten, poesje.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte kat.
- Hortensialaan in Aalsmeer, jong zwart/wit katje.
- Seringenpark in Aalsmeer, schildpad.
- St. Jansstraat in Kudelstaart, zwarte duif met kuifje en zware bevederde poten met rond de ogen een oranje ring. Heeft een blauwe ring om zijn poot.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwarte kat.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode haan, loopt er al een tijdje rond.
- Drakenstraat in Rijsenhout, een wit/grijs cyperse kat met cypers
op rug, staart, voorhoofd en oortjes. De kat staat hoog op de poo
tjes. Hij draagt een zwart bandje met twee belletjes.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

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

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

Honden kunnen weer naar school

Start hondentraining bij
Dierenbescherming
Aalsmeer - Op zaterdag 5 september opent de hondenschool Gehoorzame Huishond van Dierenbescherming afdeling Aalsmeer
e.o. wederom haar deuren. Belangstellenden en wellicht toekomstige
cursisten zijn op zaterdagmorgen 5
september van harte welkom in het
gebouw van de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. aan de Beethovenlaan
122 voor een introductieles, maar
wel zonder hond. Dat klinkt een
beetje raar voor een hondenschool,
maar op deze ochtend wordt er alleen aan de baasjes informatie gegeven en kan men zich inschrijven
voor de cursus. Het gebouw is voor
het publiek geopend vanaf 10.00
uur. De informatieochtend start om
10.30 uur en duurt tot circa 12.00
uur. Alle honden pups of volwassen,
rasloos of rashond kunnen bij de
hondenschool Gehoorzame Huishond Aalsmeer e.o. terecht. De eigenaren worden begeleid in het opbouwen van een goede band met de
hond en bij het oplossen van eventueel probleemgedrag. Maar ook als
u gewoon op een leuke en positieve manier met uw hond samen bezig wilt zijn, bent u van harte welkom bij de hondenschool. De lessen
zijn zeer praktijkgericht en behandelen allerlei onderwerpen die in
het leven van hond en baas belangrijk zijn. Natuurlijk hoort een hond
netjes te kunnen zitten en liggen
op commando, maar ook het spelen met andere honden is belangrijk. Dat geldt ook voor het rustig lopen aan de lijn. Een veel gehoorde
klacht is: “Mijn hond trekt altijd zo
aan de lijn”. Dat onderdeel van de
opvoeding komt iedere les terug.
Verder zijn er diverse oefeningen
over bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging van de hond, over een goede rangorde tussen baas en hond
en over het kunnen herkennen van
hondengedrag. Kortom een brede
training voor baas en hond, gebaseerd op een positieve lesmetho-

Is uw huisdier
zoek?

de waarbij het uitgangspunt is het
gewenste gedrag te belonen. Honden zijn vanaf 8 weken oud van harte welkom. Zij trainen in een aparte
welpengroep. Er is geen maximum
leeftijd. Afhankelijk van de leeftijd
en het niveau worden de honden ingedeeld in een groep. Het bijzondere aan de cursus is dat belangstellenden op elk moment kunnen instromen tijdens de lopende cursus.
Niet iedere baas en iedere hond zijn
hetzelfde, dus wat voor de één een
oplossing is hoeft dat niet voor de
ander te zijn. Daarom is er veel aandacht voor het individuele niveau en
karakter van baas en hond.
Heeft u interesse? Kom dan naar
de introductieochtend op 5 september. Aanmelden voor de introductieles kan via telefoonnummer
06-15133139 op woensdag en donderdagavond van 19.00 tot 21.00
uur, of via e-mail: hondenschool.
aalsmeer@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de website
www.hondenschoolaalsmeer.dierenbescherming.nl
		
		
		

EHBO-er op
school gezocht

Aalsmeer - De EHBO Aalsmeer is
naarstig op zoek naar een man of
vrouw die wil helpen bij de jeugd
EHBO-lessen op basisschool De
Wegwijzer. Wegens verhuizing is de
afdeling op zoek naar een opvolger
of opvolgster van Linda. Het enige
wat deze vrijwilliger nodig heeft is
een EHBO-diploma, een paar uurtjes tijd per week voor een periode van drieënhalve maand en enthousiasme en zin om de jongens
en meiden van groep 8 de basisprincipes van de EHBO bij te brengen. Contact kan opgenomen worden met Linda van Veen via telefoonnummer 0297-331853.

De Zonnebloem op zoek
naar regiosecretaris
Aalsmeer - Het bestuur van de
regio Amstelland van de Zonnebloem is zeer dringend op zoek
naar een vrijwillig(st)er die regiosecretaris wil worden. De functie omvat naast het vervullen van secretariaatswerkzaamheden en regionale bestuurstaken ook het in teamverband ondersteunen van de door
de regio georganiseerde activiteiten. Daarnaast is communicatie met
de negen lokale afdelingen binnen de regio een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Gezien de aard van de functie is be-

kendheid met e-mail, Word en Excel onmisbaar. De Zonnebloem richt
zich op mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd, ziekte of handicap en voor wie sociaal
isolement dreigt. Naast het ontvangen van huisbezoek door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan allerlei activiteiten, evenementen en vakanties. Meer informatie is te vinden op http://regio-amstelland.zonnebloem.nl onder de rubriek vacatures. Aanmelden kan via
06-53202154 of per email: amstelland-zonnebloem @hotmail.com.

Stuur in en maak kans op 100 euro

Vakantiegeld in Palmentuin
Aalsmeer - “Hierbij drie foto’s van
onze voortuin, die nog geen twee
maanden oud is. De planten zijn
nog jong, maar het is toch een mooi
geheel. Wij hebben er bewust voor
gekozen om de kleur van de dakpannen in de straat terug te laten
komen in onze tuin. Onze vakantiecenten zijn er in gaan zitten, dus
je kunt stellen dat wij niet de palmen zijn gaan opzoeken, maar dat
de palmen onze kant zijn opgekomen. U begrijpt dat het met een

wijntje erbij net vakantie is in onze nieuwe tuin”, schrijven Ed en Tecla Couwernberg uit de Apollostraat
11 in de Hornmeer. Deelnemen aan
de tuinenwedstrijd kan nog de hele
maand augustus. Uw tuin insturen
kan door een foto te mailen met een
kort verhaaltje te mailen naar redactieaalsmeer@meerbode.nl of op te
sturen naar De Nieuwe Meerbode,
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
De uiteindelijke winnaar krijgt een
groenbon van 100 euro.

Nieuwe cursus babymassage
Aalsmeer - Op donderdag 3 september begint een nieuwe Cursus
Babymassage. Ouders van baby´s
tussen de anderhalf en tien maanden oud kunnen zich ervoor opgeven bij Anja Luczak.
Het is een ontspannen cursus, waarin ouders op een bijzondere manier
contact hebben met hun kindje. Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van de baby en prikkelt
de zintuigen. Bovendien is het een
uitgelezen mogelijkheid om de band

tussen ouder en kind te versterken. Na de massage krijgen de ouders praktische tips over de omgang
met de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van de baby. De cursus
bestaat uit vijf bijeenkomsten van
1,5 uur. Zowel groeps- als ook privélessen zijn mogelijk. Voor opgave
en meer informatie kan contact opgenomen worden met Anja Luczak,
tel.: 06-40181259, e-mailen kan ook
naar anjaluczak@yahoo.de of bezoek de website www.luczak.npages.de.

KERKDIENSTEN
Zondag 23 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u., vg. Marco
Wittenberg uit Amstelveen.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. dienst met ds. A. Jansen. Om 18.30u. GD-dienst in NGK
met ds. P. Veelen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte voor
Oudezijds 100. Zondagsschool en
oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. C. Terpstra, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot,
Barneveld. Oost: 10u. dienst, ds.
H.W. Doornweerd, Emmeloord.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. J.
Maas, Nieuw Herkingen. 18.30u. ds.
P.J. Visser, Den Haag.

eenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met kand. C.J.
van Rhijn, Wormerveer. 18.30u.
Dienst met P.A. van Veelen, Heemstede. Gez. dienst in NGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof dienst olv parochianen. Om 19u. in Karmelkerk dienst
olv parochianen. Mmv Karmelkoor.
Zondag 14.30u. Poolse dienst in
Karmelkerk.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering. Mmv dames- en herenkoor.
Kudelkwetters. Openingsviering.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bij-

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Bridgen bij Strijd
en Vriendschap

.

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 1 september aanstaande start bridgeclub
Strijd & Vriendschap het nieuwe
bridgeseizoen in de gerenoveerde
grote zaal van het Dorpshuis te Kudelstaart. Er wordt gebridged in drie
lijnen volgens het ladder-systeem.
Nieuwe leden, zowel gevorderden
als beginners, zijn van harte welkom. Aanvangstijd 19.30 uur. U kunt
zich aanmelden bij Coby Blom, tel.
0297-327454, email: jtblom@muiswerk.nl.

Cursus Spaans
voor senioren
Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
Castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie naar een Spaans sprekend land,
of u heeft familie in Spanje. Misschien overweegt u zelfs om in de
toekomst een deel van het jaar in
Spanje door te brengen. Iedereen
heeft zo zijn of haar eigen reden om
Spaans te leren en dit kan dit najaar
in Aalsmeer. De cursus Spaans voor
senioren wordt gegeven door docente Elly Kea, vindt plaats in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat en kost 79 euro, exclusief
60 euro aan boekengeld. De beginnerscursus start op woensdagochtend 9 september om 9.15 uur
en bestaat uit vijftien tweewekelijkse lessen van anderhalf uur. Er zijn
nog een paar plaatsen vrij voor deze
cursus. Voor aanmelding en informatie: Wijksteunpunt Meander, tel
0297-323138.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
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centrale administratie:
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aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
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Aanleveren van kopij
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redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
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Start seizoen
voor Caritas

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aalsmeer – Het Interkerkelijk Koor
Caritas start maandag 24 augustus
met een nieuw muzikaal seizoen.
Caritas is een christelijk koor en
verleent voornamelijk medewerking
aan kerkdiensten. Er wordt iedere
maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur gerepeteerd in de Lijnbaankerk.
Ook dit jaar hoopt het koor weer diverse nieuwe leden te mogen begroeten en, zoals waarschijnlijk bij
elk koor, zijn met name heren van
harte welkom. Maar ook als je sopraan of alt bent en zin hebt om samen met anderen je geloof op een
muzikale manier uit te dragen, ben
je bij Caritas aan het goede adres.
Meezingen? Loop dan gerust eens
binnen tijdens een repetitieavond
of neem contact op met Annemieke
Siebeling, tel. 0297-346450 of Judith
Jonker, tel. 0297-344879.

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.

EDITIE 1
oplAAg 15.625

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 toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Dieptepunt aantal inschrijvingen, crisis?

SPIE zoekt talent tijdens
spotavond in de feesttent
Aalsmeer - De landelijke crisis is
nu ook bij SPIE te merken. Waren
er voor de 23ste race nog circa 135
deelnemers, op dit moment moet
SPIE het doen met nog maar 16 inschrijvingen. SPIE heeft geen idee
waar de andere 119 deelnemers
zijn. Erna vd Heuvel, voorzitster van
SPIE: “Elk jaar zijn er teams die zich
op het laatste moment opgeven. Dit
jaar zijn het er wel erg veel. We hebben geen idee of het door de vakantie komt of dat de crisis nu ook echt
in Aalsmeer is aangekomen.” Maar”,
vervolgt ze: “De pramenrace zal zeker door gaan. Wij zijn bijna een
jaar bezig met de organisatie. Dus
het is zonde draaiboek ongebruikt
weg te gooien. Wij hopen toch zeker weer 100 pramen te mogen begroeten. Mocht dit niet het geval
zijn, dan maken wij er met de deelnemers toch weer een groot feest
van.” De pramenrace met thema
‘Theater van de lach’ vindt over 26
dagen plaats, op zaterdag 12 september. Het inschrijfgeld bedraagt
voor de maand augustus 36,72 euro, op 5 september wordt tijdens de
braderie 40 euro gevraagd en op 7
september tijdens de spotavond 50
euro. Na de sportavond wordt deelname dubbel zo duur, en wordt 100
euro inschrijfgeld gevraagd. Teams

die overigens deel willen nemen
aan de spotavond in de feesttent,
kunnen zich tot uiterlijk 5 september inschrijven. Opgeven voor aanvang van de spotavond is niet mogelijk. Wie zich opgegeven heeft,
maar niet aanwezig is, kan rekenen
op een laag startnummer. De spotavond, staat dit jaar in het teken van
de auditie. Want, voordat je mag optreden in het theater, moet er uiteraard eerst auditie gedaan worden.
Maandag 7 september gaat SPIE op
zoek naar de Aalsmeerder met de
meeste SPIE-factor. SPIE zoekt talent. Elk team krijg twee minuten
de tijd om zicht voor een professionele jury te presenteren. De jury
kan het team tijdens het optreden
weg drukken! Het team welke het
langste staat, wint de SPIE-factor en
mag samen met de nummers twee
en drie nog een keertje optreden tijdens het ontbijt. Afgelopen zaterdag zijn overigens de eerste opdrachten bekend gemaakt via Radio
Aalsmeer. Uitzending gemist? Via
de website van Radio Aalsmeer kan
de uitzending nog beluisterd worden. En luister zaterdag weer tussen
13.00 en 14.00 uur, wederom is SPIE
te gast bij Joke Wegman. Dan wordt
de volgende opdracht, de vierde alweer, bekend gemaakt !

Feestweek Aalsmeer 6 t/m 12 september

Meidengroep Djumbo en
Wieteke van Dort in tent
Aalsmeer - De vijftiende feestweek
biedt niet alleen vertier voor jongeren en dertigers die willen genieten
van Aalsmeerse bands en bekende
artiesten als Danny de Munk, Wolter Kroes, Nick en Simon, Thomas
Berge en Jan Smit. Voor alle jeugdige inwoners wordt op woensdag 9
september traditiegetrouw de Rabokindermiddag gehouden. Van 14.00
tot 15.30 uur zijn jongens en meisjes welkom in de feesttent op het
Praamplein. Ze worden getrakteerd
op optredens van clown Bart Juwett
en de meidengroep Djumbo.
Op vrijdag 11 september worden
senioren uitgenodigd naar de tent
te komen. Van 14.00 tot 16.00 uur
wordt een feestelijk programma gepresenteerd met als hoogtepunt
Wieteke van Dort op het podium!
Dankzij het Schipholfonds mag de
organisatie deze bijzondere artieste verwelkomen. Zowel de kindermiddag als het feest voor de senioren zijn gratis te bezoeken.
Ook geen toegang wordt gevraagd
voor de SPIE-avond met een spel ter
bepaling van de startnummers voor
de pramenrace op maandagavond 7
september, gehandicapten krijgen
de dag van hun leven op dinsdag 8
september van 10.00 tot 15.00 uur
en vrij de tent in en uit lopen kan op
zaterdag 12 september tussen 13.00
en 18.00 uur voor de finish en prijsuitreiking van de pramenrace.
Nieuw dit jaar is dat de feestweek

niet eindigt, maar begint met een
tentdienst op zondag 6 september.
Voorgangers zijn de dominees Andre Jansen en Edjan Westerman en
thema is ‘Theater van de lach’. De
dienst is van 9.45 tot 11.15 uur en is
eveneens vrij toegankelijk. Meer informatie: www.feestweek.nl.

Verkoop in garage
Aalsmeer - Omdat de kasten opgeruimd zijn, de zolders bijna leeg
en de garage overvol wordt op zaterdag 22 augustus een garageverkoop gehouden in de Cyclamenstraat. Tijdens de sale worden verschillende spullen te koop aangebo-

Zomerfestival 22 augustus in centrum

‘Goud van Oud’ met dj’s,
Sjef en z’n wijf en Stirrrs
Aalsmeer - Aalsmeer Centrum gaat
komende zaterdag 22 augustus terug in de tijd tijdens het Goud van
Oud zomerfestival. Haal je bloemetjesoverhemd, plateauschoenen en
wijde pijpenbroek maar uit de kast,
want alle Golden Oldies uit de jaren zeventig, tachtig en negentig
komen voorbij bij dit gezellige zomerfestival. Bij de zes deelnemende horecagelegenheden worden op
vijf verschillende locaties podia opgesteld voor een dj of live-act. De
avond duurt van 20.00 tot 01.00 uur.
Het Goud van Oud Zomerfestival
wordt georganiseerd door de horeca in samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum.
De deelnemende horecagelegenheden zijn danscafé De Praam, eetcafé ’t Holland Huys, het Wapen van
Aalsmeer, café bar Joppe, De Oude Veiling, Himalaya Huis en lunchroom StraQ.
O ja-momenten
De muziek uit de afgelopen veertig jaar is het belangrijkste ingrediënt voor deze avond. Doordat niet
alleen klassiekers uit de jaren zeventig klinken bij de horeca, maar
ook muziek uit de jaren tachtig en
nog recenter uit de jaren negentig is
het voor iedereen een feest der herkenning. Vijftiger, veertiger, dertiger
of twintiger, iedereen zal zijn ‘O, ja’momenten hebben bij het horen van
de oude muziek. Bij danscafé De
Praam speelt een dj tijdens het zomerfestival handig in op dat gevoel.
Uit zijn platenkoffer tovert hij 70’smuziek zoals van James Brown, Diana Ross en The Temptations. Lekkere 80’s-disco zoals van Kool&The
Gang en de Jackson Five haalt deze dj ook uit het stof. Voor 90’s muziek hoeft hij niet zo ver te zoeken
want klassiekers als ‘Show me Love’
van Robin S, ‘Rhytm is a Dancer’ van
Snap en misschien zelfs een nummer van 2Unlimited worden nog
vaak gedraaid.

Veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart steunt 19 keer
Kudelstaart - Negentien verenigingen, clubs, instellingen en stichtingen hebben recentelijk bericht gekregen, dat zij in aanmerking kwamen voor een welkome financiële
ondersteuning. Zij ontvingen in totaal een bedrag van 11.600 euro. De
donaties werden verstrekt door ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’, die op 9
mei voor de tiende keer een jubileumveiling organiseerde om geld
bijeen te brengen. Kudelstaarters
brengen jaarlijks goederen, giften
en diensten bijeen, die worden verkaveld en tijdens een veiling in het
dorpshuis bij opbod worden verkocht.
De opbrengst is bestemd voor Kudelstaartse clubs, die een financieel
zetje in de rug goed kunnen gebruiken bij speciale investeringen en
projecten. Op die manier zorgen Kudelstaarters met hun inbreng voor
uitkomst bij andere Kudelstaarters.
Vandaar ook de naam van de actie
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Drie
keer werd een bedrag van 1.000 euro uitgekeerd. Daarvoor kwamen
in aanmerking: De stichting Skeeler- en Natuurijsbaan Kudelstaart,
als bijdrage voor het vernieuwen
van de toplaag van de skeelerbaan
en voor de aanschaf van een (gebruikte) zitmaaier, de Ouderenvereniging Aalsmeer/Kudelstaart voor
aanschaf van bingo-apparaat en
computerapparatuur en korfbalver-

Muziek
Zaterdag 22 augustus:
* Zomerfestival ‘Goud van oud’ met
dj’s en live bands bij horecazaken in
centrum, in Markt-, Wetering-, Zijden Dorpsstraat van 20 tot 01u.
Vrijdag 28 augustus:
* Goud van Oud met dj Kees Markman in restaurant Centennial, Oosteinderweg vanaf 21u.

eniging VZOD voor de investering
van de uitbreiding van koelmogelijkheden en de daarbij behorende aanpassing van de barunit. Drie
keer werd bedrag van 750 euro toegekend. Daarvoor kwamen in aanmerking: De SoW-gemeente voor
de aanschaf van nieuwe stoelen in
de jeugdruimte ‘de Jids’ in de Spil,
Parochie St. Jan Geboorte voor de
aanschaf van een kopieerapparaat
en een koffiezetapparaat, carnavalsvereniging De Pretpeurders voor
de aanschaf van nieuwe collectebussen en legernetten voor de jaarlijkse kampioenschappen beachvolleybal. Badmintonvereniging Volant
’90 ontving een bedrag van 700 euro voor de aanschaf van telborden
en jeugdbegeleiding.
Acht verenigingen, clubs, instellingen en stichtingen ontvingen een
bedrag tussen 300 en 500 euro. Dit
waren: Stichting ‘Dag van je Leven’, Sportvereniging Omnia 2000,
Stichting Samenwerking Roemenië,
Handboogvereniging Target, Project Malawi in Zuid Afrika, EHBOvereniging Aalsmeer/Kudelstaart,
Stichting De Binding, Alsmar Popkoor, Stichting Scouting Groep
Tiflo, Project ‘Hulp aan Roemenië’,
Schaakclub ’t Kalende Pionnetje
en Sjoelclub Aalsmeer afdeling Kudelstaart. In 2010 zal de elfde veiling
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ worden gehouden en wel op 8 mei.
den. Van merkkleding tot speelgoed
en van oude serviezen tot woonaccessoires. Voor ieder wat wils. Verder wordt voor de kinderen een
grabbelton neergezet en staat uiteraard de koffie voor bezoekers klaar.
De verkoop is in de Cyclamenstraat
naast nummer 64 bij de garage van
9.00 tot 15.30 uur.

Easytunes van The Stirrs
In de Marktstraat bij De Oude Veiling en het Himalaya Huis speelt de
Aalsmeerse band The Stirrs. Tijdens
Goud van Oud treedt deze band
voor het eerst op. De bandleden Mi-

randa Lam (zang), Rob van Duivenbode en Sander Voncken (gitaar),
Maricke Ofman, Jøran van Liempt
en George Odijk (blazers), Jasper
Huisman (toetsen) en André Dollekamp (drums) staan te popelen om
hun ‘easytunes’ ten gehore te brengen. Het repertoire van The Stirrrs kun je het beste omschrijven als
exotica, show- en easy tunes. Hier
en daar een bluesje, maar dan met
een lullig randje. Gezapige liftmuzak en geile jaren zeventig softporn showtunes. “Wij spelen lottoballenmuziek, maar dan met ballen.
Lullige exotische jaren vijftig, zestig en zeventig behangdeuntjes in
een funky, jazzy, latin, hip Hawaï jasje. Heerlijke meedeinliedjes die iedereen kent, maar zich daar eigenlijk voor schaamt”, vertelt initiatiefnemer Joran van Liempt. En hij vervolgt: “The Stirrrs zijn door hun exotische keuzes een echte aanvulling
op het huidige bandjesaanbod, zonder daarbij buiten de boot te vallen.
Alle nummers klinken bekend in de
oren, maar hebben een hoog ‘waar
ken ik dat ook alweer van’ gehalte.”
Ouderwetse gezelligheid
Het Wapen van Aalsmeer legt zich
tijdens het Goud van Oud Zomerfestival meer toe op ouderwetse gezelligheid met het sing-along-duo
‘Sjef en z’n wijf’. Sing-along is meer
dan karaoke, het betekent namelijk
met zijn allen meezingen onder leiding van Sjef en z’n wijf. Dit knotsgekke Amsterdams-Vlaamse duo
brengt een meezingspektakel met
Nederlandstalige krakers en Engelse evergreens. Sjef en z’n wijf zorgen bij het Wapen van Aalsmeer
voor een oergezellige sfeer en grenzeloze nostalgie. En ook bij ‘t Wapen dj Kees Markman met muziek
uit de jaren zestig tot tachtig, inclusief enkele echte 78 toeren platen.
Ook bij ’t Holland Huys, Joppe en
StraQ kunt u tijdens Goud van Oud
terecht voor een gezellige avond.
De gezellige sfeer in het Dorp is niet
compleet zonder de gezellige barretjes bij de zes horeca. Hier kunt u uiteraard terecht voor drankjes maar
ook voor ouderwets lekkere snacks.
Kijk voor meer informatie op: www.
aalsmeercentrum.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
LESGITArEn VALEnCIA
4/4
3/4
1/2

%59,%55,%49,-

SOPrAAn bLOkfLUIT
%10,YAMAHA
LESbOEkEn VOOr GITAAr, bASS,
bLAASInSTrUMEnTEn En drUMS

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

Culturele lezingen over
Italië bij Vita welzijn
Aalsmeer - Ook dit najaar biedt Vita Aalsmeer belangstellenden de
mogelijkheid een serie lezingen over
de Italiaanse Cultuur te volgen. Het
betreft hier een herhaling van de
vier lezingen van dit voorjaar waarin
een chronologisch overzicht gegeven wordt van de ontwikkeling van
de Italiaanse cultuur door de geschiedenis heen. Hierbij komen allerlei aspecten aan de orde. In het
licht van sociaal- en politiek-culturele invloeden wordt gekeken naar
kunst en wetenschap, architectuur,
theater, film en literatuur. Iedere lezing zal bestaan uit twee gedeeltes,
in het eerste deel krijgt u een over-

zicht aangeboden van een bepaalde
periode van de Italiaanse cultuurgeschiedenis. Afsluitend wordt op één
of enkele onderwerpen uit die betreffende periode dieper ingegaan.
Dit kan een bepaalde schrijver of architect zijn, een kunstwerk, een wetenschapper of ook een film of toneelstuk. De lezingen worden gegeven door Ansje Weima in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat
en vinden plaats op 11 september, 9
oktober, 13 november en 4 december. De prijs voor de gehele serie lezingen is 27 euro. Voor aanmelding
en informatie: Vita welzijn en advies,
tel. 0297-344094.

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 30 augustus:
* Jubileumexpositie 50 jaar Fotogroep Aalsmeer in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m
zondag 14-17u.
* Schilderijen ouderen in grote zaal,
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 22 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 20 augustus:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 21 augustus:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen

in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Zomerschaken in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan 3. Open
vanaf 19.30u. aanwezig 19.45u.
Zaterdag 22 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Lezing t.g.v. 50 jaar Fotogroep
Aalsmeer door Michel de Nooij over
creatief fotograferen. Van 13 tot 14u.
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
* Zwemloop voor 6-15jr. in Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade. Start 11u.
Om 13.30u. waterpolotoernooi.
* Talentenveiling bij De Rijzenspelers in De Anna’s Hoeve, Aalsmeerderweg, Rijsenhout vanaf 20u.
Zondag 23 augustus:
* Vogel- en hobbybeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 van 10
tot 13.30u.
Dinsdag 25 augustus:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan.
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
Vanaf 1 september weer in sporthal
De Bloemhof, Hornweg.
Woensdag 26 augustus:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Vergaderingen
Donderdag 20 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 26 augustus:
* Info-avond vermindering geluidhinder Schiphol voor inwoners Rijsenhout in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat vanaf 20u.
* Inloop-spreekhalfuur Bewonerscommissie Kudelstaart in Dorpshuis
van 19.30 tot 20u.
Donderdag 27 augustus:
* Inloop vanaf 19.30u. en bijeenkomst vanaf 20u. wijkraad Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan 3.

Vogelbeurs is vernieuwd!
Aalsmeer - De beurs van Aalsmeer
is vernieuwd in een nieuwe vorm
van het beleven en verzamelen van
hobby’s. De hobby van vogels en alles wat daar omheen is betreffende verzamel hobby’s is te zien op de
Vogel-hobbybeurs die aanstaande
zondag 23 augustus voor het eerst
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Dit
moet zeker eens gezien hebben! De
beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber en verzamelaar is welkom om vogels te
kopen, verkopen te ruilen of rond te

kijken en vragen te stellen over de
verzamel hobby’s in de ruimste zin.
De entree bedraagt 50 eurocent
voor iedereen die komt kijken, ruilen of kopen. Wie vogels wil verkopen, betaalt 1,20 euro. Een tafel huren en reserveren kan voor 5 euro. Bellen hiervoor kan vanaf vrijdag 17.00 uur naar 06-10666878.
Handelaren zijn aanwezig, alleen
op uitnodiging, met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels,
kanaries en kromsnavels en diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen.

Start kunstroutedag 19 september

KCA presenteert afwisselend
cabaret programma
Aalsmeer - Voor het volgend seizoen heeft KCA weer een afwisselend cabaret programma weten samen te stellen. Een mix van jong
aankomend cabaret talent en al wat
oudere ‘rotten in het vak’. Het spits
wordt tijdens de jaarlijkse kunstroute op zaterdag 19 september afgebeten door Johan Hoogenboom en
Bas Marrée. Het duo presenteert
de voorstelling ‘Wil je mijn pleister
zien?’ Een geheel nieuw kleinkunstprogramma. Met intelligente humor
en muzikale precisie scheppen Bas
en Johan een alternatieve werkelijkheid.
Op 31 oktober is het podium van
Bacchus voor Joop Visser en Jessica van Noord. De bekendste troubadour van Nederland toert vanaf
2005 samen met Jessica van Noord
langs de kleine zalen van Nederland! Vanwege het succes van 2007
zijn ze wederom in Aalsmeer te zien
met hun nieuw theaterprogramma.
Voor 12 december heeft KCA de cabaretier Murth Mossel gecontracteerd. Als lid van FreshWagon Comedytrain toert Murth al jaren door
het land. Om zijn veelzijdigheid kenbaar te maken heeft hij besloten het
theater in te gaan. Murth weet op
interactieve wijze iedereen bij zijn
show te betrekken waardoor zich
een verrassend spektakel ontplooit.
De eerste voorstelling in 2010 is
op 13 februari en dan komt Anuar
(winnaar van de Cameretten juryprijs 2004) naar Aalsmeer. Tijdens
zijn anderhalf uur durende standup comedy show vertelt hij over de
dingen die hij wil vertellen. Eén ding
is zeker, er wordt met niets rekening
gehouden. Anuar is ongeremd!

Op 27 maart tot slot geeft Veronique Sodano een cabaretvoorstelling
in het culturele café in de Gerberastraat. Veronique is geboren in de
Ferarri van haar vader. Ze is groots,
dol op cakejes, diva, grappig, ontwapend, poëtisch, maar vooral een
lekker wijf. Haar programma Made
in Italy gaat over Italiaans temperament en Hollandse nuchterheid,
over vaders en moeders, de eerste
stapjes, een geplette boterham met
kaas uit een zakje of spaghetti bolognese of pasta pomodora, aan het
publiek de keuze.
Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn 10 dagen van tevoren te bestellen via www.cultureelcafebacchus.nl à 10 euro per stuk.
Wie verzekert wil zijn van een plaats
kan een abonnement nemen à 42.50
euro te bestellen via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl (voor 1 september). Alle cabaretvoorstellingen in
Bacchus beginnen om 21.00 uur,
zaal open vanaf 20.15 uur.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 8 en 22 september 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

personeelsbijeenkomst
Op dinsdag 25 augustus aanstaande sluit het gemeentehuis om 16.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst. De VVV/ANWB vestiging in de hal van het gemeentehuis is gewoon tot 17.00 uur geopend

De gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn werken samen!

De G2 Aalsmeer – Uithoorn heeft de uitvoering van de
huishoudelijke verzorging opnieuw aanbesteed
Met deze aanbesteding heeft de G2 Aalsmeer- Uithoorn meerdere
zorgaanbieders kunnen contracteren. Op deze manier streeft de G2
Aalsmeer – Uithoorn naar meer keuzevrijheid voor de burger tussen
de verschillende aanbieders van zorg.
Met de volgende zorgaanbieders heeft de G2 Aalsmeer – Uithoorn
een contract afgesloten. De contracten gaan in op 1 september 2009
en hebben een looptijd van twee jaar. Daarna kunnen de contracten
twee keer met een jaar worden verlengd.
• T-Zorg
• Thuiszorg Aalsmeer (Zorgcentrum Aelsmeer)
• Thuiszorg Service Nederland (Evean)
• Stichting Amstelring
• Flexicura BV
• Axxicom Thuishulp BV
• Algemeen Thuiszorgbureau BV
De inwoners van de gemeenten Aalsmeer & Uithoorn die nu huishoudelijke verzorging ontvangen krijgen in september persoonlijk
bericht.
Vragen:
Heeft u vragen over de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging? Neem dan gerust contact op met het Loket wonen, welzijn een
zorg Aalsmeer-Uithoorn via het telefoonnummer 0297-51 3131. Het
loket wwz is op werkdagen geopend van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Dorpsstraat 125, 1 berk;
• Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen;
• Leeghwaterstraat 2, 1 conifeer;
• Mendelstraat 39, 1 zomereik;
• Waterhoenstraat 56, 2 berken.
Datum verzending vergunningen: 21 augustus 2009
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatie-terrasvergunning is verleend:
• Brasserie het Bonte Schort
Datum verzending vergunning: 17 augustus 2009.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Brasserie het Bonte Schort BV
Datum verzending vergunning: 13 augustus 2009
Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen gesloten
verklaring en parkeerverboden in te stellen:
Jordaanse Avond
• Ophelialaan van Begoniastraat tot Primulastraat voor
29 augustus 2009 tussen 19.00 uur en 01.00 uur.
St. Veteraan Autobussen
• Kudelstaartseweg, van de Zwarteweg tot aan de
Beethovenlaan voor 29 augustus 2009 van 09.00-16.30 uur;
Triathlon
• hoek Bachlaan/Stommeerweg tot aan de Zwarteweg;
• Zwarteweg, vanaf Stommeerweg tot rotonde;
• Beethovenlaan;
• Lunalaan;
• Madame Curiestraat;
• Mijnsherenweg, tussen Legmeerdijk en Madame Curiestraat;
De Dreef is uitsluitend bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Kudelstaartseweg is van 13.00-14.00 uur afgesloten, daarna alleen
open voor meerijdend verkeer richting Aalsmeer. De ontheffing geldt
op 30 augustus 2009 tussen 17.30 en 01.00 uur.
Braderie
• de Zijdstraat, de Schoolstraat en de Marktstraat voor
5 september 2009 van 11.00-21.00 uur.
Zomerfestival
• de Zijdstraat, de Marktstraat, Dorpsstraat tussen Schoolstraat
en Kanaalstraat en de Weteringstraat tussen de Marktstraat en
de Zijdstraat op 22 augustus 2009 van 17.30 en 01.00 uur.
Activiteiten Aalsmeerse feestweek
• Pontweg, zaterdag 12 september 2008 van 12.00 tot 15.00 uur.
• Praamplein, vrijdag 4 september 00.00 uur tot en met maandag
14 september 2008 18.00 uur;

Verkeersbesluit
Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt aan de herinrichting van
het Praamplein en de Grundelweg. De werkzaamheden aan het plein
zijn naar verwachting aan het eind van dit jaar afgerond. Vooruitlopend hierop heeft het college door middel van een verkeersbesluit
bepaald welke parkeerplaatsen in de nieuwe situatie op het Praamplein en Grundelweg in de parkeerschijfzone worden opgenomen en
welke niet. Verder heeft het college de gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van een verkeersbesluit aangewezen.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Christinastraat 32, het plaatsen van een garage;
• Hornweg 316, het vergroten van een woning;
• Poldermeesterplein 19, het plaatsen van lichtreclame;
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 202, het bouwen van een woning;
• Westeinderplassen H 302, het plaatsen van een blokhut;
• Westeinderplassen H 304, het plaatsen van een blokhut;
• Westeinderplassen H 1741, het plaatsen van een blokhut;
• Zeeltstraat 7, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kastanjelaan 6, het vergroten van een woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 243e, unit 22, het plaatsen van
reclame aan de gevel;
• Van Cleeffkade 10, het vergroten van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 augustus 2009.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om
vaststelling van hogere waarden vanwege het bouwen van twee villa’s op het perceel Uiterweg 253-255.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 34
t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug
t/m 21 aug
t/m 24 aug
t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug
t/m 1 sept
t/m 1 sept
t/m 2 sept
t/m 3 sept

t/m 7 sept
t/m 7 sept
t/m 8 sept
t/m 11 sept

• Aalsmeerderweg 207, het wijzigen van 2 gevels;
• Atalantalaan 2, het wijzigen van een gevel;
• Copierstraat 64, het plaatsen van een overkapping;
• Westeinderplassen, het plaatsen van een blokhut.
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 augustus 2009.

t/m 14 sept

Verleende ontheffing

t/m 17 sept

De ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter
inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Stationsweg 38H, het gebruik van het pand als kapperszaak.
(er is een zienswijze ingediend)
Verzenddatum bouwvergunningen en ontheffing: 25 augustus 2009.
Ontheffingen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Rozenhof 3 te Aalsmeer: het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Uiterweg 202, het slopen van een woning;
• Zwarteweg achter 75, het slopen van een kas.
Deze besluiten worden op 25 augustus 2009 verzonden.
Wet Geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van vrijdag 21 augustus 2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

t/m 15 sept

t/m 18 sept
t/m 25 sept
t/m 29 sept
t/m 1 okt
t/m 2 okt

t/m 2 okt

Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken,
1 kastanje;
Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247
(Bloemenlust) ;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers
2005; Kudelstaartseweg tussen 40 en 50;
Vergunning voor de Triatlon op 30 augustus 2009:
Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg
91-93-95-101 Aalsmeer;
Inspraakontwerp nieuwe keur van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone;
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere
grenswaarden besluiten;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet
ruimtelijke ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns,
1 berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en
15 essen; Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Evenementenvergunning: Westeinder Havendagen;
de Feestweek van 6 tot en met 12 september 2009;
Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren
en 6 wilgen; t/m 4 sept Wet milieubeheer,
Kennisgevingen ontwerpbesluit: J.J. Borsboom
Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark Aalsmeer,
nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben
van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen;
Vergunning voor watersportevenement Surfeiland op
15 augustus 2009;
Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Vergunningen voor: de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;
Drank- en Horecawet: vergunning verleend:
Brasserie het Bonte Schort BV;
Exploitatievergunning – terrasvergunning: Brasserie
het Bonte Schort;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk;
Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik;
Waterhoenstraat 56, 2 berken;
Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de
Aalsmeerse feestweek.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Ter Inzagetermijn tot vrijdag 21 augustus 2009
• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging
• Dorpsstraat 6-12, het gebruiken van het pand als
horecagelegenheid
• Gemaalstraat 1, het geheel plaatsen van een pergola
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21, het veranderen van
een dubbele berging/garage
• Machineweg 137, het vergroten van de woning
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning
• Uiterweg 323, het bouwen van een woning
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut
• Wissel 1, het vergroten van de woning aan de zijkant
Ter inzagetermijn tot vrijdag 28 augustus 2009
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
een hotel/restaurant
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van een dubbel project/
bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project Dorpshaven, met een
instandhoudingtermijn van 3 jaar
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing
Ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw bij een
woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning en het
verplaatsen van een garage/berging
Ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden
waarbij één extra woning wordt gerealiseerd.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Raaf voorzitter
Crash museum

Meiden gezocht voor promotie-team

Touwslagerij, muziek en markt
tijdens Westeinderhavendagen
Aalsmeer - Voor het tweede op een
volgende jaar wordt op de eerste
zaterdag van september bezoekers
een kijkje gegund in het rijke watersportleven in Aalsmeer. Gelijktijdig
met de braderie in het centrum vindt
het evenement weer plaats. Er is wel
gekozen voor een nieuwe naam en
een andere opzet ten opzichte van
vorig jaar. Op vier locaties aan de
Uiterweg is publiek zaterdag 5 september welkom en wordt een uitgebreid programma aangeboden door
nagenoeg alle bij de stichting Westeinder Promotie aangesloten watersportbedrijven. Aan alle leeftijden is
gedacht. Zo zijn er bij de Watersportvereniging op nummer 155 allerlei
kinderactiviteiten. Net als vorig jaar
is de waterbal weer present, er komt
een springkussen te staan, een ballonnenwedstrijd wordt gehouden,
een schminkplek wordt gecreëerd
en onder andere worden de jongens
en meisjes getrakteerd op popcorn.
Natuurlijk zijn hier ook andere hapjes verkrijgbaar, evenals drankjes.
En meedeinen kunnen bezoekers op
de muziek van De Poelzangers en
De Marconisten. Verder staan demonstraties en wedstrijden met verschillende zeilboten in het programma opgenomen. De havendag wordt

om 10.00 uur geopend door burgemeester Pieter Litjens bij jachthaven
Piet Huis op nummer 134 met een
prikburwedstrijd tegen een zeilkampioene uit Aalsmeer. Hier wacht de
bezoekers verder een scala aan activiteiten, waaronder een nautische
vrijmarkt (u/jij mag watersportspulletjes verkopen), presentaties van
watersportbedrijven en watersportverenigingen, een ambachtsplein
met ondermeer een touwslagerij, Westeinder kunst, (oude) watersportfilms, een modeshow en optredens van De Poelzangers, Denk aan
de Buren, het Marconisten koor en
De Brulboeien. Het horecaplein hier
gaat zorgdragend voor de innerlijke mens. Het dagprogramma duurt
tot 16.00 uur.
Westeinderbarbecue
Vanaf half vijf kunnen vervolgens
deelnemers aan de Westeinderbarbecue plaatsnemen op de stoelen en banken. Ook u/jij mag deelnemen aan dit gezellige en lekkere eetfestijn aan het water. Kaarten kosten 20 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen de helft,
en zijn te koop bij Piet Huis Jachthavenbedrijf, Watersportvereniging
Aalsmeer, Jachthaven Persoon, Re-

creatiepark Aalsmeer, Mark Spaargaren Watersport en Jachthaven
Stenhuis. De muziek deze avond
wordt verzorgd door Reiner Feith.
Wacht niet te lang, vorig jaar bleek
de barbecue ook een enorme ‘trekker’ en moest snel nee verkocht
worden.
Bezoekers aan de havendag worden
per watertaxi naar de locaties vervoerd. Dit tochtje is gratis. Opstappen kan bij het Praamplein in het
centrum. Ook te bezoeken deze dag
is de Historische Tuin op nummer 32
waar kennis gemaakt kan worden
met oude boten, pramen, punters
en op de veilingklok mogen bezoekers bloemen kopen. Vierde locatie,
vanaf 13.00 uur, is de Zotte Wilg op
nummer 27 waar onder andere genoten kan worden van een wakeboardshow door waterskivereniging
Aalsmeer en muziek. Het volledige
programma van de havendag is te
vinden op www.westeinderhavendagen.nl. Tot slot: De organisatie is
op zoek naar enthousiaste meiden
tussen de 14 en 18 jaar die tijdens
de Westeinderhavendagen het promotieteam willen versterken. Opgeven hiervoor kan via info@aalsmeerwesteinder.nl.

Arjan Buskermolen temidden van Anneke en Hasnaa en Remco van de Rabobank Regio Schiphol (kantoor Aalsmeer).

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Uitreiking beleeft 3e etappe
Aalsmeer - Vanwege de vakantietijd vindt de prijsuitreiking van het
Tour de France Meerbode Prijzenfestival in diverse sessies plaats en
de verleiding is dan ook groot om in
dit kader te spreken van een etappewedstrijd. De afgelopen week stond
etappe drie op het programma en
op een mooie zomeravond mocht
Mark van den Broek in AalsmeerOost zijn gewonnen prijs, een slagroomtaart, beschikbaar gesteld door
Ab Müller Banketbakkerij en Tearoom in ontvangst nemen in het bijzijn van zijn ouders en niet te vergeten Jojanneke. Het typische zomeravond geluid werd al snel overstemd
door het geluid van tikkende gebakvorkjes en eenieder was het er over
eens dat de smaak van de mooi uitgevoerde slagroomtaart meer dan
uitstekend was. Mark en Jojanneke
maken deel uit van de schaatstrainingsgroep van VZOD en in juni namen zij nog deel aan de wielerronde
van Vijfhuizen, een van de weinige
rondes waar aan deelgenomen kan
worden door sporters zonder wielerlicentie van de KNWU. Deelname aan het Tour de France Meerbode Prijzenfestival heeft de fami-

lie Van den Broek in de achterliggende jaren geen windeieren gelegd maar tot ‘frustratie’ van vader
Van den Broek is hij nog nooit in de
prijzen gevallen, maar hij gaat er alles aan doen om daar volgend jaar
verandering in te brengen.
Ook Arjan Buskermolen uit Kudelstaart nam afgelopen week zijn
prijs in ontvangst: een Rabobank
wieleroutfit, beschikbaar gesteld
door de Rabobank Regio Schiphol
(kantoor Aalsmeer). In de Stationsstraat vormden Remco, Anneke en
Hasnaa het comité van ontvangst
en het is niet de eerste keer dat Arjan in de prijzen viel, eerder won hij
al een horloge, beschikbaar gesteld
door Sparnaaij Juweliers. De laatste tijd staat zijn racefiets te lang in
de schuur en het ziet er naar uit dat
hier verandering in komt, want de
nieuwe outfit komt uitstekend van
pas, want zijn huidige Carrero-outfit
is na circa tien jaar hoognodig aan
vervanging toe. In de editie van volgende week de drie nog resterende
prijswinnaars, Tony Metz en de familie de Vos uit Aalsmeer en Martijn
van Berkel uit Kudelstaart.

Mark van den Broek toont smaakvolle en smakelijke slagroomtaart van Ab
Müller.

Hagelnieuwe viskar voor
John en Jeanet Molenaar

Kudelstaart – John en zijn vrouw
Jeanet Molenaar zijn al acht jaar
lang een vaste waarde in het Kudelstaartse winkelcentrum. Het Volendamse stel verkoopt al die tijd
de beste verse vis en andere ‘zeevruchten’ vanuit hun verkoopwagen. Naar wens, want zowel Kudelstaarters als John en zijn vrouw
moeten er niet aan denken weg te
gaan. “Dit is een prachtige stek, hier
vlakbij de ingang naar het winkelplein”, zegt John. Toen het centrum
een paar jaar geleden geheel vernieuwd werd, kon John steeds terecht op een andere plek maar in de
plannen werd natuurlijk wel rekening gehouden met ruimte voor de
kar van de Molenaars.

Computercursussen 50+ers
Aalsmeer - Aalsmeer - Vita welzijn
en advies organiseert vanaf september een viertal cursussen voor vijftig
plussers. Op dinsdag 8 september
om 9.15 uur of 10 september 11.00
uur start een cursus ‘Kennismaken
met de computer’. De cursus is voor
degenen die weinig of niets weten
van computers. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt.
Het doel van deze cursus is: de cursist een goede indruk geven van wat
er zoal mogelijk is met de computer.
Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan Windows, Word en Internet. De cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van 1,5 uur en kost,
exclusief cursusboek, 108 euro. Op
10 september om 9.15 uur begint, bij
voldoende aanmeldingen, de cursus
‘Windows en word1’. In deze cursus raken de deelnemers snel vertrouwd met tekstverwerken. Ter inleiding zullen een aantal relevante onderwerpen van Windows worden behandeld. Vervolgens wordt
geleerd een nette brief typen, deze

eenvoudig te corrigeren en mooi op
te maken met behulp van de talloze hulpfuncties van Word. Bekendheid met starten van een programma via Windows, opvragen van een
bestand met behulp van de muis en
enige kennis van de mappenstructuur is voor het volgen van deze cursus absoluut een vereiste. De cursus
bestaat uit acht wekelijkse lessen
van 1,5 uur en kost, exclusief cursusboek, 128 euro. Op 9 september
om 9.15 uur start, eveneens bij voldoende aanmeldingen, een cursus
‘Digitaal fotobewerken’. Deze cursus
is gericht op de enigszins ervaren
computergebruiker die (bijna) geen
ervaring heeft met het bewerken
van foto’s met de computer. In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd hoe foto’s digitaal bewerkt
kunnen worden. Het proces begint
met de invoer van foto’s via digitale
camera of Cd-rom. Daarna volgt de
fase van het bewerken van de foto’s.
De cursus bestaat uit zes lessen van
1.5 uur en kost, exclusief handlei-

ding, 97,50 euro. En, ook op 9 september, begint bij voldoende aanmeldingen een cursus ‘Internet voor
ouderen’ Deze cursus richt zich op
de beginnende Internet gebruiker.
Wat is Internet? Wat heb ik eraan?
Hoe realiseer ik thuis een aansluiting met Internet en hoe maak ik
er gebruik van? In de cursus Internet wordt hier antwoord op gegeven. Ook wordt aandacht besteed
aan een aantal zinvolle of leuke gebruikersmogelijkheden van Internet.
Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij
e-mail (elektronische post), en het
World Wide Web (www). Het doel
van deze cursus is om de cursisten voor te bereiden om goed gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Internet. Er is enige
voorkennis nodig, namelijk de cursus ‘Kennismaken met de computer” of zelf enige ervaring opgedaan.
De cursus bestaat uit zes lessen van
1,5 uur en kost 118 euro. Voor opgave of informatie: Vita welzijn en advies, tel. 0297-344094.

Kibbeling graag gewild
Dat de vis - en zeker de gebakken kibbeling is zeer populair - erg
wordt gewaardeerd, moge duidelijk
zijn. “De mensen zijn ook heel aardig. Leuk ook dat we zoveel scholieren hier krijgen. Allemaal zin in
kibbeling!” De zaken zijn dus voor
de wind gegaan en dan moet je investeren, crisis of niet. Met trots

presenteren John en Jeanet een
mooie, splinternieuwe verkoopwagen. “Hagelnieuw, speciaal naar ons
wens gemaakt en ingedeeld”, aldus
John. Meer ruimte om al het lekkers uit te stallen in de etalage, zodat het water bij menig visliefhebber in de mond loopt. Maar liefst
2.45 meter breed is de wagen dus
nu, komt u ‘m ook even bewonderen? Vaste klanten weten wanneer:
elke woensdagmorgen tussen 8.00
en 13.00 uur! . In het kader van de
nieuwe verkoopwagen waar John
en Jeanet natuurlijk hartstikke trots
op zijn, kunt u profiteren van lekkere
aanbiedingen. Naast de beroemde
gemarineerde zalm heeft John panga in kerriemarinade en Hollandse
kabeljauwfilet lager geprijsd. Maar
ook de verse superharing en gebakken kibbeling zijn voordelig en niet
te weerstaan!
Elke dag wordt de vis natuurlijk vers
bij de afslag gehaald en vis is gezond (wie let daar vandaag de dag
niet op?) Bovendien maken de Molenaars zelf heerlijke vissalades,
wokgerechten en schotels op bestelling. Informatie: 06-53658243.

Aalsmeerderbrug - De Stichting
Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 heeft een nieuwe
voorzitter. Peter J. de Raaf is op 4
augustus gekozen als opvolger van
Henk Rebel, de eerste voorzitter en
oprichter van de stichting. Peter de
Raaf heeft deze functie de afgelopen anderhalf jaar ad interim vervuld en zich tot grote vreugde van
het zittende bestuur, kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Peter de Raaf is als voorzitter van de
stichting meer dan welkom. In de
eerste plaats omdat hij een grote passie heeft voor de historische
luchtvaart. In februari 2002 overleed
Henk Rebel, de oprichter en voorzitter van de stichting. Peter de Raaf
heeft de stichting door een zware
periode geholpen die volgde. Niet
alleen moest het verlies van deze
gedreven en inspirerende voorzitter
verwerkt worden, er moest ook een
verhuizing van het museum plaatsvinden naar het Fort bij Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug. De heer De Raaf
beloofde de stichting toen de organisatie niet in de steek te laten tot
een goede opvolger was gevonden
en aan te blijven tot en met de opening op 2 mei 2009. Echter toen was
voor het zittende bestuur eigenlijk al
duidelijk dat er geen betere opvolger voor Henk Rebel denkbaar was
dan deze luchtvaartfanaat met een
gigantische ervaring op het gebied
van historische luchtvaart. Er wacht
Crash de komende jaren een aantal uitdagingen om de doelstellingen te realiseren en er is een sterk
bestuur nodig om deze uitdagingen
aan te gaan.

Toonkunstkoor
hervat repetities

Aalsmeer - Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer hervat op 25 augustus de wekelijkse repetities in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. In
het eerste jaar onder leiding van de
nieuwe dirigent Michel Berendsen
is er flink aan de weg getimmerd.
Naast overbekend werk van Vivaldi werd er niet eerder uitgevoerd
werk van Gustav Holst uitgevoerd
met als novum een inleiding op de
uit te voeren werken van de dirigent met voorbeelden ten gehore
gebracht door koor en orkest. Daarnaast heeft het koor een cursus
koorscholing gedaan waar ook nietleden aan konden meedoen. Dit met
goede resultaten voor de koorklank.
In de komende maanden wordt Die
Schöpfung van Joseph Haydn ingestudeerd, waarna een uitvoering
wordt gegeven in de Bloemhof op
24 april 2010. Voor degenen die dit
werk al eens hebben ingestudeerd
biedt het koor de mogelijkheid het
concert mee te zingen. Wie het werk
niet kent kan natuurlijk lid worden
en tegelijk met het koor het werk instuderen. Zingen is heel ontspannend en niet moeilijk, iedereen kan
het! De repetities zijn op dinsdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur in
gebouw Irene aan de Kanaalstraat.
Van het afscheidsconcert van dirigent Piet Kiel jr zijn opnamen gemaakt, waarvan nog enkele cd’s te
verkrijgen zijn. Inlichtingen bij de
penningmeester mevrouw A. Eskes
tel. 0297-323378 of de secretaris, de
heer C. Stieva, tel. 0297-322321.

Zaterdag repeteren

Jarige VZOD
zoekt zangers!

Kudelstaart - Om de jubileumweek
ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van korfbalvereniging VZOD
in stijl af te sluiten wordt op zondagmorgen 30 augustus op de buitenaccommodatie van VZOD aan de
Wim Kandreef een feestelijke oecumenische viering gehouden. Deze begint om 10.30 uur en aansluitend, om circa 11.45 uur, wordt koffie, thee, limonade en koek aangeboden aan de aanwezigen. Uiteraard is iedereen van harte welkom
(oppas voor de allerkleinsten) om
dit festijn mee te maken. Neem wel
een eigen stoel of kleed mee! Thema van de dienst zal zijn: Lichaam
van Christus. Het belooft een mooi
spektakel te worden waarin een
groot aantal mensen reeds spontaan zijn/haar medewerking heeft
toegezegd. Zo zal de band en koor
bestaan uit eigen gelederen. Voor
het gelegenheidskoor kan de vereniging nog wel wat zangers en
zangeressen gebruiken, dit kunnen personen van 8 tot 88 jaar zijn.
De te zingen nummers zijn makkelijke, vlotte liederen waarvan in ieder geval de melodie bij een ieder
bekend is. Talent is niet het voornaamste, enthousiasme telt! Er is
slechts één oefendag, aanstaande
zaterdag 22 augustus van 9.30 tot
circa 16.00 uur in de VZOD-kantine, waarbij de deelnemers natuurlijk wel verwacht worden. Vanzelfsprekend wordt een lunch en koffie of thee met koek aangeboden.
Wie mee wil zingen, kan zich opgeven bij Paula Dogger via postbus@
hjdogger.demon.nl, of tel. 343882
of Gerrie Ruessink via fgeml.ruessink@zonnet.nl, of tel. 327283.
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Tiende Summer Dance
Party succesvolste ooit!

Goud van Oud met Kees
Markman in ‘Centennial’

Aalsmeer - De afgelopen zaterdag
gehouden Summer Dance Party is
misschien wel de succesvolste ooit.
Ruim 2.000 bezoekers genoten van
de muziek van top-dj’s Lucien Foort,
Benny Rodrigues en Hardwell. De
herinrichting van het surfeiland
maakte het de organisatie mogelijk een nieuwe indeling van het terrein neer te zetten, wat het feest nog
grootser maakte en geresulteerd
heeft in een fantastische sfeer. De
tiende editie van het zomerse feest
op het surfeiland had het wederom getroffen met het weer. Tijdens
het middagprogramma vonden op
het water races plaats in de competitie voor powerboats. Een bijzonder spectaculair gezicht. Helaas was
de wind afgelopen zaterdag te sterk
en moesten demonstraties halverwege de middag afgelast worden.
Verder gaven de enthousiaste leden
van Waterskivereniging Aalsmeer
vol overgave diverse watersportdemonstraties. De dj’s die meededen aan de finale van de Dj Contest 2009 zorgden voor de muzikale
omlijsting van het gratis toegankelijke middagprogramma. Zij gaven alles om in de spannende finale er uit
te springen als winnaar. Het middag
programma werd mede door het zomerse weer druk bezocht. De driekoppige jury bestond uit professionals uit de muziek- en entertainmentbranche en deejays. Uiteindelijk werd Joey Tienhooven (Dj Ten
Hooven) uit Zandvoort als winnaar
aangewezen. Duidelijk verrast nam
het jonge talent het applaus in ontvangst. De winnaar kreeg van Blue
Magic Licht & Geluid een cadeaubon van 150 euro en een exclusief cd-pakket van muziekuitgeverij Cloud9Music. Maar de prijs waar
het allemaal om ging is natuurlijk
het optreden ’s avonds, als opener
van de Summer Dance Party.

Aalsmeer - Op vrijdag 28 augustus
is het Goud van Oud avond met dj
Kees Markman in het café van Centennial. Kees Markman draait heerlijke muziek uit de jaren zeventig tot
negentig.
De Aalsmeerse dj staat garant voor
een fantastisch feest, ontspannen
sfeer, goede muziek en natuurlijk
veel gezelligheid. Swingen op de
muziek of gewoon een biertje of
wat anders drinken. Natuurlijk bij-

Spektakel
Om zeven uur stonden de eerste bezoekers al bij de ingang te wachten.
Op de zomerse muziek van Dj Ten
Hooven liep het terrein langzaam
vol. Ten Hooven bewees waarom de
jury juist hem als winnaar had aangewezen en wist het publiek goed
op te warmen voor de eerste grote
deejay van de avond, Lucien Foort.
De ‘Dreadman’ wist zonder twijfel
het publiek verder op te zwepen met
zijn soulvolle sounds en meesterlijke producties. Naarmate de avond
viel en de zon langzaam onderging in de Westeinderplassen werden de inspanningen van het team
van Barend Biesheuvel van Blue
Magic Licht & Geluid weer duidelijk zichtbaar. Het podium herbergde een grote lichtinstallatie. Er stonden vier torens vol led panelen, die
alle kleuren kunnen aannemen, in
diverse patronen. Bovenop de to-

rens stonden vuurkanonnen, welke
op de maat van de muziek afgingen
en een spectaculair aanzicht opleverde. Traditiegetrouw hing er weer
een grote stellage vol lichteffecten
aan een hijskraan boven de dansvloer. Om tien uur was het de beurt
aan top-dj Benny Rodrigues. “Ik ben
blij verrast, had niet verwacht dat
het zo’n goed opgezet feest zou zijn
op zo’n mooie locatie, met zulk enthousiast publiek”, aldus de dj.
Uniek evenement
Op het feestterein was duidelijk te
zien welke bedrijven het feest ondersteunen. Zonder de steun van
onder andere C1000 Koster en de
andere sponsoren had het evenement niet georganiseerd kunnen
worden. Voor het personeel van de
supermarkt van hoofdsponsor Kees
Jan Koster was het sowieso feest;
zij mochten op kosten van hun
baas naar de Summer Dance Party. “Het blijft een uniek evenement
voor Aalsmeer, met een geweldige
ambiance. Top geregeld, wij blijven
als sponsor zeker betrokken de komende jaren”, aldus de enthousiaste
eigenaar. Tijdens het optreden van
de verschillende deejays betraden
de danseressen van Danceforce
het podium. De meiden gaven een
mooie show. Rond half twaalf betrad Hardwell het grote podium op
het Surfeiland. Veel van de bezoekers hadden uitgekeken naar zijn
komst en dat bleek niet voor niets.
Met zijn Eclectic Beatz, een combinatie van urban, house en dance
die je heen en weer slingeren tussen Zuid-Amerikaanse klanken en
house beats, wist hij de tiende editie tot een hoogtepunt te brengen
en was daarmee de perfecte afsluiter voor dit Aalsmeerse strandfeest.
De optredende dj’s werden ondersteund door Mc Choral. Deze dame wist met haar krachtige stem
het publiek verder op te zwepen.
De tevens zangeres zong ook live
mee met de muziek. De tijd vloog
voorbij en omdat de vergunning het
niet langer toestaat, moest het publiek rond 1.00 uur afscheid nemen
van de dj’s. En daarmee kwam een
eind aan een zeer geslaagde Summer Dance Party. Bezoekers die nog
energie over hadden konden de officiële after-party in de N201 bezoeken. Ruim 200 gasten hebben daar
door tot in de late uurtjes verder
staan feesten. De organisatie wil alle bezoekers, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor
deze super avond! De sfeer was
top en ook de politie was blij met
het rustige verloop van de avond en
de fijne samenwerking. Tijdens het
evenement zijn veel foto’s en videoopnames gemaakt, welke te zien
zijn op de website www.summerdance-party.nl.

Nieuw show op Radio Aalsmeer

Brute tracks en bekende
artiesten in De Speelkamer
Aalsmeer - Sinds maart 2009 draait
er op zaterdagavond een nieuw programma op Radio Aalsmeer. Een
speelse show die wordt gepresenteerd door vier enthousiaste dj’s,
die in hun uitzending aandacht besteden aan verschillende stromingen uit de dance-muziek. Daarnaast
wordt er elke week een gast-dj uitgenodigd voor een semi-serieus interview en een live-mix. Gezelligheid, hilariteit en ‘spelen met muziek’, dat is waar het om draait in deze doldwaze show, die de vier heren hebben gedoopt tot ‘De Speelkamer’. De presenterende muziekfanaten zijn Marco (dj Marco Verhoeven), Marcel (dj Marcel S), Corjan
(Excentric) en Martijn (MvDJ). Alle vier lopen ze al wat jaren mee in
de Nederlandse clubs en op de grotere festivals. Elk van hen richt zich
op een andere muziekstijl, maar ze
delen dezelfde passie: dance-muziek in al haar facetten. Ook vriendschappelijk kunnen ze het goed met
elkaar vinden. Dus toen de mogelijkheid tot een radioshow zich voordeed, volgde al snel een volmondig
‘ja’. De Speelkamer wordt elke week
door twee van de vier dj’s gepresenteerd. In het eerste uur worden ‘de
tracks van de week’ gedraaid, de

Waylon eerste Nederlandse
zanger met cd bij Motown
Aalsmeer - Voor het eerst in de 50jarige historie van Motown zal een
album van een Nederlandse solo
artiest op dit gerenommeerde label
uitgebracht worden. De eer is aan
een nieuwe ster aan het Hollandse popfirmament: Waylon. Zijn debuutalbum, getiteld ‘Wicked ways’,
verschijnt op 28 augustus. ‘Wicked
ways’ is geproduceerd door Martin Terefe en Sacha Skarbek (James
Morrison, Jason Mraz), die direct
enthousiast waren na het beluisteren van de demo. Samen met deze
producers en sessiemusici schreef
Waylon een groot aantal songs en
werkte vervolgens vier maanden
aan zijn debuutalbum in London. Via
Universal Music kwam het album
uiteindelijk bij Motown terecht, die
na beluistering van de cd onmiddellijk overstag gingen. “Waylon heeft
een zeer exceptionele stem en hij
is daarbij een uitstekend performer.
We zijn erg trots Waylon te verwelkomen als eerste Nederlandse solo
artiest ooit op Motown”, aldus Sylvia
Rhone, President en CEO Universal Motown Group. Met de release

van ‘Wicked ways’ schaart Waylon
zich tussen collega Motown megasterren als Smokey Robinson, Diana
Ross, Stevie Wonder en uiteraard,
zijn grote held, Michael Jackson.
Waylon omschrijft zijn muziek als
rock en soul: het ruige van een rock
& rollplaat, maar de intentie van een
soulplaat. De zanger heeft het druk,
maar gaat zeker van zich laten horen
tijdens de jubilerende Aalsmeerse
feestweek. Op donderdag staat de
jubileum miss Aalsmeer-verkiezing
op het programma. En de optredens
deze avond worden verzocht door
Waylon, Danny de Munk, Jan Leliveld en Belle Perez. De dag er voor,
woensdag 9 september, treden liefst
vier Aalsmeerse bands op in de tent
op het Praamplein, vrijdag staat een
Hollandse avond op het programma met Wolter Kroes, Wesly Bronkhorst, Nick & Simon, Danny Lit en
dj Martijn. De vijftiende feestweek
wordt zaterdag afgesloten met de
band Tour de Funk, Thomas Berge,
Jan Smit en Eddy Walsh. Uitgebreide informatie over de feestweek is
te vinden op www.feestweek.nl.

persoonlijke favorieten. Aan het einde van dit uur volgt een leuk interview met de gast-dj. De Speelkamer
nodigt elke week een bekende of
minder bekende dj of feestorganisator uit voor een gezellig gesprek.
Hierbij wil De Speelkamer informatief zijn, maar niet te serieus. “Ons
doel is om er een gezellige boel van
te maken in de Aalsmeerse radiostudio, wat we ook willen overbrengen op de luisteraars”, licht Martijn
toe. Enkele gasten die De Speelkamer al heeft verwelkomd zijn dj’s
Fausto, Dendrite van het feest Vip
Trip, Le-On van First Class en Matt
Church van Puzzle Project uit Engeland. Danceliefhebbers die op een
vrolijke manier hun zaterdagavond
willen beginnen, op de hoogte willen blijven van de leukste feesten
en meer willen weten over opkomende en bekende dj’s, kunnen elke zaterdag van 21.00 tot 23.00 uur
terecht bij De Speelkamer op Radio Aalsmeer. Deze zender is te beluisteren via de kabel op 99.0 en
op 105.9 via de ether. Men kan de
show ook een dag later beluisteren
via Uitzending Gemist op www.radioaalsmeer.nl. Check ook despeelkamer.hyves.nl en blijf op de hoogte
van deze show.

Zaterdag in de Anna’s Hoeve

Talentenveiling Rijzenspelers
voor musical ‘Kleine Parade’

Een kerk die ontroert in
Kaartenbak in Raadhuis

Donderdag optreden in feestweek

praten over van alles en nog wat en
ideeën op doen voor de komende
pramenrace. De aanvang van deze
super avond is 21.00 uur en natuurlijk is de toegang gratis. Vooraf dineren is mogelijk, er is een speciaal
Goud van Oud-menu samengesteld.
Centennial is gevestigd naast Hotel
Chariot aan de Oosteinderweg 243.
Iedereen is van harte welkom.Bezoek voor meer informatie ook de
website: www.centennial.nu

Aalsmeer - Tot en met 30 augustus is in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat een expositie te bekijken van de Fotogroep Aalsmeer.
Dit ter gelegenheid van hun 50 jarig bestaan. Een bijzondere en echt
Aalsmeerse expositie waarin amateurfotografen als suppoost zullen fungeren en in die hoedanigheid hun kennis zullen delen met de
bezoekers. De foto’s worden in diverse thema gepresenteerd en een
speciale wand wordt gereserveerd
voor experimenteel werk. Verder is
en een fotowedstrijd om aan mee te
doen. En de Kaartenbak? Die houdt
flink stand tussen al deze Aalsmeerse uitbarstingen. Ook bij deze fototentoonstelling staat de bak weer bij
de entree van het Raadhuisje. Deze keer is een inzending gevonden
van Henk Buijs uit Mijdrecht. Het is
de afbeelding van een aquarel van
de Hervormde Dorpskerk, gemaakt
door Dirk Annokkée. Henk Buijs
schrijft: “Mijn jeugd heb ik doorge-

bracht in Aalsmeer waar ik de Eltheto school heb bezocht. De kerstvieringen waren altijd in de oude Hervormde Kerk. Mooi versierd met een
in mijn ogen immense kerstboom.
Het oude Rustoord waar een zuster van mijn tante de leiding had en
de drukkerij van de Nieuwe Meerbode. Allemaal plaatsen met een
mooie herinnering. Toen mijn vrouw
en ik in 1979 uit Aalsmeer verhuisden hebben wij Dirk Annokkée gevraagd een aquarel voor ons te maken die de omgeving van mijn jeugd
liet zien. Het resultaat geeft me tot
op de dag van vandaag een goed
gevoel. Dirk’s schilderijen vinden
hun oorsprong in zijn emoties. Hoe
wisselend die ook kunnen zijn, altijd
is de vertaling optimaal openhartig
en ontroerend.” Zo is deze aquarel
ook weer op de kaart gezet. Het Oude Raadhuis in de Dorpstraat 9 is iedere donderdag tot en met zondag
geopend van 14 tot 17 uur. Zie ook:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers bestaat 65 jaar en ter
gelegenheid van dit jubileum wordt
in het najaar de musical ‘De Kleine
Parade’ van Wim Sonneveld ten tonele gebracht. Maar een voorstelling als deze kost geld, veel geld.
Hoge auteursrechten, kostuums
die perfect moeten worden, enz..
Kortom, tijd voor een ludieke actie:
Een talentenveiling en deze vindt
aanstaande zaterdag 22 augustus
plaats in de Anna’s Hoeve aan de
Aalsmeerderweg. De deuren gaan
open om 19.30 uur, vanaf 20.00 uur
mag er geboden worden.
Iedereen wordt uitgenodigd om naar
de talentenveiling te komen. Tijdens
de avond wordt van alles aangeboden, een ober voor een avond, een

zelf gebakken appeltaart, ramen laten lappen, een gratis pianoles, een
grime metamorfose, of VIP plaatsen tijdens de komende musical
‘De Kleine Parade’ met ook nog een
rondleiding achter de schermen.
Wie wil dat niet?
Bied en sla je slag. De opbrengst
van deze actie komt ten goede aan
de voorstelling. Tijdens de veiling zal
er ook live muziek zijn om de sfeer
te verhogen.
De leden van de Rijzenspelers hopen vele bezoekers te mogen verwelkomen. Met koffie, muziek en
de veiling vast en zeker een apart
en gezellig avondje uit. Komt allen
en steun de jubilerende Rijzenspelers. Meer informatie is te vinden op
www.derijzenspelers.hyve.nl.

Aalsmeerse muzikanten op
podium All American Day
Aalsmeer/Leimuiden - All American Day werd afgelopen zondag
georganiseerd bij café Ruimzicht
en De Parel in Leimuiden. Minder
nostalgische auto’s dit jaar, maar
zeker niet minder publiek. En deze vele bezoekers werden getrakteerd op swingende live-muziek. De
blues en rock and roll vormden de
‘hoofdact’ en hier werd onder een
heerlijk zonnetje volop van genoten.

Uiteraard wisten ook inwoners van
Aalsmeer dit evenement bij de ‘buren’ te waarderen. Ze kregen min of
meer muziek uit eigen dorp te horen. De Aalsmeerders Chris Clemens (gitaar/zang) en Ab Hansen
(bass) maakten deel uit van de formaties rond de bekende saxofonist
Wouter Kiers en de populaire pianist Eric-Jan Overbeek. Aalsmeer en
muziek: In één adem te noemen!

Inloop Bewonerscommissie

Binding start
eind augustus
Aalsmeer - Wie zin heeft om lekker
te dansen, gezellig bij te kletsen na
Bindingkamp doet er goed aan om
zaterdag 29 augustus alvast in de
agenda te noteren. Het nieuwe Bin-

dingseizoen wordt deze avond ingeluid en het wordt een knallende
start. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom, dus ook jongens en meiden
die niet op Bindingkamp zijn geweest en zin hebben in een avondje uit met leeftijdsgenoten. De aanvang is 20.30 uur en De Binding is te
vinden in de Zijdstraat 53.

Kudelstaart - Woensdagavond 26
augustus organiseert de Bewonerscommissie Kudelstaart weer een inloop spreek-halfuur. Huurders van
woningen in Kudelstaart, van de
woningcorporatie Eigen Haard zijn
bij deze van harte uitgenodigd. Het
dagelijks bestuur van de Bewonerscommissie Kudelstaart hoopt door u
op de hoogte te worden gesteld van
zaken die betrekking hebben binnen en buiten de huurwoning. Eventuele klachten zullen dan ook door

de commissie met Eigen Haard worden besproken en daar waar mogelijk zal er door de commissie worden aangestuurd op een snelle en
adequate oplossing. Wie niet in de
gelegenheid is het spreekuur te bezoeken, kan zaken per e-mail doorgeven via bewciek@gmail.com. Natuurlijk kan ook altijd de website
bezocht worden: www.bewonerscommissiekudelstaart.nl. Het inloop
spreek-halfuur is van 19.30 tot 20.00
uur in het Dorpshuis Kudelstaart.
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Hartelust
AUDIO-VIDEO • VERLICHTING
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Oosteinderweg 279 Aalsmeer
T. 0297 32 64 54, E. info@hartelust.nl
www.hartelust.nl

1945

Mijnsherenweg 20
Kudelstaart
T. 0297 32 68 80
E. info@ubink.nl
www.ubink.nl

Zwarteweg 161 Aalsmeer
T. 0297 32 08 86, E. info@aviﬂora.nl
www.aviﬂora.nl

Vier voorzitters vlnr: Sietze Fokkema, Arie de Vos, Cor Westerdijk en Cees Tichelaar

WWW.AASLOOP.NL
Amovatiebedrijf Aalsmeer BV
Konnetlaantje 18 Rijsenhout
T. 0297 34 23 15, E. info@aasloop.nl

,1 ,Ê " 1Ê 6Ê Ê Ê Ê Ê INFO COCUNL
www.cocu.nl
www.cocu.nl

Teelmanstraat
Teelmanstraat 11 Aalsmeer
Aalsmeer

T.
T. 0297
0297 23
23 03
03 30
30

Zwarteweg 93 Aalsmeer
T. 0297 38 30 80, E. info@renault-nieuwendijk.nl
www.renault-nieuwendijk.nl

De Hoop
Interim-Management
parttime financial controller

Dijkgraaf 38 Wilnis
T. 06 514 70 220, E. yvonnepinxteren@hetnet.nl
www.dehoopinterimmanagement.nl

Vier voorzitters blikken
terug op 60 jaar VZOD
Kudelstaart - Bij de viering van een jubileum hoort natuurlijk een terugblik
en dat geldt ook voor de Christelijke Korfbal Vereniging “Vooruitgang Zij
Ons Doel” (kortweg ckv VZOD). Van 26 tot en met 30 augustus wordt hier het
60-jarig jubileum gevierd en samen met erevoorzitter Cees Tichelaar,
oud-voorzitter Cor Westerdijk, erevoorzitter Arie de Vos en zittend
voorzitter Sietze Fokkema gunnen wij de lezers in het kort een blik
in de zo rijke clubhistorie van VZOD als korfbalvereniging.
Het begon allemaal eigenlijk al in 1947 toen
bleek dat de jongens en de meisjes in de polder
Zuiderlegmeer, met inbegrip van de Vuurlijn,
Achterweg, Herenweg, Kudelstaart en Bilderdam
verstoken waren van jeugdverenigingen, waar
zij elkaar konden ontmoeten. Er kwam een
vrijdagavond jeugdclub in de Christelijke Nationale
School aan de Hoofdweg, waar naast een Bijbels
onderwerp ook een vrij onderwerp werd behandeld
door meester Boeve of men ging naar de gymzaal.
Al snel bleek dat er behoefte was om iets aan
sport te gaan doen op de zaterdagmiddag en dat
werd korfbal, mede omdat hier zowel jongens als
meisjes aan konden deelnemen. Er werd gespeeld
op het grasland (waar vlak voor een wedstrijd nog
koeien graasden, met alle gevolgen van dien) bij
landbouwers als Maat, Klein, Van den Heuvel en Kort
in de Zuiderlegmeer, op Uithoorns grondgebied
in De Kwakel. Omkleden gebeurde in de schuur
(jongens) en in de woonkamer (meisjes). Na afloop
douchen was er toen nog niet bij. In het gunstigste
geval stond er een emmer water. De datum
van 25 mei 1949 staat in de boeken als officiële
oprichtingsdatum van de korfbalvereniging.
In 1951 nam meester Veldhuis het voorzitterschap
over van meester Boeve en in 1954 mocht meester
Sybesma zich voorzitter noemen. In 1957 werd
besloten om meester Boeve tot erevoorzitter te
benoemen en meester Veldhuis tot erelid. Na vier
jaar nam meester Van der Meer deze taak op zich
tot 1965.

Op 31 mei 1979 treedt Cees Tichelaar af als
voorzitter en hij wordt opgevolgd door de heer J.J.
de Hoop, die in 1981 wordt opgevolgd door Cor
Westerdijk, die, toen er sprake was van de bouw
van een sporthal in Kudelstaart, niet aarzelde
om ja te zeggen tegen het aanbod om op het
schoolsportveld naast de Proosdijhal te gaan
spelen, waarbij de sporthal als accommodatie
diende. Maar dat was van korte duur want, in
1985 kwam er een nog beter aanbod en VZOD
kreeg de mogelijkheid om een eigen kleed- en
clubaccommodatie te bouwen op het gemeentelijk
sportcomplex aan de Mijnsherenweg. Nadat een
oude school in Kudelstaart werd gesloopt kon
met dat materiaal een clubgebouw verrijzen
waar VZOD tot 2002 dankbaar gebruik van heeft
gemaakt, zeker nadat er een uitbreiding werd
gerealiseerd. Vermeldenswaard is zeker dat VZOD
op 27 december 1983 de eerste korfbalvereniging
was die shirtreclame kreeg: KLM Party Service. In
1991 nam Arie de Vos de voorzittershamer over
van Cor Westerdijk en ook hij kreeg te maken met
verhuizingperikelen, want er moest woningbouw
komen op het gemeentelijk sportcomplex. Dat
betekende vooral veel onderhandelen waarbij de
rol van de Sportraad en de gemeente Aalsmeer
regelmatig genoemd worden en dat resulteerde
uiteindelijk in de verhuizing naar het nieuwe
sportcomplex Calslagen, waar aan de Wim Kandreef
in Kudelstaart-Zuid een accommodatie is verrezen
die zijn weerga niet kent. Sinds de opening op
vrijdag 23 augustus 2002, waarbij Arie de Vos
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau zijn de complimenten van bezoekers
uit alle windstreken niet van de lucht en menig
hoofdklasser moet het met minder doen. Voorzitter
Arie de Vos overhandigt de voorzittershamer op

Er waren in deze periode naast sportieve successen
ook tal van andere activiteiten en in september
1957 verscheen VZOD voor het eerst in een officieel
tenue: rok en broek donkerblauw, shirt lichtblauw
met witte kraag en boorden. In dit jaar werd ook
voor het eerst op een thuisveld gespeeld bij KDO
in De Kwakel. In 1961 kon meester Van der Meer
zijn functie niet elke clubavond meer vervullen en
daarom werden er twee medevoorzitters gekozen:
Teun Verhoef en Cees Tichelaar en laatstgenoemde
werd in 1965 voorzitter. In 1969 zag het clubblad
het levenslicht en De Treffer is tot op de dag van
vandaag het communicatiemiddel bij uitstek bij
VZOD. Ook daarbuiten, want in de jaren negentig
werd de titel “Clubblad van het Jaar” in de wacht
gesleept. In 1973 fuseren de algemene korfbalbond
en de christelijke korfbalbond en de naam
KNKV is een feit. In 1974 geeft Cees Tichelaar de
voorzittershamer over aan Dick Schellingerhout
en hij krijgt te horen dat de huur van het sportveld
bij KDO is opgezegd. Gelukkig blijkt RKDES in
Kudelstaart bereid een voorlopig onderdak te
bieden en in 1976 neemt Cees Tichelaar de taak
van voorzitter weer op zich. Ook hij krijgt te maken
met een verhuizing en in september 1978 wordt
de competitie gestart aan de Machineweg bij
de Bloemhof in Aalsmeer mede omdat RKDES
verhuisde naar de Mijnsherenweg en daar was voor
VZOD geen plaats. Deze situatie was verre van ideaal
omdat de jeugd vanuit Kudelstaart steeds per auto
van en naar trainingen moest worden vervoerd.

INSTALLATIETECHNIEK

HANS STOKKEL

B.V.

Licht en krachtinstallaties
Beveiligingsinstallaties
Brandmeldinstallaties
24 uur service
Hoofdweg 146 Kudelstaart
T. 0297 32 83 87
E. info@hansstokkel.nl
www.hansstokkel.nl

Erkend Elektrotechnisch
installateur

Dorpsstraat 99 Aalsmeer
T. 0297 38 12 12, E. info@berghoef.nl
www.berghoef.nl

Turfstekerstraat 15 Aalsmeer
T. 0297 38 11 36, E. info@victory.nl
www.victory.nl
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Stommeerweg 1 Aalsmeer
T. 0297 32 71 45, E. info@mantelmakelaars.nl
www.mantelmakelaars.nl

- 2009
25 november 2003 aan zijn opvolger Sietze
Fokkema en bij deze gelegenheid krijgt hij de
versierselen behorend bij de titel Erevoorzitter
opgespeld. In zijn zittingsperiode wist het eerste
team van VZOD de tweede plaats te bereiken bij
het Kampioenschap van Nederland op het veld
voor Afdelingssenioren en in de zaal werd deze titel
zelfs in de wacht gesleept waardoor VZOD ook nog
eens beslag wist te leggen op de titel “Sportploeg
van het jaar 1993” van de gemeente Aalsmeer. De
VZOD-accommodatie is multifunctioneel en dat
betekent dat er voldoende mogelijkheden bestaan
om er andere activiteiten te houden. Zo is het
complex mede in gebruik genomen door “Kinderhof
VZOD” en deze organisatie biedt naschoolse opvang
aan ongeveer twintig kinderen in de leeftijd van
zes tot twaalf jaar. Tevens verzorgt VZOD sport en
spelbegeleiding voor deze kinderen. Daar waar op
het veld alles goed geregeld is kan dat niet gezegd
worden van de zaalactiviteiten, want het ontbreekt
aan voldoende capaciteit om aan de grote vraag
te voldoen. En naar een oplossing wordt dan ook
naarstig gezocht. Zeker het vermelden waard is
ook dat de samenwerking met buurman RKDES
optimaal is en het gezegde “beter een goede
buur dan een verre vriend” doet hier zeker opgeld.
Samenvattend kan gezegd worden dat VZOD
midden in de samenleving staat. Niet alleen de
korfbalsport krijgt hier ruim aandacht maar ook
het sociale aspect staat hoog in het vaandel. Door
de jaren heen wisten de diverse voorzitters en
besturen zich gesteund door heel veel sponsors en
niet te vergeten vrijwilligers die ieder op hun eigen
manier een steentje wilden bijdragen om VZOD al
zestig jaar lang een unieke plaats in de samenleving
te geven en zij leverden daarmee een prachtige
prestatie en daar hoort terecht een feestje bij!

Jubileumprogramma
F.A. Wentstraat 2a Aalsmeer
T. 0297 32 42 60, www.hoekwater.nl

Woensdag 26 augustus
13.30 tot 16.00 uur:

Oplaten van ballonnen / Kinderinstuif

Donderdag 27 augustus
19.00 tot 21.00 uur:
20.00 tot eind:

autobedrijf

Korfbalclinic voor de D1 pupillen,
aspiranten en junioren
Klaverjastoernooi

P. DU PAU & ZN.
Verkoop en onderhoud alle merken
(nieuw en gebruikt) APK
Hoofdweg 176 Kudelstaart
T. 0297 32 52 00, E. pipau@worldonline.nl

Vrijdag 28 augustus
18.45 tot 22.30 uur:

Kijk voor onze occasions op:

Koppelschiet toernooi

www.pietdupau.nl

Zaterdag 29 augustus
11.00 tot 15.00 uur:
15.30 tot 17.00 uur:

17.00 tot 18.30 uur:
18.30 tot 20.30 uur:
19.30 tot 01.00 uur:

Zeskamp
Demowedstrijd Ned. kampioen veld 2009
KV Koog Zaandijk (Zaandam) - Hoofdklasse
debutant Tempo (Alphen a/d Rijn)
Officieel moment
Barbecue
Slotfeest

Zondag 30 augustus
10.30 uur:

• nieuwbouw • renovatie • aanbouw •
• dakkapellen • keukens • kasten op maat •

Hoofdweg 1 De Kwakel
Showroom en werkplaats: 0297 34 24 02
Kantoor: 0297 32 39 37
www.vanarkelbouw.nl

Oecumenische Viering op de
buitenaccommodatie van Ckv VZOD
aan de Wim Kandreef

C1000 Koster
Ophelialaan 124
1431 HN Aalsmeer
www.C1000.nl

Aarbergerweg 9 Rijsenhout
T. 0297 - 21 91 00
E. info@zantingh.com
www. zantingh.nl

Kudelstaart

Ophelialaan 116 Aalsmeer
T. 0297 32 58 37, E. info@wittebolwijn.nl
www.wittebolwijn.nl

Einsteinstraat 103 Kudelstaart
www.ah.nl

INDOOR SPORT
& EVENT CENTER
AALSMEER
Oosteinderweg 247-a Aalsmeer
T. 0297 34 74 44, E. info@beach.nl
www.beach.nl

Postbus 286, 1430 AG Aalsmeer
T. 0297-324972, E. info@kinderhof.nl
www.kinderhof.nl
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Kids vanaf 7 jaar van harte welkom

Jeugdvolleybal nu ook in
De Bloemhof in Oost

Aalsmeer - Het circulatie minivolleybal (CMV) voor kinderen in de
basisschoolleeftijd groeit de laatste jaren sterk. De kracht van het
spel is, dat ieder kind op zijn of
haar eigen niveau kan spelen. Het
aantal balcontacten is hoog, omdat een team uit slechts vier spelers bestaat. Wanneer een speler
zich nieuwe vaardigheden heeft eigen gemaakt, dan kan hij of zij weer
een stapje hoger. De zes niveaus,
waaruit het nieuwe jeugdvolleybal
is opgebouwd, vormen een uitgekiende methode. Het spel is heel
dynamisch geworden en alle kinderen kunnen vrijwel meteen wedstrijden spelen. Volleybalvereniging
Oradi/Omnia is hier meteen enthousiast op ingesprongen. Op niveau 1
wordt begonnen met in voortdurende beweging gooien en vangen van
de bal. Bij ieder volgend niveau worden nieuwe (volley)balvaardigheden
aangeleerd. Zo komt in niveau 2 de
onderhandse opslag erbij. De volgende stap is: het onderarms opvangen van de bal en het in drieën samenspelen. Pas in het hoogste
niveau moeten alle spelonderdelen,
zoals bovenhands spelen, smash en
blok, worden beheerst. De wedstrijden worden in toernooivorm gespeeld. Gedurende het seizoen organiseert de NeVoBo ongeveer eens
in de drie weken op zaterdag in de
regio zo’n toernooi. Een team speelt
dan drie of vier wedstrijden afhan-

kelijk van het niveau ’s morgens of
’s middags. De reisafstanden zijn bij
volleybal gelukkig niet erg groot. De
afdeling circulatievolleybal van Oradi behoort tot één van de grotere in
de regio. Als onderdeel van SV Omnia staat tevens kwaliteit hoog in het
vaandel. Zo wordt bijvoorbeeld op
ieder niveau met ballen gewerkt die
bij die groep passen. Ook jeugdtrainers Mariska Bus en Frits van der
Zee zijn zeer ervaren. Zodoende
krijgt ieder kind tijdens de trainingen individueel de aandacht die het
nodig heeft.
Na de zomervakantie wil Oradi nieuwe kinderen een kans geven om op
volleybal te komen. De bestaande
trainingen voor kinderen uit het basisonderwijs in de Proosdijhal Kudelstaart op dinsdag en donderdag om 16.00 uur blijven gehandhaafd. Daarnaast komt er vanaf 2
september een uitbreiding in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
op woensdagmiddag van 13.00 tot
14.15 uur. Voor de meeste kinderen
is het jaar waarin je zeven wordt een
geschikt moment om met volleybal
te beginnen. Na een aantal keren
meedoen kunnen de trainers gemakkelijk aangeven op welk niveau
je ingedeeld kan worden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Mariska Bus, tel. 329323 of
Frits van der Zee, tel. 0297-329682.
Of kijk op de website van SV Omnia
onder volleybal.

Prijsuitreiking van het slottoernooi aan het einde van het vorig seizoen slottoernooi in de Proosdijhal. Een van de prijswinnaars was het Oraditeam met
van links naar rechts: Merel, Melissa, Jessica en Fallon.

WNF-Ranger Photo Award van start

Natuurfotografen gezocht
Aalsmeer - In samenwerking met
het Museon organiseert de jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds
( W N F ) de W N F-R anger Photo Award 2009. Deze fotowedstrijd
daagt kinderen tot en met 15 jaar
uit om vóór 27 september aanstaande hun mooiste natuurfoto in te sturen. De hoofdprijs is de WNF-Ranger Photo Award 2009 en een Panasonic Lumix fotocamera. De veertig
beste inzendingen worden tentoongesteld in het Museon in Den Haag.
De WNF-Ranger Photo Award 2009
wordt dit jaar voor de negende keer
georganiseerd. Vorig jaar ontvingen
de WNF-Rangerclub en het Museon
ongeveer 4.000 foto’s. Ook dit jaar
verwachten de organisatoren weer
veel mooie en bijzondere natuurfoto’s. Op de foto mag een natuurlandschap of een wild dier (geen
huisdier) staan. De foto kan overal en in elk jaargetijde gemaakt zijn:
tijdens wintersport of zomervakantie
of tijdens een doordeweekse dag in
de eigen omgeving. Kinderen kunnen hun foto uploaden via de site www.rangerclub.nl/photoaward.
Na het uploaden kunnen zij hun foto als e-card naar familie en vrienden sturen.
Een deskundige jury nomineert uit
alle inzendingen de veertig mooiste natuurfoto’s en maakt op 21 no-

vember in het Museon bekend welke jonge fotograaf zich de winnaar
mag noemen van de WNF-Ranger
Photo Award 2009. In de jury zit dit
jaar in ieder geval de winnaar van
vorig jaar, Timo Frionnet, KoertJan de Bruijn, presentator van het
tv-programma Rangers!, en Willem
Kolvoort, professioneel natuurfotograaf. De genomineerde foto’s worden van 21 november tot en met 6
maart tentoongesteld in het Museon in Den Haag. Op de openingsdag vindt de prijsuitreiking plaatst
en opent de winnaar de expositie.
Behalve de eerste prijs (Award en
een Panasonic Lumix fotocamera) zijn er nog meer prijzen te winnen. De winnaar van de tweede prijs
krijgt een Nintendo DSi. De derde
prijs is een spellenpakket. Ook kunnen kinderen kansmaken op de Publieksprijs. De veertig genomineerde foto’s worden begin november
op de website geplaatst. Bezoekers
aan de site kunnen gedurende een
aantal weken stemmen op hun favoriet. De maker van de foto met de
meeste stemmen wint de Publieksprijs en gaat naar huis met een Survivalpakket. De spelregels en meer
informatie over de WNF-Ranger
Photo Award 2009 staan op www.
rangerclub.nl/photoaward en www.
museon.nl.

Kenismakingslessen toneel

De Hint start schooljaar
Aalsmeer - Op 24 augustus start
het nieuwe schooljaar bij Kunstencentrum de Hint. De docenten gaan
er weer een bruisend jaar van maken! De instrumentale muzieklessen
voor de jeugd, de oriëntatiecursussen muziek en de danslessen (ballet en streetdance) zijn van start gegaan. Wel kan nog steeds worden
ingeschreven voor de diverse lessen.
De cursus Muziek op Schoot voor
de kleintjes van 9 maanden tot 4
jaar start eind september. De muzieklessen voor volwassenen en

de toneellessen starten per oktober. Voor de toneellessen worden
op maandag 31 augustus kennismakingslessen gegeven in De Hint
in de 1e J.C. Mensinglaan 29. De
kennismakingslessen worden voor
jeugd in de leeftijd van 8 tot en met
11 jaar gegeven van 16.00 tot 17.00
uur en voor jongeren van 12 tot en
met 20 jaar tussen 17.15 en 18.15
uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen kunt u krijgen bij de administratie van De Hint,
tel. 0297-520110, of op de website
www.dehint.nl.

Reis door de tijd tijdens
de Kindervakantieweek
Aalsmeer - De scholen zijn weer
begonnen en dat betekent dat de
Kindervakantie week er ook weer op
zit. Maandag 10 augustus ging de
Kindervakantie week van start. 150
Kinderen gingen aan de slag met
hutten bouwen, knutselen, speurtocht lopen, klimmen op de zeephelling, zwemmen en nog tal van
andere activiteiten.
Het thema dit jaar was ‘Een reis door
de tijd’. Op maandag zijn de tijdmachines gebouwd om zo de rest van
de week elke dag naar een ander
tijdperk te reizen. De jongens en

meisjes zijn in de Gouden Eeuw geweest, Middeleeuwen en in de tijd
van Cowboys en Indianen. Met de
disco zijn ze naar de Toekomst geweest. Dinsdag begon met een piratenquiz, de winnaar hiervan won
extra geld voor het middagspel. Dit
was het wereld handel spel. Alle kinderen moesten in hun groepje van land naar land om producten
te kopen en verkopen.
Om zo zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar dit kon niet onopgemerkt, er waren piraten! Deze pikten je gouden munten. Woensdag

een iets mindere dag vanwege het
weer. Dit mocht de pret niet drukken. ’s Ochtends hebben de kinderen heerlijk geknutseld. Iedereen
maakte een schild en een masker in
Middeleeuwse stijl.
’s Middags stond de zeskamp op het
programma. Ondanks het weer waren alle kinderen heel enthousiast
en zijn ze allemaal van de zeephelling en de stormbaan geweest. Dapper! Daarna heeft iedereen heerlijk
zijn eigen ding kunnen doen, er waren allerlei spelletjes zoals mikado,
twister, memory, schminken, stoelendans, knutselen en de bibberspiraal. Donderdag scheen het zonnetje lekker, gelukkig want een speurtocht stond op het programma. Het
was best een lastige speurtocht,
want de kinderen moesten zelf

kaart lezen. Deze stond achter op
de rug van de vrijwilligers. Lunchen
in het park en weer terug naar de
N201. Daar kon iedereen nog even
lekker bij de hut zitten, afwisselend met het oefenen van het dansje. Vrijdag was alweer de aller laatste dag en dus moesten de prachtige hutten afgebroken worden. Iedereen deed dit vol enthousiasme.
De hutten waren heel snel afgebroken. Toen lekker geluncht om daarna lekker te gaan zwemmen! Na het
zwemmen kwamen alle ouders kijken naar het dansje dat de kinderen
geleerd hadden in het Wilde Westen. Alle deelnemers mochten toen
lekker naar huis. Wie nog fit genoeg
was kon ’s avonds komen dansen
op de toekomst disco! Iedereen zag
er prachtig uit en ook de vrijwilligers
hadden echt hun best gedaan. De
avond was zeer geslaagd, maar om
half 10 zat het er dan echt op. Alle kinderen gingen met hun ouders
naar huis.
Natuurlijk hopen de initiatiefnemers
Tessa en Manon dat iedereen een
leuke week heeft gehad en dat ze
volgend jaar weer komen. De week
had niet zo gezellig en leuk kunnen
zijn zonder de hulp van een groep
jonge en zeer enthousiaste vrijwilligers! Zij hebben een week lang de
kinderen begeleidt tijdens de activiteiten!
Dus, Bastiaan, Casper, Chantal,
Daan, Damien, Denise, Eline, Frank,
Ilse, Hester, Jasper, Jens, Jessica, Job, Kevin, Kim, Lennart, Leonie, Lianne, Mariska, Marvin, Martijn, Mitch, Nick, Niels, Patricia, Raju, Remon, Reza, Rianne, Rosan,
Rutger, Stevie, Suzanne en Thessa
bedankt voor jullie inzet en gezelligheid!

Kart-coureur Dylan Huiskens
naar Bavaria City Racing
Aalsmeer - Afgelopen zondag 16
augustus is voor de vijfde keer de
Bavaria City Racing in Rotterdam
georganiseerd. Voorafgaand van het
Formule 1 geweld, mochten dit keer
21 kinderen die meedoen aan de
NK 4-takt sprint met hun kart een
demonstratie geven. In alle vroegte
was Dylan Huiskens naar Rotterdam
afgereisd. Daar kregen alle kartcoureurs een raceoveral uitgereikt
van Tim Coronel. Om half één klonk
het startsein. Achter de Safety-car
reden de kart-coureurs dik 90 kilometer per uur, de maximale snelheid
die een kart kan rijden, een rondje over het 4,6 kilometer lange parcours. Helaas mochten ze maar één
rondje. Wel konden ze de hele dag
in de Paddock blijven waar hun Formule 1 idolen, zoals David Coulthard
en Fernando Alonso ook rondliepen.
Deze heren gaven samen met diverse andere racers een spectaculaire
show weg voor 400.000 bezoekers.

En wat is er dan mooier dan een
Meet en Greet met je idool? Meer
foto’s van deze geweldige dag op
www.dylanracing.nl. De volgende
kartwedstrijd voor de Aalsmeerder
Dylan Huiskens is op zondag 6 september in Emmen.
Kartmaatje Quirijn van Beek (l), David Coulthard en Dylan Huiskens (R)

(Te)Warme kindermiddag

SV Omnia op zomerkamp
Aalsmeer - In de laatste week
van de zomervakantie zijn 23 kinderen van SV Omnia 2000 op gymen danskamp geweest. De kinderen turnden of dansten twee uur
per dag. Het thema dit jaar was ‘Zomerkamp Natuurlijk’. De hele week
stond in het teken van de natuur,
het bos en de dieren. In totaal waren
400 kinderen van verschillende verenigingen of particulier ingeschreven. De kinderen waren verdeeld
over verschillende leeftijdsgroepen
en ieder groep had zijn eigen dorp.
In dorp een zaten de kinderen van
tien tot twaalf jaar. Zij hadden het
thema ‘Milieu Onderzoeks Laboratorium’. Zij hebben allerlei proefjes
en onderzoeken uitgevoerd gedurende week. In dorp twee verbleven de kinderen van acht tot tien
jaar. Zij hadden het thema NATuurlijk. Zij hadden een eigen zwembad
in het dorp en kregen per tent een

waterdiertje waar ze de hele goed
voor moesten zorgen. Gedurende de
week zijn er veel spellen gespeeld,
zoals het dierenmakelaars spel, het
‘gek op waterbloemen’-spel, het
mafketelspel, etc. Ook was er voor
elke groep een avondje kampvuur
waar lekker veel gezongen werd. Elke groep leerde de kampdans en op
woensdag gingen de ‘kampgangers’
met z’n allen naar het zwembad. Op
vrijdagmiddag was het ‘knallen met
z’n allen’. In de grote tent werden alle dansen gepresenteerd die de kinderen die week hadden geleerd, een
mooi spektakel! ’s Avonds stond
een disco op het programma. Daarna was het keten geblazen, hoewel
de kinderen wel erg moe waren na
zo’n weekje. De kampweek was een
groot feest! Wil jij dit volgend jaar
ook beleven? Hou dan de website
www.svomnia.nl in de gaten of mail
naar zoka@svomnia.nl .

Aalsmeer - Soms kan het ook ergens ‘gewoon’ te warm voor zijn. Tijdens de kindermiddag in de Ophelialaan gisteren, woensdag 19 augustus, bijvoorbeeld. De scholen zijn
net weer begonnen en waarschijnlijk wilden de meeste jongens en
meisjes na een warme ochtend in
de klas lekker afkoelen in de zwembaden of de Westeinderplassen. De
kindermiddag mocht een groot aantal kids verwelkomen, maar lange
wachtrijen voor de diverse attracties bleven uit.
En toch werd een gevarieerd spelletjescircuit aangeboden en alles was

gratis, zelfs de limonade. De kinderen mochten doel schieten, haaien
voeren, zeepaardje vangen, een circuit rijden in een kar, zich uitleven
op springkussens en ‘rustig’ genieten van een poppekastvoorstelling.
Niemand zal het gauw zeggen bij
mooi, warm weer, maar het had voor
de kindermiddag beter geweest als
het kwik enkele graden lager was
geweest.
In ieder hebben de aanwezige kinderen en hun ouders genoten van
de attracties. Echt niet helemaal
voor niets georganiseerd door de
winkeliersvereniging Ophelia.
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Bromfiets tegen
brommobiel

Gemeentelijke subsidieronde...

Geld voor Watersportdag maar
minder voor De Hint en KCA
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders verlenen een incidentele
subsidie van 5.000 euro aan Stichting
Westeinder Promotie. Dit geld wendt
de stichting aan voor het organiseren van de Watersportdag op zaterdag 5 september dit jaar. Ook Kunstencentrum De Hint en Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA)
hadden subsidie aangevraagd.
Doch, zij moeten het stellen met
minder geld dan gewenst. Zo deelt
het college mee dat het gevraagde
bedrag maar gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Toch nog 126.777,55 euro maximaal voor het jaar 2010. Ook
de aanvraag van KCA wordt niet geheel toegekend; die wordt vastge-

Aalsmeerderbrug - Tien minuten na middernacht, zondag 16 augustus, vond er op de Aalsmeerderdijk een botsing plaats tussen
een bromfiets en een brommobiel.
De bromfiets kwam uit de richting
van Oude Meer. De 19-jarige bestuurder uit Amstelveen reed richting Aalsmeerderbrug. De man op
de brommmobiel (18 jaar en ook uit
Amstelveen) reed in tegenovergestelde richting. Op het moment van
de aanrijding reed de bromfietser
niet geheel rechts. De jongen verkeerde onder invloed van alcohol
bleek uit een bloedproef. Hij raakte
gewond en moest naar een ziekenhuis. Dat gold ook voor de bestuurder van de brommobiel.

steld op een bedrag van 94.711,50
euro. Ten overstaan van deze vrij
grote bedragen steekt de 17.817,00
euro die de Stichting Lokale Omroep Aalsmeer krijgt, maar schril af.
Dit geld krijgt de SLOA voor 2010,
maar moet dan wel 3.750 euro gebruiken voor ‘vernieuwende activiteiten’. En voorwaarde is ook dat de
raad de kadernota 2010-2014 ongewijzigd vaststelt.
In dezelfde B&W-besluiten staat ook
dat 13.000 euro wordt begroot voor
het bevorderen van het gebruik van
openbaar vervoer. Het gaat om nietgeraamde subsidie die overigens
beschikbaar wordt gesteld door de
Stadsregio.

Laptop en geld
uit huis weg

Ontspannen en comfortabel wonen

Nieuw hart Kudelstaart
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
20 augustus, hebben de gemeente Aalsmeer en Mijnsheerlyckheid
CV tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van dit nieuwe hart voor Kudelstaart. Dit gebeurde onder meer
in het bijzijn van de heren Boerenfijn
(directeur/bestuurder) en Van der
Velde (adjunct directeur), van Habion, en de heren Broos (directeur)
en Van Dolderen (adjunct directeur)
van BAM Woningbouw, en wethouder Berry Nijmeijer van de gemeente Aalsmeer. Een half jaar geleden
reageerden de politieke partijen
enthousiast op het plan. Het nieuwe hart van Kudelstaart gaat er nu
snel komen. Volgens de planning zal
de bouw in april 2010 starten. Deze
planning is uiteraard afhankelijk van
de diverse nog te doorlopen procedures.
Unieke locatie
De wijk komt op een steenworp afstand van winkels en de Westeinderplassen te liggen. Lopend boodschappen doen, of even naar de haven om een kop koffie te drinken en
ondertussen naar de bollende zeilen van uitvarende boten te kijken:
de ideale combinatie van het intieme dorpsgevoel en de vrijheid van
de weidse horizon. Door de samenwerking van Habion en BAM Woningbouw wordt voor dit project een
unieke combinatie van kennis en
specialisatie op het gebied van wo-

nen en zorg ingezet. Zorgcentrum
Aelsmeer is benaderd voor de zorgen dienstverlening.
Divers woonprogramma
In het nieuwe dorpshart staan straks
117 nieuwe woningen en een zorgsteunpunt. Er wordt onderzoek gedaan naar een te realiseren horecapaviljoen en herplaatsing van de
bibliotheek. Het project bestaat uit
drie blokken, genaamd Mijnsheerenhof, Heerlyckheid en Dominium
I,II,III. In Mijnsheerenhof en Dominium komen koopwoningen in diverse prijsklassen en in Heerlyckheid zulen huurwoningen in diverse prijsklassen verrijzen. Tussen deze drie blokken is het nieuwe dorpshart gesitueerd.
Verder worden er twee ondergrondse parkeerkelders gerealiseerd. Bijzondere kenmerken van de woningen zijn de elementen uit de Amsterdamse School, de gedetailleerde architectuur en de verbinding
met de omgeving. Zo komen er appartementen op een plint van water.
De gevels van de huizen passen bij
het dorpse karakter van Kudelstaart,
maar door de rijke uitwerking, ook
bij de ruimtelijkheid van het water.
Het plein, dat het centrum van Kudelstaart wordt, krijgt een aantrekkelijke invulling. De speciale inrichting van de openbare ruimte zorgt
ervoor dat dit niet alleen een prettige verblijfsruimte wordt, maar dat
het plein vanuit de woningen ook
een mooi uitzicht biedt.

Voor inwoners van Rijsenhout

Info-avond vermindering
geluidhinder Schiphol
Rijsenhout - Op woensdag 26 augustus organiseert Luchtverkeersleiding Nederland voor de inwoners
van Rijsenhout weer een informatieen discussieavond over maatregelen ter vermindering van de hinder
door vliegtuiglawaai. Het is alweer
de vierde bijeenkomst in het kader
van het zogenoemde Microklimaatproject Rijsenhout. Dit project is in
2005 door LVNL gestart om samen
met de inwoners mogelijkheden te
onderzoeken om de geluidhinder
door het vliegverkeer te beperken.
In 2006 en in 2007 heeft LVNL samen met de KLM maatregelen ingevoerd. Deze zijn in nauwe samenspraak met de inwoners vastgesteld
en daarna door de luchtvaartpartijen ontwikkeld. Zo vliegen de vliegtuigen die van de Kaagbaan zijn gestart en daarna naar links wegdraaien nu met een ruimere bocht om
Rijsenhout heen. Ook het nachte-

Rommelmarkt
bij ‘Flora’

Kudelstaart - Muziekvereniging
Flora is druk met de voorbereidingen voor de te organiseren rommelmarkt. In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september
wordt deze rommelmarkt gehouden

lijke verkeer, vroeger vaak zware en
oudere typen vliegtuigen, volgt nu
een procedure waarbij minder overlast optreedt. Om van de bewoners
zelf te vernemen hoe zij deze maatregelen ervaren is nu deze discussieavond belegd. Jasper Daams, die
binnen LVNL het microklimaatproject Rijsenhout leidt, zal de ervaringen met de uitvoering van nieuwe
procedures toelichten. De inwoners
van Rijsenhout krijgen gelegenheid
om hun ervaringen te uiten en toe te
lichten en vragen te stellen over de
huidige situatie. De avond wordt geleid door Hans Paar, voorzitter van
de Dorpsraad Rijsenhout, die nauw
betrokken is bij het project. Ook vertegenwoordigers van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas) zullen aanwezig zijn. De avond wordt
gehouden in Dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat en begint om
20.00 uur. Inloop om 19.30 uur.
in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg. De vereniging is nog
op zoek naar bijvoorbeeld servicegoed, glazen, boeken, speelgoed,
e.d. Voor grote banken en kasten
is geen plaats. Wie thuis nog spulletjes heeft staan en daar van af
wil, kan contact opnemen met Ton
Hol van Flora via telefoonnummer:
0297-326209.

Fusie D66 Aalsmeer en
D66 Haarlemmermeer

Aalsmeer - Op zaterdag 22 augustus bundelen de partijbesturen van
D66 Aalsmeer en D66 Haarlemmermeer haar krachten door een fusie. Hierdoor ontstaat in deze regio een afdeling van een politieke
partij die gemeentegrensoverschrijdende problematiek beter behandelt. In Fort Aalsmeer in Rijsenhout
wordt dit gevierd met een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De afdelingen D66 Haarlemmermeer en D66 Aalsmeer bundelen de besturen om daarmee slagvaardiger te opereren in de regio.
Beide afdelingen hadden al regelmatig contact over onderwerpen,
zoals N201, ACT en Schiphol, en deze fusie is daar een logisch vervolg
op. De voorzitter van de nieuwe af-

deling Sagé Maenen zegt desgevraagd hierover: “Door op bestuurlijk niveau de krachten te bundelen
zijn we beter in staat deze complexe
vraagstukken te behandelen en de
fracties in beide gemeenteraden te
ondersteunen. Veel mensen wonen
in de ene gemeente en werken in de
andere, bijvoorbeeld op Schiphol of
de Bloemenveiling.
Dit besluit is reden om alle leden uit
te nodigen voor een feestelijke middag. Het programma bevat, naast het
welkomstwoord van voorzitter Sagé
Maenen, presentaties over de geschiedenis van het Fort bij Aalsmeer
en Westflank Haarlemmermeer. Ter
afsluiting is een rondvaart over de
Westeinderplassen gepland.

333 Huizen in ‘Dorpshaven’
Aalsmeer - Op 11 augustus hebben wethouder Berry Nijmeijer en
de heren W.H.M. Meuwese van Synchroon en J.H. Zwart van Timpaan
de exploitatieovereenkomst voor het
nieuwbouwproject Dorpshaven ondertekend. Tussen de Burgemeester
Kasteleinweg (N201), Oosteinderweg, Oude Spoordijk en Dorpsstraat

zal de komende jaren een nieuwbouwwijk worden gerealiseerd. In
totaal komen er in deze wijk 333
nieuwe woningen, waarvan 154 appartementen. In de exploitatieovereenkomst worden de afspraken
over de realisatie van dit woongebied tussen de gemeente en de ontwikkelaars vastgelegd. Het project

is ontwikkeld door twee projectontwikkelaars. Synchroon uit Utrecht
ontwikkelt 99 woningen ten noorden van de Lijnbaan en Timpaan uit
Rijsenhout zal in het zuidelijke deel
234 woningen gaan realiseren.
Synchroon start eind augustus met
de verkoop van de eerste fase van
hun woningen. De verkoop van de
woningen van Timpaan zal waarschijnlijk vanaf het einde van het
jaar van start gaan.

Vanavond beraad en raad in het gemeentehuis

Geen 13 bedrijfsruimten
aan Aalsmeerderweg 49
Aalsmeer - In het beraad vanavond,
Donderdag 20 augustus, in het gemeentehuis stellen burgemeester
en wethouders de fracties voor om
geen vrijstelling te verlenen voor het
bouwen van dertien bedrijfsruimten
met kantoor aan de Aalsmeerderweg 49. Het bouwplan is namelijk in
strijd met het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Schipholcontouren’.
Binnen deze zone zijn geen gebouwen toegestaan, tenzij deze reeds
aanwezig zijn en volgens bestemming worden gebruikt. Daarvan is,
zo stellen de bestuurders, met het
nieuwbouwplan geen sprake.
Het bouwplan is voorts ook in strijd
met het bestemmingsplan N201-zone. Momenteel wordt voor het gebied een nieuw bestemmingsplan
voorbereid. In de structuurvisie zijn
de betreffende gronden voornamelijk aangewezen voor opslagdoeleinden. Door de aanvrager zijn
bij de gemeente een aantal schetsen en een situatietekening aangeleverd. Een ruimtelijke bebouwing ontbreekt. De aanvrager heeft
reeds aangegeven dat hij bij weige-

ring een bouwaanvraag zal indienen
die wel past binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Er
is reeds per email een alternatief
schetsplan aangeleverd, bestaande
uit bebouwing met een oppervlakte van circa 10.000 vierkante meter. Het gaat daarbij hoofdzakelijk
om een opslagfunctie met een daaraan ondergeschikte kantoorfunctie.
Dit schetsplan wordt aangehouden
totdat er meer duidelijkheid is over
de structuurvisie en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
Garantstelling &2=1
Ook als behandelstukken op de
agenda: Afsluitingsdocument serviceappartementen Kudelstaart, garantstelling voor &2=1 bij de Bank
Nederlandse Gemeenten, verlenging wet voorkeursrecht van structuurplan herinrichting omgeving
burgemeester Kasteleinweg en kredietverlening woonschepenlocatie
aan Herenweg.
Het beraad vanavond wordt vooraf gegaan door een korte raad van
20.00 tot 20.30 uur waarin het eer-

ste burgerinitiatief aan de orde
komt. Bewoners en bedrijven hebben handtekeningen opgehaald om
aan het einde van de Uiterweg een
keerlus te realiseren voor vrachtwagens.
Hotel en Spoorlaan
Na het beraad volgt rond 22.10 uur
weer een raad en dit keer is het onderzoek naar het hotel/logiesgebouw aan de Oosteinderweg 248
het behandelstuk. Gestemd wordt
er over het realisatiedocument
Spoorlaan. In het stedenbouwkundig plan wordt overigens nog steeds
uitgegaan van de bouw van een appartementencomplex van zes lagen.
Het gebouw in Leliehof wordt circa 1.3 meter hoger dan het gebouw
aan de overzijde van de burgemeester Kasteleinweg. Verder wordt uitgegaan dat het Rode Kruisgebouw
in de Spoorlaan verplaatst wordt. Er
is echter nog geen geschikte locatie gevonden.
De bijeenkomsten zijn openbaar en
vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis.

Wijkraad Hornmeer bijeen

3 Kilometer in Hornmeer?
Aalsmeer - In diverse wijken in de
gemeente is de 30-km zone ingevoerd. En dit betekent: Stapvoets rijden, nagenoeg altijd voorrang geven aan verkeer van rechts en natuurlijk extra aandacht voor fietsers
en voetgangers.
In de Hornmeer, bij de Beethovenlaan, vond men 30 kilometer waarschijnlijk nog te hard. De ‘nul’ is
van het bord gehaald. Drie kilometer is vast een ideale snelheid voor

een snelwandelaar of corso-stoet,
maar voor ‘gewone’ auto’s en bromfietsen ietwat frustrerend. Ach, het
is maar een geintje. Geen beslissing van onze overheid. Waarschijnlijk een groep die lol heeft gehad en
veel gepeuterd!
Het bord aan de andere kant, hoek
Kudelstaartseweg, geeft wel de
goede snelheid aan. Best leuk, maar
het blijft vernieling aan andermans,
in dit geval gemeentelijk, eigendom.

Krediet voor sanering van
woonarkenplek Herenweg
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders stellen de fracties in het
beraad vanavond, donderdag 20 augustus, voor een krediet van 36.215
euro exclusief BTW beschikbaar te
stellen voor sanering van een gedeelte van de woonarkenlocatie aan
de Herenweg 34.
Drie arken, gelegen nabij Herenweg
34, liggen deels in het water van de
naastgelegen eigenaar en deels in
gemeente-eigendom. De eigenaar

van Herenweg 34 wil dat deze arken geheel uit zijn eigendom worden verplaatst naar gemeentewater.
Hij wil dat de woonschepen vanuit
zijn eigendom 1,50 meter opschuiven, zodat hij een doorvaart krijgt
naar zijn eigendom.
De bewoners van de arken willen
het gemeente-eigendom verwerven en zelf een nieuwe beschoeiing
plaatsen. De gemeente wil meewerken aan de verkoop van land en wa-

Aalsmeer - Ook voor de Wijkraad
Hornmeer is het zomerseizoen bijna
over. De wijkraad komt donderdag
27 augustus bijeen in het buurthuis.
Vanaf 19.30 uur is er inloop voor bewoners met vragen en/of suggesties over hun wijk. Aansluitend volgt
de reguliere vergadering, waarbij
behalve de wijkraadleden ook politie en raadsleden aanwezig zijn. De
vergadering is openbaar. Het buurthuis is gevestigd aan de Roerdomplaan 3.
De volgende vergadering is 17 september. Voor meer informatie kan
een kijkje genomen worden op de
website: www.wijkraden-aalsmeer.
nl.
Door verhuizingen van huidige leden is de wijkraad dringend op
zoek naar nieuwe leden. Heeft u komende maanden wellicht een uurtje per maand beschikbaar om het
wonen in de Hornmeer aantrekkelijk te houden en wilt u meedenken over de toekomst van de Hornmeer? informatie bij Irene Keessen,
tel. 0297-324079. E-mailen kan ook:
wijkraadhornmeer@hotmail.com, of
stuur een briefje naar Meervalstraat
4, 1431 WG Aalsmeer.
ter. Gebleken is echter dat het gedeelte van de grond waar de woonarken naar toe moeten, vervuild is
en gesaneerd dient te worden. De
gemeente dient als eigenaar van de
grond dit gedeelte van 1,50 meter
breed eerst te saneren en geschikt
voor toekomstig gebruik te maken
voordat het aan de arkbewoners
kan worden verkocht. De afspraken
met de arkbewoners zijn verwoord
in een intentieovereenkomst.
Na sanering wordt het gehele perceel verkocht aan de arkbewoners
en dit levert de gemeente dan weer
een bedrag op van totaal 119.025
euro.

Aalsmeer - In de nacht van zondag
16 op maandag 17 augustus is ingebroken in een woning in het Baanvak. Via de voorzijde hebben de dieven zich toegang verschaft. Op het
slot van de voordeur zijn braaksporen aangetroffen. De inbrekers zijn
er vandoor gegaan met een laptop,
twee mobiele telefoons en 150 euro
aan contant geld. De inbraak heeft
tussen twee uur ‘s nachts en zeven
uur in de ochtend plaatsgevonden.

Bromfietser naar
ziekenhuis

Kudelstaart - Rond kwart voor een
op zondag 16 augustus heeft een
aanrijding plaatsgevonden tussen
een bromfietser en een automobilist op de Ambachtsheerweg. Bij
een oversteek zag de 22-jarige bestuurder van de auto uit Uithoorn de
bromfietser over het hoofd. De 25jarige bromfietser viel en liep een
zwaar gekneusde schouder op. De
man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overgebracht naar het VU.

Bekeuring voor
dronken fietser
Aalsmeer - Rond een uur in de
nacht van zaterdag 15 op zondag
16 augustus ontdekte surveillerende auto een slingerende fietser op
de Dreef. Ook reed de bestuurder
zonder licht. De fietser, een 25-jarige Uithoornaar, bleek te diep in het
alcoholglaasje gekeken te hebben.
Er is proces-verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap.

Let op mobiel!
Aalsmeer - Opnieuw is bij de politie aangifte gedaan van diefstal van
een mobiele telefoon vanaf het surfeiland. Mogelijk is de telefoon tijdelijk onbeheerd achter gelaten tijdens een duik in het water. Met name jongeren zijn veelal de dupe van
deze vrij simpele diefstallen. De politie raadt eenieder aan om spulletjes niet onbeheerd te laten liggen.

‘Anjo’ gestolen
Kudelstaart - Tussen vrijdag 14 en
zondag 16 augustus is vanuit een
jachthaven aan de Kudelstaartseweg een bootje gestolen. De Topcraft 44 is wit van kleur, heet ‘Anjo’
en is voorzien van een zwarte kortstaart buitenboordmotor van het
merk Suzuki. De motor is 9, 9 pk. In
de boot staat een rood tankje voor 5
liter benzine.

Man overleden
Aalsmeer - Op dinsdag 11 augustus heeft de politie assistentie verleend bij reanimatie van een 72-jarige bewoner van de Begoniastraat.
De man was door familie op de
grond aangetroffen. De ambulance was snel ter plaatse, maar voor
de 72-jarige was de hulp te laat. De
inwoner heeft waarschijnlijk langer
dan twintig minuten op de grond
gelegen.

Navigatie uit
auto gestolen

Kudelstaart - In de nacht van
maandag 17 op dinsdag 18 augustus is ingebroken in een aan de
Midvoordreef geparkeerde auto.
De Opel is door dieven open gebroken. Uit de wagen is een navigatiesysteem gestolen. De diefstal vond
tussen tien uur in de avond en half
zeven in de ochtend plaats.

Bridgeavond bij
Onder Ons

Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons
organiseert elke woensdagavond vrij
bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. De aanvangstijd is 20.00
uur, maar in verband met de indeling wordt kaarters gevraagd om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te zijn.
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de motor in het gat gehangen worden en kon de tocht naar Aalsmeer
beginnen, hier werd de bok gepimpt
en praamrace-klaar gemaakt. Hun
hoogtepunt bereikten de heren toen
ze met een op schaal gemaakte gele Hummer in 2007 het publiek versteld deden staan en de schitterende trofee ‘de rooie lantaarn’ wonnen. Helaas komt er na een hoogtepunt altijd weer een dieptepunt dat
snel hierop volgde. De heren werden verdacht en zelfs beschuldigd
van diefstal van ‘de rode lantaarn’.
De heren toonde hun sympathie
aan de jury en boden geheel kosteloos een nieuwe trofee.

Pramenracenieuws: Bok met penta te koop!

Einde voorstelling voor de
heren van team De Bojum
Aalsmeer - Na jaren deelname en
een goed gevulde prijzenkast met
diverse trofeeën gaan de heren van
pramenraceteam De Bojum het een
paar jaar rustig aan doen. Het be-

gon voor hun jaren geleden met hun
bok ‘de Bojum’ die de heren zelf importeerden uit Vinkeveen van koeieboer Bojum, Na een litertje brandewijn ging de boer overstag en ver-

kocht zijn bok waar vroeger negen
koeien op stonden (kop-staart) en
de tiende koe zwom er volgens boer
Bojum achteraan.
Na wat zaagwerk in de bojum kon

Gelukkig werd er vlak voor de
race van 2008 een echte verdachte gepakt en de rode lantaarn kwam
weer boven water en de heren werden onschuldig verklaard. Nu willen
de heren de praamrace eens van
een andere kant bekijken.
Hun bok ‘De Bojum’ is dan ook te
koop inclusief bijna hagelnieuwe
penta. Dus, teams die ook eens mee
willen doen met dit geweldige evenement, bel snel naar 06-53713951
en wie weet zijn jullie de nieuwe eigenaar en kunnen deelnemen aan
dit geweldige evenement.
Namens het team de Bojum willen
de heren de organisatie en alle vrijwilligers bedanken en wie weet tot
over een tijdje, want er zit nog een
plan in de pen om genadeloos terug te komen over enkele jaren. De
Heren wensen iedereen en vooral
de kopers van de Bojum een goede
vaart tijdens de pramenrace.

Expositie Conny Fransen
in fysiotherapiepraktijk

Kunstenaar Irene Kramer
op artistieke markt
Kudelstaart/Bergen - Op donderdagavond 20 augustus wordt rondom de ruïnekerk in Bergen N-H de
jaarlijkse artistieke markt gehouden.
Van 17.00 uur tot 22.00 uur kunnen
bezoekers genieten van allerlei ambachten en beeldende kunstenaars.
De markt is een absolute aanrader
om heen te gaan vanwege de gezellige sfeer in Bergen en zijn vele leuke winkeltjes en eetgelegenheden. Op 20 augustus exposeert
Irene Kramer uit Kudelstaart op één
van de marktkramen haar werk. Samen met Elbrich Tas is hun (voorlopige) standplaats gelokaliseerd
voor het Chinese restaurant. Haar
werk bestaat voornamelijk uit olie-

verfschilderijen al dan niet in combinatie met Acrylverf. De schilderijen zijn vaak opgebouwd met heldere en diepe kleuren waardoor er een
frisse uitstraling ontstaat.
Op de artistieke markt zal zowel
oud als nieuw werk te bezichtigen
zijn waaronder koeien en een schilderij van orchideeën. Enkele oude werken worden tegen lage prijzen aangeboden. Tevens is het mogelijk om in opdracht een schilderij
te laten maken en tijdens de markt
hierover van gedachten te wisselen. Voor meer informatie over het
werk van de Kudelstaartse kunstenaar, bezoek de website: www.Irenekramer.nl.

Succesvolle buurtbarbecue
in deel van Vlinderwijk
Aalsmeer - Zaterdag 15 augustus
om 17.00 uur ging de buurtbarbecue aan in een deel van de Vlinderwijk (Dagpauwoogstraat, en delen
van de Vlinderweg, Koolwitjestraat
en Atalantalaan).
Op deze prachtige, warme zomerdag werden alle aanwezigen verwelkomd met een glas prosecco en
een hawaïslinger. De ca. 60 gezinnen die zich hadden ingeschreven
genoten daarna van een uitgebreide
barbecue en iedereen kon daarna
nog genieten van een overheerlijk
ijsje. De kinderen konden zich laten
schminken en werden omgetoverd
tot tijger, vlinder, piraat of prinses.
En er stonden springkussens klaar,
voor zowel kleine als grotere kinderen, waarop zij zich tot laat in de

avond hebben vermaakt. En daarna werd tot in de late uurtjes flink
geborreld en nader met elkaar kennis gemaakt. Veel buren kenden elkaar nog helemaal niet of alleen van
gezicht en kinderen vonden nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes. Kortom
een hele geslaagde avond voor iedereen, die volgend jaar zeker weer
wordt herhaald!
Mede dankzij een bijdrage uit het
fonds buurtinitiatieven van de gemeente Aalsmeer is deze buurtbarbecue een geweldig succes geworden. En één met een positief vervolg, want tijdens barbecue is besloten een buurtcommissie op te
richten die het hele jaar door activiteiten zal gaan organiseren voor
groot en klein.

Kudelstaart - De komende twee
maanden zijn in Kudelstaart in de
Praktijk voor Fysiotherapie schilderijen te zien van de Aalsmeerse Connie Fransen. De werken van
Connie zijn gemaakt in haar atelier
aan de Uiterweg.
Zo veel mogelijk tijd spendeert zij
hier aan het maken van haar tekeningen en schilderijen. Fransen in
autodidact en werkt vanuit nieuwsgierigheid. Het schilderen is voor
haar een onderzoek doen. Onderzoek naar sfeer, spanning en expressie. Hierdoor ontstaat bijna filmische beelden.
En dat is wat zo sterk is aan het
werk van Fransen. Vooral in de serie
‘huisjes’ komt dit goed naar voren.
Zoals het huisje met het wapperende gordijntje een heel verhaal vertelt zonder dat er veel meer wordt
weer gegeven dan een huisje met
een wapperend gordijntje.
Het werk heeft een lading gekregen.
Fransen heeft sowieso een fascinatie voor huisjes. En dan niet zozeer
voor huizen waar mensen in wonen. Zij is geïnspireerd door electriciteitshuisjes.
En inderdaad als je daar op let zijn
dat eigenlijk hele mooie gebouwtjes. Door zo’n huisje met zwaar tegenlicht te schilderen waardoor alleen een hele donkere contour overblijft ontstaat ook weer een sterk filmisch beeld.
Een andere inspiratiebron voor
Fransen zijn mensen. Mensen alleen
of met heel veel op een rijtje. Mensen in een omhelzing, portretten van
fantasie mensen. Zonder het gemis
van enige technische of anatomische kennis weet zij boeiende figuren neer te zetten die nieuwsgierig
maken.
Zoals de dame met het varken om
haar nek. Een groen gezicht, blauw
haar en dus een varken om haar
nek. Dit soort werken ontstaan onder haar handen zonder van te voren in haar hoofd compleet te zijn
uitgedacht.
Ook haar schildertechniek, die nogal varieert ontstaat tijdens het werken. Soms worden stukken weggeveegd of wordt met de achterkant
van de kwast in de verf getekend.
Hierdoor krijgen de werken een
prettige lichtheid.
Een ander op te merken werk is ‘de
wolk’. Een zeer realistisch geschilderde wolkenpartij gezet in een ab-

stract blauw vlak met zwarte omrandingen. Bijna stripachtig. De eenvoud van dit werk maar het juist zo
sterk. En dat is het leuke aan deze
expositie.
Je ziet werk van iemand die speelt
en veel plezier heeft in het spelen. Pretentieloos wordt onderzoek
gedaan. De werken hangen in de
wachtruimte en in de gang naar de
fitnessruimte en zijn te koop. Informatie hierover vindt u in de praktijk.
De expositie duurt tot eind september. Dan zullen de werken te zien
zijn op de atelierroute in Aalsmeer
aan de Uiterweg.
Het Fysiotherapeutisch Instituut is
op werkdagen geopend van 8.00 tot
18.00 uur en op maandag, dinsdag
en donderdag tot 20.00 uur. De deur
staat open, u kunt zo binnen lopen
om de werken te bekijken. Voor informatie over deze of andere exposities kunt u bellen met het Fysiotherapeutisch Instituut Kudelstaart
via 0297-329635.
De praktijk is gelegen aan de Kudelstaartseweg 243, naast de kerk.

Aalsmeer - Vorige week donderdagavond om 22.30 uur vertrok het
vliegtuig uit Kenia waarin de jongeren zaten die voor een werkvakantie naar Malawi waren geweest. Ze
hadden veel geluk: Door een staking
die in Nairobi begon, zaten zij in het
laatste vliegtuig dat vertrokken was.
Het welkom mét de naar Schiphol
gekomen familie en bekenden was
in Kudelstaart bij de kerk, waar alle
reizigers een rode roos kregen. Vele
verhalen zullen deze week hun ronde doen: Van de kleuterschool die
geschilderd is, de bankjes en tafels
die getimmerd zijn, de opening van
de school en het grote feest waarmee dat gebeurde en dat werd afgesloten met een voetbalwedstrijd
zoveel toeschouwers dat het leek
of er een grote interland werd gepeeld.
Vervolgens ging de groep naar Lugola, tegen Mozambique aan, waar
Kudelstaart, Aalsmeer en andere
parochies uit de omgeving gedurende drie jaar tijdens de Vasten actie
een Aids-project heeft gefinancierd.
Hier werd door de jongens een bed
voor de kraamzaal getimmerd en
door de meiden diezelfde zaal met
kleurige verftekeningen opgevrolijkt. Aan een jongerengroep (wezen die door Aids hun ouders verloren hebben) werd de meegebrachte gereedschap overhandigd die de
Stichting Gered Gereedschap uit
Amsterdam had meegegeven. Deze
jongeren hebben vorig jaar een cursus tinsmeding gekregen en hadden gereedschap nodig om met
werk dat zij hadden geleerd te kunnen beginnen. Het laatste doel was
gelegen in Noord Malawi waar kennis werd gemaakt met diverse projecten waar Cordaid (Vasten actie)

zich mee bezig houdt en dat volgend jaar centraal zal staan in de
Veertigdagentijd voor Pasen. Helaas konden de handen daar nauwelijks uit de mouwen worden gestoken, terwijl de verwachting ten
aanzien van werken op die projecten juist heel groot was.
Dat de leefomstandigheden bij ons
super luxe zijn, zal geen van de jonge reizigers ooit meer vergeten: Een
kraan waar schoon (warm/koud)
water uit komt. Een bed met een
stevige matras, dekens om onder te
slapen en een kussen om je hoofd
op te leggen, een toilet waarop je
kunt zitten en die je kunt doorspoelen, een ontbijt met allerlei soorten
broodbeleg en in plaats van maïspap, een goede warme maaltijd met
veelal alles er op en aan: wat hebben wij het goed! En niet te vereten
de enorme afstanden over nu en
dan heel slechte wegen, in een bus
die eigenlijk voor kindervervoer gebouwd was. Voor wie het hele verslag wil lezen: zie de webpagina:
www.kudelstaartvoormalawi.nl

Nieuwe (jeugd)leden welkom

Sursum Corda begint weer

Aalsmeer - Bijna iedereen is weer
terug met vakantie en ook muziekvereniging Sursum Corda gaat weer
beginnen met de repetities op vrijdag 21 augustus. Het wordt een pittig begin, want al op 3 oktober staat
het eerste optreden gepland. Sursum Corda zal dan medewerking
verlenen aan een uitwisselingsconcert in Hoeven. Dit concert dient
een beetje als een try out. Op 14 november zal de vereniging meedoen
met het Streekfestival in Bodengraven, daar zullen een aantal werken
beoordeeld worden door een jury.
Genoeg te doen dus voor de leden
van de muziekvereniging.
Jong Sursum
Ook het jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum gaat weer van

start. Ook voor hen staat binnenkort al een optreden gepland. Zij
zullen zaterdag 5 december spelen
op de corsobraderie. Jong Sursum
kan altijd wel nieuwe leden gebruiken. Dus als je afgelopen jaar muzieklessen hebt gevolgd en het lijkt
je leuk om in een groep te spelen,
kom dan meedoen bij het jeugdorkest. Er wordt iedere vrijdagavond
gerepeteerd van 18.45 tot 19.45 uur
onder leiding van dirigent Dick Hesselink. Kom gerust langs vrijdag in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12,
naast de Dorpskerk. Ook grote orkest wil graag nieuwe leden, zij repeteren vanaf 20.00 uur in hetzelfde gebouw. Kom gerust een keer
langs om kennis te maken, of neem
contact op via de website: www.sursumcorda-aalsmeer.nl.

Alsmar Pop Koor hervat repetities

Foto’s en plakboeken gevraagd

Reünie in Bloemhof vijftig
jaar trampolinespringen
Aalsmeer - 50 Jaar geleden deed
het trampolinespringen in Nederland zijn intrede.
Ooit werd de bakermat daarvoor gelegd in Aalsmeer en daarom wordt
hiervoor op zondag 25 oktober in
sporthal De Bloemhof, tussen 12.00
en 17.00 uur een reünie georganiseerd. Ieder die op een of andere
wijze betrokken was – of zelf actief
aan trampolinespringen heeft gedaan – wordt uitgenodigd voor de
reünie. Uiteraard zijn ook huidige leden van harte welkom!
Toen de tak van sport werd geïntroduceerd maakte het trampolinespringen een snelle groei door. Het
werd steeds populairder en in 1975
werden de inmiddels bekende Flower Cup wedstrijden georganiseerd.
Intussen is het trampolinesprin-

Jongeren uit Kudelstaart
weer terug uit Malawi

gen uitgegroeid tot een volwaardig
Olympische sport.
Om het jubileum en de reünie in
goede banen te leiden is een speciale reüniecommissie in het leven
geroepen. Zij is voornemens er een
feestelijk evenement van te maken
op 25 oktober. Terugkijken op vijftig
jaar trampolinesport, maar ook ontmoeting en uiteraard demonstraties
zullen de ingrediënten zijn. Daarnaast zal oud-oprichter Dirk van
Leeuwen zijn eerste trampoline presenteren...
De commissie hoopt natuurlijk op
veel gasten. Foto’s en plakboeken
zijn overigens van harte welkom. Informatie en aanmelden kan bij Dirk
van Leeuwen: 06-51094994 of per
e-mail: d.n.v.l@hetnet.nl of per post:
Ketelhuis 70, 1431 LT Aalsmeer.

Aalsmeer - Ook voor het Alsmar
Pop Koor is de vakantie voorbij. Op
dinsdag 25 augustus om 20.00 uur
hervat het koor in jeugdcentrum de
N201 aan de Zwarteweg de repetities voor het jaarlijkse concert. Het
concert vindt dit jaar op zondag 15
november in de Meerse op locatie
plaats. In het programma ‘Grenzeloos’ zal het koor zijn grenzen verkennen en verleggen. Kaarten voor
dit concert zijn verkrijgbaar bij
schouwburg de Meerse in Hoofddorp via www.demeerse.com.
Het Alsmar Pop Koor staat onder
leiding van Bram Landzaat en zingt
populaire muziek in de breedste zin
van het woord. Het koor is enigszins
aan verjonging toe en op zoek naar
enthousiaste aspirant leden (tot circa 40 jaar). Noten lezen is geen vereiste. Er wordt geoefend met cd’s
waarop de verschillende zangpartijen te horen zijn. De koorleden luisteren deze cd’s thuis af en studeren

hun partij in, zodat er dinsdagavond
geschaafd kan worden aan het totale geluid.
Ook zin om te zingen? Inlichtingen
bij Bram Landzaat tel. 0297-321837
of via de mail: Alsmarpopkoor@
xs4all.nl.

Aalsmeers Harmonie gaat
weer aan de slag
Aalsmeer - Na een lange zomervakantie is het weer tijd om aan de slag
te gaan. Op dinsdag 25 augustus is
de eerste repetitie van Aalsmeers
Harmonie van het nieuwe seizoen.
Er zal direct hard worden gerepeteerd, want het donateursconcert is
al over twee maanden. Het concert
vindt plaats op zaterdag 7 november
in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Nieuwe leden zijn overigens altijd

welkom bij Aalsmeers Harmonie.
Vooral muzikanten op koperinstrumenten en het slagwerk kan de harmonie goed gebruiken. Aalsmeers
Harmonie repeteert op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in ’t
Baken in de Sportlaan. Voor meer
informatie kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden of kijk op: www.aalsmeersharmonie.nl.
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P.V. de Telegraaf

Jeugdlid Danny verwelkomd
Aalsmeer - Onder prima weersomstandigheden voor de duiven, is de
eerste navlucht vanuit Meer vervlogen. Door de zuidwestenwind werden hoge snelheden bereikt. De
snelste duif viel bij Wiebe en Erik
Wiersma op de aankomst antenne,
het beestje haalde een snelheid van
ruim 106 kilometer per uur en was
tevens de snelste van het rayon. De
hand van ‘meester’ Wiebe was duidelijk aanwezig.
Na lang wachten heeft P.V. de Telegraaf weer een jeugdlid mogen
verwelkomen. De twaalfjarige Danny van Leeuwen uit Rijsenhout komt
de club versterken. Met 8 duifjes
mee presteerde hij het om meteen
een seniorlid te verslaan. Dat is nog
eens een talentje!
Zijn er nog meer kids die interesse in de duivensport hebben? Kom
gerust op vrijdagavond naar het inkorflokaal aan de Dreef 1a. De leden
helpen je graag op weg. De uitslag:
1. Comb. Wiersma en Zn. 2. C. v.
Vliet. 3. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. J. en P. Spook. 5. J. v. Duren. 6. D. Baars. 7. M. de Block. 8. J.
v. Dijk. 9. G. v.d. Bergen. 10. Comb. v.

Ackooy. 11. J. v. Ackooy. 12. Th. v.d.
Wie. 13. P. v.d. Meyden. 14. A. v.d.
Wie. 15. H. Kluinhaar en dr. 16. Danny van Leeuwen. 17. S. Vonk.
Jonge duivenvlucht
Als tussendoortje werd er voor de
jonge duiven een vlucht vanuit Nanteuil georganiseerd. Dit als voorbereiding op de nationale derby vlucht
Ablis die komend weekend gevlogen wordt. Het werd wederom een
overwinning voor de Comb. v. Ackooy. Dit belooft wat voor aanstaande zaterdag. De uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. Comb.
Wiersma en Zn. 3. J. v. Duren. 4. P.
v.d. Meyden. 5. D. Baars. 6. H. Kluinhaar en dr. 7. J. v. Dijk. 8. G. v.d. Bergen. 9. A. v.d. Wie. 10. M. de Block.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
13186 pnt
2. Oerlemans Confectie 13109 pnt
3. Bosman Kassenbouw 11327 pnt
4. A.A. Sloopwerken
10979 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
10125 pnt.
Tot volggende week met de navlucht
Duffel en het klapstuk jonge duiven
vanuit Ablisw.

Spectaculair gevecht zwemmers

Hoge golven tijdens open
water wedstrijd in Poel
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
de vijfde open water wedstrijd in de
Westeinderplassen gezwommen.
Bijna leek het er op dat de wedstrijd
niet door kon gaan vanwege de
blauwalg en de wind. Aan het begin van de dag was er weinig wind,
maar in de loop van de dag nam de
wind toe tot bijna windkracht vijf,
wat leiden tot aardig hoge golven.
Dit zorgde voor een spectaculair gevecht van zwemmers tegen de golven en tegen elkaar. De top van het
Nederlands open water zwemmen
was aanwezig. De 3 kilometer vrijeslag werd bij de mannen gewonnen door Marcel Schouten van Rapido’82 uit Haarlem. Bij de dames
won Bianca de Bruin van de Devel.
De open clubkampioenschappen
van de triatlon is gewonnen door
Gerben Bontekoe die net iets snel-

ler was dan Martin Pet. Talitha Boorsma tikte bij de dames als eerste
aan. Jeffrey Reijnders van de organiserende vereniging Oceanus won
de eerste wedstrijd van de dag, de 1
kilometer vrijeslag voor jongens. En
won daarna ook de halve kilometer
bij de triatlon clubkampioenschappen jeugd, waar hij net iets eerder
aantikte dan Menno Koolhaas die
een mooie tweede plaats behaalde. De kwart kilometer triatlon werd
door Kevin Kooij gewonnen. Bij de
minioren 500 meter vrijeslag zijn
Bart Sommeling en Yves-Maurice
Vork ven Oceanus tweede en derde
geworden. In totaal waren er ruim
500 wedstrijdstarts en trotseerden
dik 45 zwemmers de golven bij deze
open water wedstrijd. De organisatie spreekt van een geslaagde dag,
ondanks de hoge golven.

Sportief verloop voetbaltoernooi

RKDES winnaar Renault
Nieuwendijk toernooi
Aalsmeer - Voor de vijfde keer
ontving RKDES de grote beker als
winnaar van het Renault Nieuwendijk Auto Benelux RKAV toernooi.
Dit gezellige toernooi is jaarlijks de
opening van het Aalsmeerse voetbalseizoen. Op het zonovergoten en
prachtige sportcomplex van RKAV
aan de Beethovenlaan konden de
vier trainers van de deelnemende
verenigingen nog vele technische
zaken uitproberen alvorens zij gaan
deelnemen aan de bekerwedstrijden. Het sportcomplex van RKAV
lag er donderdag geweldig bij. De
vele vrijwilligers van deze vereniging
hadden de hele zomer doorgewerkt
om de gebouwen in de verf te zetten en om voor de kantine een groot
terras aan te leggen. Waar eens de
struiken en de bloemen stonden, is
nu een afgesloten en overdekt terras gekomen. Hierdoor kunnen sup-

porters met een drankje in de hand
toch de wedstrijd volgen. Dit alles
conform de nieuwe richtlijnen van
de KNVB.
Donderdag was de eerste avond
van het achtste Renault Nieuwendijk Auto Benelux RKAV toernooi. De gastheren speelden tegen
SCW uit Rijsenhout en RKDES uit
Kudelstaart nam het op tegen vv
Aalsmeer. Op het eerste veld wisten RKAV en SCW elkaar lang in
evenwicht te houden. Het bleef lang
spannend. Bij een 2-1 voorsprong
voor RKAV dacht iedereen dat het
snel 2-2 zou worden. Maar het blijft
voetbal en RKAV wist uiteindelijk uit
te lopen naar een 5-1 winst.
Op veld 3 speelden RKDES en vv
Aalsmeer een goede wedstrijd. Twee
ploegen die goed aan elkaar waren
gewaagd. Hetgeen later ook bleek
uit de uitslag van 2-2. De tweede

Zaterdag zwemloop en
waterpolo in Oosterbad
Aalsmeer - Na jaren lang een kale witte muur, wordt het Oosterbad
aan de buitenkant nu opgesierd
door vrolijke foto’s. Van een goudvis
en badeend tot aan duikende mensen. Het Oosterbad staat niet stil, is
zelfs lekker in beweging. Niet alleen
met het uiterlijk, maar ook met allerlei activiteiten. Op zaterdag 22
augustus aanstaande start alweer
de vierde zwemloop voor kinderen vanaf 6 tot en met 15 jaar die
in verschillende categorieën ingedeeld worden. De Oosterbad zwemloop bestaat uit zwemmen en lopen
en wordt samen met Multi Triatlon
Aalsmeer georganiseerd. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar en in

Badmintonclub Slagvaardig
zoekt nieuwe leden
kanties. Alle dames ongeacht leeftijd zijn van harte welkom om mee
te doen. Kom eens kijken en eventueel een paar keer op proef meespelen op een donderdagochtend! De
eerste sportochtend is 10 september. Wil je eerst nog wat informatie
bel dan met leden van het bestuur
van badmintonclub Slagvaardig via
0297-327026 of 0297-321509.

Atletiek AV Aalsmeer

Pr voor Tomas op instuifwedstrijd in Heiloo
Aalsmeer - Bij instuifwedstrijden
afgelopen vrijdagavond in Heiloo is
een prima prestatie geleverd door
C-junior Tomas Baars. Op de 800
meter verbeterde hij zijn persoonlijk
record met twee seconden en kwam
tot een mooie tijd van 2.28.03 min.
Pech was er voor A-juniore Mirjam
van Ouwerkerk, die op dezelfde afstand uitkwam. Bij de start werd zij
flink op haar hielen getrapt waardoor
zij na vijfhonderd meter genoodzaakt was uit te stappen. Iets dergelijks overkwam ook B-junior Jordi
Baars. Bij zijn start ging iemand met
spikes op zijn voeten staan en dit
kwam zijn race misschien niet helemaal ten goede. Toch wist hij zijn
race nog te beëindigen in een reShannon Lakerveld (nr.98) in actie.

delijke 2.01.44 min. C-juniore Shannon Lakerveld tot slot liep haar 800
meter in een goede tijd van 2.33.66
min., circa twee seconden boven
haar persoonlijk record. Ook aanwezig in Heiloo was master Wim Metselaar. Wim nam deel aan de 100 en
200 meter en deed dat met prima tijden. Op de 100 meter finishte Wim
in een tijd van 14.89 seconden en op
de 200 in 30.72 seconden.
Nick Smit wint speerwerpen
Nick Smit, A-junior van AV Aalsmeer,
nam op vrijdag 7 augustus jl. deel
aan een van de Run2Day Track Meetings in Utrecht. Hij won het speerwerpen bij de A-junioren met een
uitstekende worp van 49.52 meter.

dat hun trainer tijdens het toernooi
ook enkele jonge spelers wilde uitproberen. Daar is het toernooi ook
mede voor bedoeld. Als voorbereiding op het seizoen. Tegenstander vv Aalsmeer speelde de eerste
helft fris en snel voetbal. Vooral iedere aanval was behoorlijk gevaarlijk. De ruststand was maar liefst 5-1
voor vv Aalsmeer. In de tweede helft
wilden teveel voetballers van vv
Aalsmeer het te mooi doen, waardoor SCW terug in de wedstrijd kon
komen. Maar dat bracht de zege
voor vv Aalsmeer niet meer in gevaar. De eindstand werd 6-2 voor vv
Aalsmeer. Door deze uitslagen werd
RKDES eerste in het toernooi, vv
Aalsmeer tweede, gastheer RKAV
toch nog derde en SCW vierde.
Burgemeester Pieter Litjens deelde in een gezellige en ontspannen
sfeer de prijzen uit, waarna dj Kees
Markman weer voor de ouderwetse
gezelligheid zorgde. De organisatie
van het Renault Nieuwendijk Auto
Benelux RKAV toernooi was uiterst
tevreden over het verloop van het
toernooi. Het was een gezellig, maar
vooral sportief toernooi!

Zwembad opgesierd met foto’s

Donderdagmorgen in Proosdijhal

Kudelstaart - In Aalsmeer is een
klein groepje dames dat één keer in
de week badminton speelt en wel
op donderdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur. Het gaat niet om winnen
of de beste te zijn, maar om sportief
en gezellig met elkaar een partijtje te
spelen. Plaats van dit sportieve treffen is de Proosdijhal, maar er wordt
niet gespeeld tijdens de schoolva-

avond, zaterdag 15 augustus, speelden op het eerste veld RKAV en
RKDES tegen elkaar. In het verleden altijd leuke wedstrijden. Wedstrijden waarin de ploegen in kracht
altijd weinig voor elkaar onder deden. Deze avond zou het geheel anders verlopen. In de eerste helft kon
RKAV nog aardig meekomen, al keken zij bij rust tegen een 0-2 achterstand aan. RKDES speelde beter en
met meer inzet. Vanuit de kleedkamers na rust, was het meteen weer
raak. RKDES scoorde haar derde doelpunt. Wat toen met RKAV,
gastheer van het toernooi gebeurde, weet nog steeds niemand. De
ploeg voetbalde niet meer, alles wat
verkeerd kon gaan, ging ook verkeerd. Daarbij kwam nog dat de
ploeg geen enkele inzet meer liet
zien. Hierdoor kon RKDES op haar
gemak, als een soort van trainingspartij, uitlopen naar een 8-0 zege.
En deze was zeker niet geflatteerd.
Voor de organisatie en de geweldig
trouwe supporters van RKAV een
flinke domper. Op het tweede veld
speelden SCW en vv Aalsmeer tegen elkaar. Van SCW was bekend

te leveren bij het Oosterbad aan de
Jac. Takkade 1. Inschrijven kan ook
via de e-mail b.vanstam@tiscali.nl
of jwheysteeg@caiway.nl . Aanmelden op de dag zelf kan tussen 10.00
tot 10.30 uur. De start is vervolgens
om 11.00 uur. Deelname kost 2 euro
en alle deelnemers krijgen een medaille ter herinnering.
Na de prestaties van de kinderen
zijn de volwassenen aan de beurt.
Om 13.30 uur wordt het alom bekende waterpolo toernooi georganiseerd door Goos Bartels in samenwerking met de zwembadleiding
van het Oosterbad. Opgeven kan
aan de kassa van het natuurzwembad in Oost.

Cursus Zumba in The Beach
Aalsmeer - The Beach biedt verschillende mogelijkheden om dat
heerlijke vakantie gevoel vast te
houden. Naast het sporten op het
verwarmd zand, lekker eten in restaurant Het Strandpaviljoen kan er
gekozen worden voor één van de
vele danscursussen, waaronder Salsa en Zumba. Aanstaande vrijdag
21 augustus starten de cursussen
Zumba weer. Deze workout op latinmusic is de rage van dit moment.
Natuurlijk is de danszaal uitgerust
met spiegels en ontbreekt een air-

co systeem niet. Deze is gezien de
opzwepende muziek en hoge calorieverbranding een echte must!
Wees er wel snel bij want vol is vol.
Voor diegene die afgelopen vakantie de voeten niet stil konden houden op Latijns- Amerikaanse muziek en daar graag mee verder willen, kunnen maandag 14, woensdag 16 en vrijdag 18 september
deelnemen aan gratis proeflessen Salsa en Zouk. Kijk voor meer
informatie op www.beach.nl of
www.leersalsadansen.nl.

Zondag wel open!

Midgetgolfbaan zaterdag
dicht voor recreanten
Aalsmeer - Zaterdag aanstaande wordt door de midgetgolfclub
Aalsmeer het 32ste Bloementoernooi georganiseerd voor leden van
de Nederlandse midgetgolfbond.
anaf 9.30 uur worden ongeveer 50
spelers verwacht, waarvan een twintigtal van de Aalsmeerse vereniging.
De wedstrijd wordt over vier omlopen verspeeld. Afhankelijk van het

weer zal de gehele middag het terrein worden bevolkt door de wedstrijdspelers. Zodoende kan er niet
worden gespeeld door recreanten
op de baan. Publiek is echter welkom om te genieten van het mooie
park en topwedstrijdgolf te aanschouwen. Zondag is de baan uiteraard weer beschikbaar voor recreatiegolf.

Tenniscompetitie

Vijfde watertorentoernooi
Tennis2tennis succesvol
Aalsmeer - Voor de vijfde keer organiseerde Tennis2tennis het watertorentoernooi. Ter ere van het eerste
lustrum trakteerde het bestuur alle
deelnemers op een pet met het logo van Tennis2tennis. Het weer was
de deelnemers goed gezind, alleen
op de finale zondag moest de eerste ronde binnen gespeeld worden
en gelukkig kan dat ook bij Racketsport. De tweede ronde kon vervolgens gewoon buiten starten. De hele week zijn er mooie partijen gespeeld. Wie gelijk de eerste wedstrijd verloren had, hoefde nog niet
naar huis. Er kon verder getennist

worden in de verliezersronde. Na de
wedstrijden werd, zoals gebruikelijk,
lang na gesproken onder het genot
van een drankje. Zondag 2 augustus vond vanaf 18.30 uur de prijsuitreiking plaats.
De winnaars van de hoofdronde
zijn Mario en Fred. Dankzij sponsors en vrijwilligers is het toernooi
prima verlopen. Het was een gezellig toernooi. Kijk verder op de site
www.tennis2tennis.nl voor alle uitslagen, foto’s, maar ook voor de inschrijving van de wintercompetitie
en hou natuurlijk ook het kersttoernooi in de gaten.

Sportvereniging Omnia 2000

Nog plaats in groepen
ritmische gymnastiek!
Aalsmeer - De meest elegante vorm van gymnastiek, Ritmische
Gymnastiek, heeft elk jaar weer veel
leuke groepen: van recreatie tot en
met wedstrijdsport. Het is echt een
sport voor meisjes. Voor zover nog
niet iedereen bekend is met deze fantastische sport: het is verslavend leuk om te doen en in tegenstelling tot wat je op televisie ziet:
je hoeft er op recreatief niveau niet
lenig voor te zijn. Je maakt kennis
met zeer veel verschillende vormen
van sport zoals gymnastiekonderdelen, dansvormen, bewegen op muziek en ‘spelen’ met touw, bal, hoepel, lint en knotsen. Al deze vormen worden uiteindelijk samengevoegd tot een geheel in een korte presentatie op muziek. Elke les
is weer een verrassing vol met verschillende soorten muziek en aan
het eind van het uur kun je met een
voldaan gevoel naar huis gaan, want
zoveel vormen van bewegen vindt
je niet gauw in één uur. De doorgewinterde RG-gymnaste Tosca Buren staat garant voor een leuke les.
Tijdens de recreatieve uren is er altijd plaats voor een leuk RG-spel,
werken aan de algemene lichaamshouding van de gymnastes, lenigheidoefeningen en oefeningetjes
met materiaal op muziek. Dit alles
op zeer eigentijdse muziek, want inmiddels heeft ook bij de RG de moderne muziek zijn intrede gedaan en
zal niet langer gewerkt worden met
alleen maar pianomuziek, maar juist
met muziek die de kinderen aan-

spreekt. Verder worden de recreatie lessen gegeven volgens het Regenboog systeem. Regenboog RG
is een door de KNGU ondersteund
breedtesportsysteem dat erop is gericht om kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar te stimuleren
om mét en zonder de materialen van
de ritmische gymnastiek te bewegen. Ongeveer iedere zes weken is
er een ‘diploma’-les. Hierbij zijn alle ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellende welkom om te
komen kijken naar de vorderingen
van hun dochter/zusje. Aan het einde van die les ontvangen alle gymnastes een kleurrijk diploma. Kortom: De recreatieve RG-uren zijn uitermate geschikt voor meisjes die
graag op muziek sporten, het leuk
vinden om creatief bezig te zijn met
danspasjes gecombineerd met een
mooi zwierend lint of andere materialen. Afgelopen 18 augustus zijn de
recreatieve lessen van start gegaan,
elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 in
gymzaal De Rietpluim in Kudelstaart
en elke woensdag twee lesuren om
15.30 en om 16.30 uur in gymzaal
De Mikado in Oost. Omdat Ritmische Gymnastiek voor alle meisjes
leuk, gezellig en goed is, worden bij
deze alle meisjes van de basisscholen uitgenodigd om een keer mee te
komen doen bij één van de lessen
van Tosca. Wie meer weten over Ritmisch Gymnastiek kan kijken op de
website www.svomnia.nl of contact
opnemen met het Sportpunt van SV
Omnia 2000, tel. 0297-322312.
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Rabobank: Bereidheid om
te verhuizen onder druk
Aalsmeer - De Nederlandse woningmarkt is nog niet uit het dal. Er
zijn minder transacties, woningen
staan langer te koop en de huizenprijzen zijn lager dan een jaar geleden. Ruim 20% van de mensen
met verhuisplannen heeft deze uitgesteld vanwege de crisis. Slechts
4% verwacht over de streep te worden getrokken door de tijdelijke
verhoging van de NHG-grens naar
350.000 euro. Gecombineerd met de
weinig rooskleurige economische
vooruitzichten verwacht de Rabobank een huizenprijsdaling voor bestaande woningen van circa 6% in
2009 en circa 1% in 2010. Dit staat
onder meer in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt
van de Rabobank. De markt voor
koopwoningen heeft vooral last van
een gedaalde vraag en de daaruit
resulterende afname van de transacties. Uit onderzoek van de Rabobank Groep blijkt dat veruit het
grootste deel van de Nederlandse
bevolking de keuze om wel of niet te
verhuizen niet heeft aangepast. Van
de mensen die wel verhuisplannen
hadden, heeft ruim 20% zijn verhuisplannen uitgesteld. De belangrijkste

redenen hiervoor zijn: daling van de
koopprijzen, inkomensonzekerheid
en onzekerheid over de verkoop van
de huidige woning. Het gedrag van
Nederlandse consumenten wordt
daarmee momenteel vooral beïnvloed door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt (transactieaantallen en prijsvorming) en de
arbeidsmarkt (inkomensonzekerheid) en niet zozeer door de financieringsmogelijkheden.
Maatregelen die potentiële kopers
van woningen over de streep kunnen trekken, hebben vooral betrekking op de doorstroming in de
markt. Vooral de onzekerheid rondom de verkoop van de huidige woning weegt voor veel consumenten
zwaar. Men maakt zich zorgen over
de prijs die de woning oplevert en
de keuze van het meest geschikte
moment van verkoop. Slechts 4%
van de respondenten verwacht over
de streep te worden getrokken door
de tijdelijke verhoging van de NHGgrens naar 350.000 euro. Daarmee
lijkt deze maatregel onvoldoende tegenwicht te bieden aan het afgenomen vertrouwen van de consument
in de Nederlandse woningmarkt.

Tafeltje Dek Je dringend
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Tafeltje Dek Je is een
succesvol project waarbij voor mensen, die niet zelf hun warme maaltijd kunnen verzorgen, dagelijks
een warme maaltijd aan huis bezorgd wordt. Het aantal maaltijden
dat op deze wijze per dag wordt
rondgebracht is circa 130. Dit aantal is de afgelopen maanden gestegen, waardoor het moeilijk wordt
om met de beschikbare vrijwilligers
de maaltijden allemaal rond te brengen. Dat kan ertoe leiden dat iemand die zich aanmeldt voor warme maaltijden eerst op een wachtlijst komt te staan. Maar eigenlijk is
het zowel letterlijk als figuurlijk onverteerbaar op een wachtlijst gezet
te worden voor een maaltijd. Het capaciteitsprobleem heeft overigens
niets te maken met het feit dat er
onvoldoende maaltijden bereid zou-

den kunnen worden, maar met het
gegeven dat er iets te weinig vrijwilligers zijn om de maaltijden rond
te brengen. Het werk speelt zich af
tussen de middag en is een zeer
dankbare activiteit. Behalve het feitelijk rondbrengen van een maaltijd, is er ook altijd een moment van
contact met de ontvangers, die vaak
naar het tijdstip van de maaltijd uitkijken. Volgens het gebruikelijke
schema is een vrijwilliger eens in de
vijf à zes weken aan de beurt om de
maaltijden rond te brengen, waarbij er per dag circa twaalf maaltijden in een wijk zijn. Per dag ontvangen de rondbrengers een kleine onkostenvergoeding. Wie tijd beschikbaar wil stellen voor dit buitengewoon zinvolle werk, kan contact opnemen met Tineke Bailie, Zorgcentrum Aelsmeer, tel. 0297-326050.

Voor habbekrats en goede doelen

Pramenrace voorbereiden,
op naar de Dorcaswinkel!

Voor (vak)opleidingen bloemschikken

Open huis Boerma Instituut
Aalsmeer - Langzaam aan komen
de vakantiegangers weer thuis en
gaan de scholen weer beginnen
Ook bij het Boerma Instituut starten binnenkort de vakopleidingen
Bloemschikken Dutch Floral Design
weer. Reden om op zaterdag 22 augustus van 12.00 tot 16.00 uur een
open huis te houden. Op deze dag
hopen de medewerkers veel mensen enthousiast te maken voor het
bloemenvak. Scholing is belangrijk,
ook in de bloemenbranche. Met een
gedegen opleiding zal sneller een
baan gevonden worden. Daarnaast
zijn de opleidingen ook heel leuk en
leerzaam voor eenieder die bloemschikken als hobby heeft, maar nu

toch eens de technieken wil verbeteren. De Aalsmeerse bloemenexporteurs spelen een grote rol bij de
Engelstalige internationale cursussen en brengen hun buitenlandse
afnemers aan om ze kennis te laten
maken met het wereldbekende Dutch Floral Design.
Naast cursisten uit Azië en Amerika
komen de laatste jaren steeds meer
kandidaten uit de voormalige Oostblok-landen om de juiste technieken onder de knie te krijgen. Geïnteresseerd? Iedereen is welkom op
de open dag bij het Boerma Instituut
aan de Legmeerdijk 227. Voor meer
informatie: Bel 020-4415306 of kijk
op www.bloemschikken.nl.

Afscheid Jan van Eigen Haard
Aalsmeer - Jan Bolhoeve neemt na
24 jaar afscheid van Eigen Haard
Vandaag, 20 augustus, neemt Jan
Bolhoeve afscheid van Eigen Haard.
Hij staat bekend als de dealmaker
en heeft heel veel bijgedragen aan
de groei van Eigen Haard. Jarenlang
was hij directeur/bestuurder bij de
woningcorporatie. Mede dankzij de
inzet van Jan Bolhoeve zijn veel fusies en overnames tussen Eigen
Haard en andere partijen tot stand
gekomen. Eigen Haard is in zijn bestuurstijd gegroeid tot één van de
grootste woningcorporaties in Ne-

derland, die actief is in Amsterdam
en de regio.
Daarnaast heeft Jan Bolhoeve de
afgelopen jaren een belangrijke rol
gespeeld in de projectontwikkeling.
Zijn hand is zichtbaar in tientallen
bouwprojecten; variërend van hele
wijken zoals Saendelft in Zaandam
en Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer tot
het prachtig gerestaureerde Platanenhof in de Amsterdamse Jordaan.
De kennis van Jan Bolhoeve gaat
niet verloren voor Eigen Haard. Voor
een aantal projecten blijft hij als adviseur betrokken.

Fashion Night Aalsmeer
Aalsmeer - Een grootse en spectaculaire fashion night presenteren veertien Aalsmeerse winkels tijdens de feestweek. Op dinsdag 8 september wordt de feesttent voor de tweede maal omgetoverd tot modeparadijs en de verwachtingen zijn zowel bij de
deelnemers als de bezoekers hoog gespannen. Zeker is dat het
een ‘glamour’ presentatie wordt waarvan ongedwongen genoten kan worden en na afloop met het entreebewijs als kortingsbon geshopt kan worden bij de deelnemers. Deelnemers aan de

Aalsmeerse fashion night zijn: Teddy’s Mode, De Studio, Henrita Footwear, Van der Schilden Lingerie, Broeckmans Mode, Beau
Grandes, Small Talk, Heij Schoenen, Big L, Romee Mode, Sparnaay Juweliers, Denise Fashion, Ed Kriek Optiek en All About
Hair. Kaarten zijn verkrijgbaar bij genoemde deelnemers en kosten 15 euro per stuk. Ook zijn VIP-kaarten te koop voor optimaal zicht en verwennerij. De show begint om 20.30 uur, tent op
Praamplein gaat open vanaf 19.30 uur.

Big L al 25 jaar de beste
en grootste keuze in jeans
Aalsmeer - Big L is dè jeans store in de regio Aalsmeer. Je kunt er
terecht voor de meest actuele collectie in vrijetijdskleding met merken als Levi’s, G-Star, Garcia, VeroModa, Cars, Pall Mall, Indian Rose,
Nudie Jeans, Only, Esprit en EDC.
Naast dames-, heren- en kindermode kun je bij Big L ook slagen voor
de nieuwste sneakers en modeaccessoires. Je kunt je vaak van top
tot teen in het nieuw steken met je
favoriete merk, waarbij ook het ondergoed niet mag ontbreken. Vooral sportieve outfits vind je bij Big L,
maar ook een vlotte, nette broek met
een mooi overhemd is er te koop.
Big L is in 1984 begonnen als importeur van de toen enorm populaire 501 jeans van Levi’s. Containers

vol kwamen vanuit Amerika en werden op de Albert Cuyp markt in Amsterdam verkocht. Al snel ontstond
er een goede samenwerking met
Levi’s Benelux en werden er winkels
geopend. Naast Big L Aalsmeer zijn
er vestigingen in Almere Haven en
Hoogvliet. Inmiddels is Big L al jaren toonaangevend in de nieuwste
modetrends en wordt dit jaar het
25-jarige jubileum gevierd. En daar
horen natuurlijk leuke acties bij.
Tijdens de modeshow zullen de verschillende merken uit de nieuwe
wintercollectie de revue passeren
voor heren en dames. Met vooral
veel kleur in de herencollectie.
Je raakt niet uitgekeken in de winkel in Zijdstraat of op de website:
www.bigl.nl.

Aalsmeer - Het is al bijna tijd voor
de pramenrace. Een geweldig festijn, waar gek niet gek genoeg kan
zijn. Het vraagt veel voorbereiding
en heel veel zoeken naar attributen om de praam en jezelf te versieren. De vrijwilligers van de Dorcaswinkel stellen voor om eens te komen shoppen in de winkel aan de
Aalsmeerderweg. Hier zijn voor een
habbekrats allerlei spulletjes verkrijgbaar die je in de reguliere winkel niet vindt. En dat je er dan ook
nog eens een goed doel mee steunt,
is een extra stimulans. Dorcas
Aalsmeer spaart op dit moment voor
‘Sociale Hulp in Moldavië’. Het doel
van dit project is om de kwetsbare groep mensen te voorzien van de
eerste levensbehoeften op het gebied van huisvesting, voedsel, kleding, dekens, enz. Moldavië is het
armste land in Europa. De mensen,
die kunnen werken, zijn vaak weggetrokken naar het buitenland op
zoek naar werk. Vooral de kwetsbare mensen in de samenleving; de
ouderen, de arme gezinnen, de gehandicapten en de (wees)kinderen
leven in erbarmelijke omstandigheden en hebben hulp nodig. Omdat
de overheid deze hulp niet kan bieden, zijn een aantal organisaties actief in dit land, die deze rol overnemen, waaronder Dorcas. Maar ook

Nieuwe cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
ons allemaal overkomen, niet alleen
bij de buren.
Ook buitenshuis gaat er wel eens
wat mis, bijvoorbeeld op het werk,
de speelplaats, tijdens het sporten.
Weet u wat u moet doen in zo’n situatie? Een nieuwe cursus EHBO
start op 3 september en wordt gegeven op donderdagavond. De cursus bestaat uit 14 avonden. De cursisten worden wegwijs gemaakt in
het herkennen van letsels na een
ongeval, maar ook de kenmerken
van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suikerziekte, worden geleerd en wat is
dan de eerste hulp. De deelnemers

Aalsmeer - Bij Beau Grandes kunnen modebewuste vrouwen terecht
met een maatje meer. De onlangs
verbouwde, ruime winkel is gespecialiseerd in kleding vanaf maat 42.
Beau Grandes bestaat inmiddels 10
jaar en is uitgegroeid tot een plek
met een zeer grote, landelijke doelgroep. Klanten kunnen zich al snel
op hun gemak voelen in de mooie
zaak. Het deskundige verkoopteam,
ook met een maatje meer, heeft veel
ervaring in de mode en herkent de
problemen van de vrouwen op zoek
naar een mooi kledingstuk of accessoire. Met de trouwe klantenkring
uit het midden en hoger segment is
in de loop der jaren een goede band
opgebouwd.
Zij kiezen bewust voor kwaliteit, betere stoffen, de ruime collectie en
de service. Ook de exclusiviteit is
belangrijk, want van ieder kleding-

stuk zijn slechts enkele exemplaren
te vinden. De servicegerichte verkoopsters ontvangen iedere klant
met veel enthousiasme en nemen
ook echt de tijd voor haar. Er worden
stijladviezen gegeven en de sterke
punten worden benadrukt met het
juiste kledingstuk en mooiste kleur.
Iedere vrouw heeft haar eigen uitstraling en Beau Grandes haalt het
beste in haar naar boven.
Beau Grandes biedt een ruim assortiment aan verschillende soorten
kledingstijlen, van sportief en trendy tot elegant en sjiek. Jong en oud
kan er terecht voor de laatste mode
met merken als Hebbeding, Rimini, Open End, Yoek, Samoon, Samm,
Via Appia en PAS.
Beau Grandes is te vinden in de Zijdstraat, naast de molen. De website,
die binnenkort geheel vernieuwd
wordt, is www.beaugrandes.nl.

krijgen een gedegen opleiding inclusief reanimatie en het bedienen
van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt
met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus wordt in december
afgesloten met een examen. U kunt
dus voor de kerst het EHBO-diploma behalen.
Als extra kan daarna een cursus
eerste hulp bij kinderen gevolgd
worden en een cursus wandelletsels. Heeft dit uw belangstelling
gewekt? Ga dan naar www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem contact op
met Tilly Bruinsma, tel. 0297-325709.
Na 18 uur tel. 0297-346226.

Modehuis Broeckmans
daagt uit tot combineren
Aalsmeer - Modehuis Broeckmans
is al sinds 1876 een begrip op het
gebied van dames- en herenmode.
Met zoveel ervaring weet het bedrijf
dus wel wat mode is. Klanten kunnen in de winkel terecht voor toonaangevende merken, speciaal geselecteerd volgens de laatste trends
en gesignaleerd op internationale modebeurzen. Dames vinden er
merken als Cambio, Josephine&Co,
Apanage, Gaastra, MC-planet en
Tricot Chic. Voor de heren zijn er
o.a. collecties van Hans Ubbink,
Gant, Hugo Boss, State of Art, Circle
of Gentlemen en Pall Mall. Naar Modehuis Broeckmans ga je voor een
feestelijke outfit, een zakelijk pak,
maar zeker ook voor casual kleding.
Modehuis Broeckmans, met vestigingen in Hoofddorp, Uithoorn en
Aalsmeer, heeft een eigen atelier.
Hierdoor is een snelle en kosteloze
vermaakservice mogelijk.
Ook voor bedrijven
Tevens ontwerpt en produceert

Beau Grandes, speciaal voor
vrouwen met een maatje meer

wie niet meedoet aan de pramenrace is welkom in de Dorcaswinkel.
Dorcas helpen kan door afgedankte, nog goede kleding, in de kledingbakken van de stichting te deponeren, of afgedankte mobieltjes
(mogen ook stuk zijn) achter te laten in de daarvoor bestemde emmers in de winkel. De winkel is iedere dinsdag, donderdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie kan gebeld worden
naar 0297-361043.

Broeckmans mode voor bedrijven,
zoals voor Transavia.com. Tijdens de
modeshow wordt de nieuwste collectie getoond voor zowel dames als
heren.
Broeckmans wil de klanten met de
nieuwe mode prikkelen de uitdaging aan te gaan om meer te gaan
combineren.
Dè trend is dan ook het durven combineren, zoals een net jasje met een
casual hemd op een mooie jeans of
katoenen broek. Vaak hangen de
kledingkasten al overvol, maar met
een leuk nieuw kledingstuk kom je
weer compleet anders en verzorgd
voor de dag.
Op het gebied van overhemden zijn
er voor zowel dames als heren veel
ontwikkelingen komende winter, zoals opvallende prints, elleboogstukken, hogere boorden en andere speciale details. Het verkoopteam adviseert je er graag over.
Op de hoek van de Zijdstraat/Dorpsstraat vind je Modehuis Broeckmans
en op internet: www.broeckmans.nl
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Inschrijving gesloten!

Triathlon Aalsmeer breekt
nieuw record

Barbecue in de wintertuin
Aalsmeer - Voor de vierde keer
is afgelopen zaterdag een barbecue georganiseerd voor de bewoners die wonen in de appartementen aan de Rozen- en Chrysantenstraat. Maar liefst 43 personen namen hieraan deel.
Door de gezellige muziek zat de
sfeer er al snel in. De organisatie
spreekt van een zeer geslaagd eve-

nement. De barbecue werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van
de gemeente Aalsmeer en de woningbouwvereniging Eigen Haard.
De gemeente en de woningbouwvereniging subsidiëren deze evenementen om de sociale cohesie te
bevorderen in de wijken. Een mooi
initiatief waar de bewoners heel blij
mee waren.

‘Gewoon’ betalen per les

Conditietraining bij Roda

Amstelveen - Iedere woensdagochtend van 9.15 tot 10.15 uur biedt
sportvereniging Roda23 de mogelijkheid om in de R.O.C. school aan
de Zetterij deel te nemen aan conditietraining op basis van instuif onder
leiding van Pleunie Jansen. Deelname kost per les 3,25 euro. Er hoeft
alleen betaald te worden bij aanwezigheid. Verder wordt op maandag
van 19.30 tot 20.30 uur en van 20.30
tot 21.30 uur conditietraining gegeven door Kevin Boelsma in de Zeelandiahoeve in Westwijk. Dinsdag is
het Noorddamcentrum het sportieve onderkomen en wordt van 20.00
tot 21.00 uur conditietraining gegeven voor heren en van 21.00 tot
22.30 uur voor zowel heren als dames. Deze trainingen staan onder
leiding van Ellen Wijga. In de Landtong in de Groenelaan wordt dinsdag ook conditietraining gegeven met aansluiting volleybal door
Marlies Buck voor dames. Woensdag tot slot wordt de Zeelandiahoeve in Westwijk omgetoverd tot gymzaal en zijn dames en heren welkom
voor een uurtje conditietraining van
19.00 tot 20.00 uur onder leiding
van Mieke Regeling. Kijken en vrij-

blijvend meedoen mag, twee keer
gratis zelfs. De lessen beginnen om
maandag 23 augustus. Voor informatie: 020-6459439, 06-55864415
of 0297-325082.

Start trainingen
5-jarigen DES
Kudelstaart - Op zaterdag 22 augustus starten de trainingen bij RKDES voor de vijfjarigen. De jongste voetballers van de Kudelstaartse sportclub staan alweer te trappelen voor de eerste training. Deze wordt overigens extra speciaal,
want na een half uur oefenen met
de bal, limonade drinken en een
partijtje voetballen wordt afgesloten met pannekoeken eten! Komt
allen. De training begint om 9.15
uur en duurt tot 10.15 uur en daarna de overheerlijke pannekoeken.
De training(en) zijn voor kinderen
van vijf jaar en kinderen die voor 1
februari 2010 vijf jaar worden. Voor
meer informatie tel. 06-10013095.

Aalsmeer - Het lijkt bijna gewoon
te worden, maar Triathlon Aalsmeer
op zondag 30 augustus heeft wederom een recordaantal deelnemers aan de start staan. Vorig jaar
meldde Stichting Triathlon Aalsmeer
(STA) dat in totaal 419 deelnemers
zich hadden ingeschreven. Dit jaar
komt dat aantal op 500 deelnemers
uit. De organisatie heeft de inschrijving daarom ook vroegtijdig moeten sluiten. De olympische afstand
is met 176 individuele deelnemers
en 24 trio-teams veruit de populairste startserie volgende week zondag. Een week geleden sloot de organisatie de inschrijving voor deze
afstand al, terwijl dat in eerste instantie pas deze week was gepland.
De inschrijving voor de mini-triathlon raakte met 48 deelnemers al
eerder op eenzelfde punt. De recreatieve achtste-triathlon sloot maandagavond met ruim 170 ingeschreven deelnemers.
Goede naam
Triathlon Aalsmeer heeft zo een
nieuw eigen record gebroken en
een doelstelling van jaren geleden
ingelost. STA-Voorzitter Mike van
der Laarse: “We hebben ooit gezegd
dat we in de toekomst een wedstrijd
willen neerzetten waar ruim 500 triathleten hun uitdaging in kunnen vinden. Dat is ons nu gelukt. Dit record
bewijst maar dat Triathlon Aalsmeer
een goede naam heeft opgebouwd
in de triathlonsport. Deze wedstrijd
heeft ook een heel mooi parkoers.”
Behalve veel deelnemers uit
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en
de omliggende regio komen op 30
augustus triathleten uit hele land
om in Aalsmeer een sportieve uitdaging aan te gaan. Op de startlijst staan zelfs enkele internationale namen. Zo heeft de achtkoppige Belgische juniorenselectie zich
aangemeld voor de NK-serie over
de sprint-afstand. Op de olympische
afstand heeft zich zelfs een deelneemster uit de Riga, Letland, ingeschreven.

bad De Waterlelie begint met de
start van de mini-triathlon (250 meter zwemmen-10 km fietsen-2,5 km
lopen). Deze jongste deelnemertjes
van 6 tot 13 jaar strijden in deze serie om de nationale titels bij de aspiranten. Voor de startseries daarna moet het publiek zich verplaatsen naar het Surfstrand bij de Westeinderplassen. Om 10.30 start daar
de recreatieve achtste (500 meter
zwemmen-20 km fietsen-5km lopen). Een uur later om 11.30 uur
staan de echte durfals klaar voor
de start van de olympische afstand
(1500 meter zwemmen-40 km fietsen-10 km lopen). Op deze afstand
wordt ook weer gestreden om de
prijs voor ‘Snelste Aalsmeerder’ en
‘Snelste Aalsmeerse’. Met een groot
aantal snelle Aalsmeerders aan de
start wordt dat een mooie strijd. In
de middag is Aalsmeer het strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap triathlon voor jeugd en
junioren. In een spectaculaire stayerwedstrijd over de sprintafstand
(750 meter zwemmen-20 km fietsen-5 km lopen) bepaalt de Nederlandse juniorentop wie met de titel
naar huis gaat. De meisjes starten
om 13.45 uur en de jongens vijf minuten later.
Het beloofd dus weer een mooie
strijd te worden voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie op: www.
triathlonaalsmeer.nl.
De jongste deelnemers aan Triathlon
Aalsmeer strijden op de mini-afstand
om de nationale aspirantentitels.

Zwembad De Waterlelie
start nieuwe seizoen!
Bij Qui Vive aan de Vuurlijn

Opening hockeyseizoen
voor jeugd en open dag
De Kwakel - Dit jaar zal de opening
van het hockeyseizoen bij Qui Vive
niet zo groots zijn als het lustrumfeest van vorig seizoen maar de club
gaat zeker het seizoen weer feestelijk starten op zaterdag 22 augustus.
Natuurlijk wel sportkleren aandoen.
Het seizoen begint met een open
dag voor alle kinderen die kennis
willen maken met hockey. Het festijn begint om 10.00 uur en is voor
alle kinderen vanaf 5 jaar die kennis willen maken met hockey. Allerlei oefeningen staan op het programma. De benodigde materialen
daarvoor worden verzorgd door de
club. Na afloop om 11.30 uur kan iedereen vragen stellen en degenen
die dat willen zich opgeven voor komend seizoen. Voor vragen over de
open dag kan een mail gestuurd
worden naar tcjongstejeugd@quivive.nl.
Bijna gelijktijdig worden alle E, F en
benjamins verwacht tussen 11.00
en 13.00 uur. Alle C en D meiden
en jongens ziet Qui Vive graag tussen 14.00 en 16.00 uur. En de heren
en dames uit de A en B sluiten de
dag af, zij worden verwacht om 17.00
uur en zullen rond 19.00 uur het veld
verlaten. Tijdens de clinics gaat iedereen in zijn nieuwe team meedoen aan diverse oefeningen en on-

derlinge partijtjes. Daarnaast worden coaches geïnformeerd door de
Technische Commissie en de keepersmaterialen worden uitgedeeld.
Ondertussen kan iedereen ook even
lekker bijpraten dan wel met elkaar
kennismaken en afspraken worden
gemaakt om de organisatie rond de
teams zo goed mogelijk te laten verlopen het komende seizoen.

Ouderensoos
BV Oostend

helminastraat. Op deze gezellige
kaartmiddag zijn nieuwe gezichten
van harte welkom, hoe meer zielen
hoe meer vreugd .
Dus schroom niet en kom langs. De
soosmiddagen worden geleid door
de dames L. Agtersloot en R. Geleijn. De zaal van het middelpunt
gaat om 13.30 uur open, alwaar
eerst genoten kan worden van een
kop koffie of thee.

Aalsmeer - Op donderdagmiddag
17 september om 14.00 uur start de
ouderensoos van buurtvereniging
Oostend weer met kaarten voor
55plus. Plaats van samenkomst is
buurthuis Het Middelpunt in de Wil-

Henk winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Henk van Wichen met
5414 punten, gevolgd door Wim
Pet met 5139 punten. Op de derde
plaats is Cobie van der Meer geëindigd met 5061 punten en op vier Alie
van Weerdenburg met 5056 punten.
Het jokeren is gewonnen door Bets
Teunen punten met 86 punten en op
de tweede plaats is Janny Noordam
geëindigd met 111 punten.

Binnen en buiten baden
Het ruime 25-meter banenbad is dagelijks geopend en heeft zes banen
om in te zwemmen, zonder gehinderd te worden door spelende kinderen en materialen. Het bad kan
de hele dag door gebruikt worden
om banen in te zwemmen en u kunt
zolang blijven als u wilt. Kinderen
die willen zwemmen en spelen kunnen terecht in het recreatiebad op
woensdag van 13.45 tot 15.45 uur,
zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur en
op zondag tussen 10.00 en 14.00

uur. Ook de buitenbaden zijn nog tot
en met 30 augustus open bij mooi
weer en een aangename watertemperatuur van minimaal 18 graden
op maandag tot en met vrijdag van
13.30 tot 18.00 uur, zaterdag tussen
10.00 en 14.30 uur en zondag van
10.00 tot 14.00 uur. Op zaterdag en
zondag zijn de buitenbaden bij heel
mooi weer zelfs tot 17.30 uur open.
Ook na de zomervakantie dus nog
volop gelegenheid om te komen
zwemmen en spelen.
Aquasport-groepen
De sportgroepen Aquajogging, Jog
& Gym, Aquasport en borstcrawlles
voor volwassenen worden ook weer
volgens het normale rooster gegeven. Genoeg keus voor iedereen die
wil sporten in het water en aan conditie, spieren en figuur wil werken.
Met een Aquasportpas van De Waterlelie kunt u sporten wanneer u
wilt en kiest u zelf aan welke sportgroep u meedoet.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de
gratis activiteiten, Aquarobics en
Watergym, deze zijn inbegrepen bij
een entreekaartje. Voor meer informatie over de mogelijkheden en
openingstijden kan gebeld worden
met 0297-322022 of kijk op www.
esa-aalsmeer.nl.

Bridgen in Leimuiden
Leimuiden - Bridge is een leuke
en gezellige denksport voor jong en
oud, dat bestaat uit bieden en spelen. Je speelt het met vier personen en je hebt alleen een spel kaarten nodig. Iedereen kan het leren.
Je kunt bridge over de hele wereld
beoefenen, want de spelregels zijn
wereldwijd hetzelfde. In Leimuiden
gaat eind september twee vervolgcursussen van start in café Keijzer
aan de Dorpsstraat 30. Op Maandag 28 september begint een cursus ‘leer wedstrijdbridge’ en is bedoeld voor mensen die net hebben
leren bridgen en nog een extra ruggensteun willen alvorens zij zich bij
een club aansluiten. Er wordt aandacht besteed aan de spelregels en
de wedstrijdbridgers worden voorbereid op club- en toernooibridge.

Aalsmeer - Daan Spijkers en Niels
van de Sande haalden afgelopen
weekend het beste niveau dit seizoen bij elkaar naar boven op een
zeer belangrijk moment. Afgelopen
weekend werd er namelijk op het
strand van Scheveningen het Nederlands Kampioenschap Beachvolleybal gespeeld. Een mooi moment om te pieken, want dit is nationaal gezien het meest prestigieuze toernooi voor alle nationale teams. Een schitterende tweede
plek werd behaald en daar waren
de mannen trots op. In de finale was
het inmiddels bij iedereen bekende team Nummerdor-Schuil net een
maatje te groot voor de jongens van
BeachTeam Aalsmeer. In de eerste
set die tot de 21 punten gespeeld
wordt, ging het nog lang gelijk op
tot 19-19. Met de ervaring en stalen
zenuwen van de Europees Kampioenen Nummerdor en Schuil gingen
zij er in die set met 21-19 vandoor.

In de tweede set deden ze daar nog
een schepje bovenop en zodoende
pakte zij de overwinning en daarmee het Nederlands Kampioenschap 2009. Spijkers en van de Sande pakte hun mooiste overwinning
van het toernooi in de kwartfinale
door hun maatjes van Beach Team
Aalsmeer Frank van de Outenaar
en Marco Daalmeijer uit te schakelen. Van de Outenaar en Daalmeijer
eindigde daarmee toch op een zeer
verdienstelijke vijfde plek. Het laatste team van Beach Team Aalsmeer,
Sven Vismans en Guido Mopman,
had een wat ongelukkige dag en
moest het toernooi verlaten na twee
verloren partijen, die beide keren
aan het eind van de derde set met
15-13 in hun nadeel beslist werden.
Al met al kijkt BeachTeamAalmeer
in zijn geheel terug op een zeer geslaagd toernooi na een lange periode van investering in de vorm van
vele uren trainen.

Zomerschakers denderen door
bij Schaakclub Aalsmeer

Uitdaging
De uitdaging die de ruim 500 deelnemers volgende week aangaan,
is voor de een nog groter dan voor
de ander. Voor veel sportievelingen
wordt Triathlon Aalsmeer de vuurdoop in deze bijzondere sport. Extra aanmoedigingen van het publiek
langs de kant zijn daarbij zeker nodig. Triathlon Aalsmeer biedt een
mooi sportief programma dat al in
de ochtend om 9.30 uur in Zwem-

Aalsmeer - Deze week start in
zwembad de Waterlelie het nieuwe
seizoen. Vanaf maandag 17 augustus zijn alle doelgroepen en zwemlessen weer volgens het normale rooster van start gegaan. Met ingang van augustus zijn alle zwemlessen in De Waterlelie qua groepsgrootte op negen leerlingen gezet
(behalve de privé-lessen, deze blijven met vier kinderen). Het team
van zwembad De Waterlelie streeft
er naar ieder kind zoveel mogelijk te
stimuleren binnen zijn/haar kunnen.
De Waterlelie vindt het belangrijk
dat alle kinderen met plezier goed
leren zwemmen. Plezier en motivatie zijn belangrijke voorwaarden om
het leerproces te bevorderen.

Beach Team Aalsmeer scoort
op NK Beachvolleybal

Op woensdag 30 september start
een vervolgcursus voormensen die
al een paar jaar bridgen en hun
bied- en speeltechniek willen uitbreiden en verbeteren. Een aanrader voor leergierige bridgers.
Beide cursussen bestaan uit twaalf
lessen, beginnen om 19.30 uur en
kosten 90 euro, inclusief lesmateriaal. Informatie en/of aanmelden kan
bij Gre Franse-Benthem, tel. 0172509152, email: o.franse@carcharias.
net of Loek Koek, tel. 06-22090645,
email: lijnkoek@ziggo.nl. Voor absolute beginners organiseert het
tweetal overigens ook een cursus, in
Roelofarendsveen vanaf dinsdag 29
september. Opgeven hiervoor kan
ook via bovengenoemde telefoonnummers en e-mailadressen.

Aalsmeer - Het weer klaart lekker op, maar de zomerschakers bij
Schaakclub Aalsmeer laten zich
daardoor niet afleiden. In de 11e
ronde van de zomercompetitie streden 24 mannen fel om de punten.
In maar liefst zeven ontmoeten wist
een van de gladiatoren er met de
volle mep mee vandoor te gaan. Joran Donkers was in zijn element en
versloeg koploper Huub Joosten
tweemaal. Huub zakt hierdoor terug naar de tweede plaats. Jan Bosman pakte immers 4 punten tegen naamgenoot Jan van der Laarse. Arie Spaargaren en Elham Wasei
hielden het spannend en wonnen
beide een pot en behouden hierdoor hun plek in de kopgroep. Soms
is het goed om er even tussenuit te
gaan, zoals Ron Klinkhamer deed.
Wat extra training tijdens de vakantie en de zinnen verzetten deed hem
zichtbaar goed. Gerrit Harting was
hier het slachtoffer van en ging tot
tweemaal toe ten onder. Marco Hutters blijft in topvorm verkeren. Cees
Verburg is namelijk niet de eerste
de beste tegenstander en een 2-2
gelijkspel is dan ook een meer dan

goede prestatie. Bert Drost kwam
ook uitgerust terug van een korte
zomerstop en kende geen genade
met Tom van der Zee. Thierry Siecker en Anton Kraaij boerden ook
goed en wisten beide 3 punten in
de wacht te slepen. Jos Bakker liet
zich voor het eerst deze zomer zien
en hoe! Met schijnbaar gemak liet
hij Clemens Koster tot tweemaal toe
kansloos en komt met stip de top
30 binnen. Abdul Wasei ten slotte
liet weer eens zijn ware sterkte zien.
Kersvers SCA-lid Ferry Weverling
probeerde wat hij kon, maar Abdul
had net even verder gekeken en liet
zijn prooi niet meer los. Uitslagen
ronde 11 zomercompetitie
Huup Joosten-Joran Donkers
Jan van der Laarse-Jan Bosman
Gerrit Harting-Ron Klinkhamer
Arie Spaargaren-Elham Wasei
Cees Verburg-Marco Hutters
Tom van der Zee-Bert Drost
Rob van Haaften-Willem Alderden
Ger Lubbers-Anton Kraaij
Thierry Siecker- Martin Steinhart
Leo Buis-Wim Hensbergen
Abdul Wasei-Ferry Weverling
Clemens Koster-Jos Bakker

0-4
0-4
0-4
2-2
2-2
0-4
2-2
1-3
3-1
0-4
4-0
0-4

Florimex Baanloop bij AVA

Broers Michael en Frans
gelijk over de eindstreep
Aalsmeer - Woensdag 12 augustus, het einde van de vakantie nadert. Het weer is wisselvallig, bewolkt maar het blijft droog, er is weinig wind en het is 19 graden, perfect
hardloop weer. AVA is weer klaar
om de lopers te ontvangen, hoewel
het bestuur niet verwachte het record van 72 deelnemers van vorige
maand te halen.
Tot grote verbazing komen toch
nog 71 atleten zich aanmelden om
de 12,5 ronden van 400 meter af te
leggen. Omdat enkele vrijwilligers
zich wegens ziekte of vakantie hadden afgemeld, moesten AVA atleten
zelf in de jury, anders was het record aantal deelnemers zeker geëvenaard. Het was een vliegende
start met onder andere Rick van de
Kroon in de topgroep. Helaas was
de wat korte warming up er mogelijk de reden van dat hij net niet
‘op het podium’ kwam, met een tijd
van 18:31 werd hij vierde. Derde
werd Renco Hatenboer met een tijd
van 17:59. De echte wedstrijd was
een familie aangelegenheid. De
gebroeders Michael en Frans van
Woerden hebben vanaf het startschot gebroederlijk op kop gelopen
en het leek wel alsof ze iedere ronde harder gingen lopen. Maar zelfs
een eindsprint bracht geen oplossing voor de vraag wie nu het snelste is. De eindtijd werd voor beiden
geklokt op 17:22, hiermee verbeterde Frans zijn tijd van de baanloop
van juli met 21 seconden. Bij de dames was Julita Boschman met 19:30
de snelste en dit was tevens voor
haar een persoonlijk record. De vakantie had haar duidelijk goed gedaan, ontspannen liep ze de 5 kilometer uit. Uit betrouwbare bronnen
is vernomen dat ze overweegt om
(weer) lid te worden van AVA. Juli-

ta is harte welkom, net als ieder andere (beginnende) atleet die droomt
van dit soort tijden. Karin Versteeg
werd tweede bij de dames en Claudia Schaffer derde. De strijd tussen
Els Raap en Mirjam Colijn, die in juli in het voordeel van Els uitviel was
wederom spannend. Dit keer bleek
Mirjam met 21: 32 net 4 seconden
sneller te zijn dan Els.
Dorpsloop
Het belooft weer spannend te worden tijdens de volgende Florimex
Baanloop op woensdag 9 september. Mocht je zin hebben om testen hoe hard je kunt lopen, kom
dan op dinsdag 8 september naar
de Dorploop. Dan zijn er in het kader van de Feestweek Aalsmeer diverse afstanden te lopen die allemaal starten vanuit De Binding in
de Zijdstraat. Voor meer informatie over starttijden en afstanden ga
naar: www.avaalsmeer.nl

Handbalseizoen
begint bijna
Aalsmeer - Het handbalseizoen
gaat binnenkort weer beginnen:
In het weekend van 29 en 30 augustus begint de jeugd van FIQAS
Aalsmeer weer met het veldhandbal
en de heren (regerend landskampioen) spelen het eigen FIQAS toernooi in de Bloemhof. Een week later, op zondag 6 september, barst
het pas écht los, want dan spelen
de heren hun Europacup-thuiswedstrijd tegen het IJslandse Fram. En
weer een week later begint ook dames 1 aan de landelijke competitie
in de Eerste Divisie.
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‘Spelenderwijs’ één jaar!

Zomerkoopjes in Ichtusshop

Aalsmeer - Volgende week gaat de
jeugd weer naar school en ook de
muzieklessen gaan weer beginnen.
Muziekschool Spelenderwijs bestaat dan één jaar. Na een succesvol
verlopen eerste jaar heeft muziekdocente Irma Hogenboom veel zin
in het nieuwe seizoen, en vanwege
de eerste verjaardag zullen alle leerlingen tijdens de eerste les getrakteerd worden op iets lekkers! Het
doel van de muziekschool is om kinderen plezier te laten beleven aan
muziek. Het is daarvoor belangrijk
dat een goede basis gelegd wordt.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat zelfs baby`s en peuters al welkom zijn bij de muziekschool. Voor
hen is er de korte cursus `muziek op
schoot`. Samen met een ouder/verzorger genieten ze van allerlei liedjes en muzikale spelletjes. Deze cursus gaat medio september weer van
start op vier ochtenden per week.
Kleuters kunnen bij de cursus `muziek in de kring` op muzikale ontdekkingsreis. Door middel van lied-

Aalsmeer - Gedurende deze zomer heeft de christelijke boekwinkel van Aalsmeer, De Ichusshop in
de Kanaalstraat, allerlei zomerkoopjes. Zo zijn er een heel aantal romans in pocketeditie te koop tegen
een zeer aantrekkelijke prijs. Daarnaast gaan een heel aantal artikelen
in de verkoop met een korting varierend van 15 tot wel 50 procent. Dit
assortiment, waaronder bijbels, romans en bijbelstudieboekjes, wisselt met grote regelmaat. Ondertussen komen ook weer heel veel nieuwe artikelen binnen. Zo is er een
nieuwe lijn met kaarten verkrijgbaar van evangelisatiemateriaal.

jes en muzikale spelletjes ondervinden zij hoe leuk het kan zijn om bezig te zijn met muziek. Ook deze cursus gaat medio september weer van
start. Ruim 20 kinderen vanaf 6 jaar
hebben in het afgelopen jaar met
behulp van de cimbaal de eerste
basisbegrippen van het notenschrift
geleerd, en dat dit goed bevallen is
blijkt wel uit het feit dat de meeste
van hen ook dit jaar weer doorgaan
met de lessen! Na ongeveer 2 jaar
heeft de leerling genoeg basiskennis om de overstap te maken naar
een ander instrument van keuze. De
zing (en swing)groepen hebben ook
een succesvol eerste jaar achter de
rug. Tijdens de lessen werd een leuk
liedrepertoire ingestudeerd, waarbij
tevens aandacht werd besteed aan
stemvorming en beweging. Nieuw
dit jaar is de cursus `toetsenspel`
waarbij kinderen vanaf 7 jaar de
eerste basistechnieken leren op piano of keyboard. Voor meer informatie over de muziekschool: www.muziekschoolspelenderwijs.nl

Winnares, mevrouw van der Zwaard met reisadviseur Ingrid Visser.

Weer taart voor een kaart
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
werd er bij Reisbureau de Arend,
alweer een taart uitgereikt. De gelukkige winnaars voor deze maand,
zijn Mevrouw van der Zwaard en de
heer Garritsen geworden. Zij hadden een kaartje gestuurd vanuit het
prachtige Salisbury, Engeland, waar
zij tijdens een schitterende rondreis,
de typische Engelse Tuinen hebben
bezocht. Bent U benieuwd naar de
reis die zij hebben gemaakt ? Loop

dan even binnen bij het Holland International reisbureau aan de Zijdstraat. Wilt U ook kans maken op
een taart, stuur dan een kaartje vanaf uw vakantiebestemming en zet
hier op een tip. En wie weet bent u
volgende keer de gelukkige winnaar
van de taart. Wist u trouwens dat de
gidsen voor aankomende winter bij
Reisbureau De Arend al binnen zijn.
En dat het al zelfs mogelijk is om de
mei vakantie te boeken.

Door jubilerend Amsterdamse Bos

Rit met Bosmobiel ook voor
minder valide particulieren
Aalsmeer - Op maandag 7 september start een extra serie ritten met
de Bosmobiel door het Amsterdamse Bos. Die dag worden er twee ritten door vrijwilligers van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn bemand
om ook minder valide particulieren te laten genieten van een ‘rijdende boswandeling’. De eerste rit
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en de
tweede start om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Ook de daarop
volgende dagen: dinsdag 8, woensdag 9 en vrijdag 11 september worden twee ritten aangeboden. Na de
succesvolle start van de Bosmobiel
op 1 mei in het Amsterdamse Bos,
hebben al vele groepen minder valide senioren gebruik gemaakt van
een elektrische rondrit door het bos.
Die boekingen werden gemaakt
door zorgcentra en bejaardenhuizen in gemeenten rondom het Amsterdamse Bos, maar ook door vrijwilligersorganisaties die minder validen begeleiden. Gebleken is echter
dat er ook buiten dergelijk groepsverband veel belangstelling voor
zo’n toertje bestaat bij minder valide particulieren. Indien nodig kan
zo’n individuele rondritgebruiker

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Na een wel verdiende
zomervakantie gaat buurtvereninging De Hornmeer weer beginnen
met activiteiten. Komende vrijdag
21 augustus wordt het kaartseizoen
geopend met een avondje koppelkaarten. De zaal van het buurthuis

ook door een begeleid(st)er worden vergezeld. De Bosmobielen bieden elk aan zes personen (inclusief
de chauffeur) plaats en zijn voorzien
van twee rollators. Voor die rondritten heeft de Rotary Club AalsmeerUithoorn twee elektrische, overdekte voertuigjes aangeschaft en ter
beschikking gesteld van het Amsterdamse Bos. Die laatste organisatie heeft hiervoor een aantal speciale routes door het bos uitgezet. Belangstellenden die slecht ter
been zijn, niet in een verzorgingtehuis wonen en toch ook eens van
het jubilerende (75-jarige) Amsterdamse Bos willen genieten, kunnen
zich voor deze extra ritten telefonisch aanmelden bij het Bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos:
020-5456100. Hier worden de namen van de individuele geïnteresseerden genoteerd. De leden van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn maken vervolgens een indeling en bellen de belangstellenden op voor een
afspraak met datum en tijdstip van
vertrek. De Rotarians bemannen op
die data dan ook de Bosmobielen.
Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden.
in de Roerdomplaan 3 gaat open om
19.30 uur, graag om 19.45 aanwezig.
Na de indeling worden vanaf 20.00
uur de kaarten geschud. Verder
staat er een groots barbecuefeest
op het programma voor de leden op
29 augustus. De buurtvereninging
heeft er weer zin in. Het buurthuis is
opgeknapt door enkele heel ijverige
vrijwilliggers. Het resultaat bekijken
kan aanstaande vrijdag!

Fashion Night Aalsmeer
Aalsmeer - Een grootse en spectaculaire fashion night presenteren veertien Aalsmeerse winkels tijdens de feestweek. Op dinsdag 8 september wordt de feesttent voor de tweede maal omgetoverd tot modeparadijs en de verwachtingen zijn zowel bij de
deelnemers als de bezoekers hoog gespannen. Zeker is dat het
een ‘glamour’ presentatie wordt waarvan ongedwongen genoten kan worden en na afloop met het entreebewijs als kortingsbon geshopt kan worden bij de deelnemers. Deelnemers aan de

Aalsmeerse fashion night zijn: Teddy’s Mode, De Studio, Henrita Footwear, Van der Schilden Lingerie, Broeckmans Mode, Beau
Grandes, Small Talk, Heij Schoenen, Big L, Romee Mode, Sparnaay Juweliers, Denise Fashion, Ed Kriek Optiek en All About
Hair. Kaarten zijn verkrijgbaar bij genoemde deelnemers en kosten 15 euro per stuk. Ook zijn VIP-kaarten te koop voor optimaal zicht en verwennerij. De show begint om 20.30 uur, tent op
Praamplein gaat open vanaf 19.30 uur.

Olaf van All About Hair:

“Mode is wat bij de klant past”
Aalsmeer - All About Hair levert dit
jaar voor het eerst een bijdrage aan
de Aalsmeerse Fashion Night. De
kapsalon in de Hadleystraat zal binnen het programma een eigen korte
show verzorgen. Het is niet voor het
eerst dat deze salon werk op een
podium laat zien. Eigenaar Olaf van
den Wildenberg reist met zijn team
de hele wereld over om voor L’Oréal
Professionnel shows en trainingen te verzorgen en zijn visie op de
haarmode over te dragen. Bereidt u
zich maar voor op een wervelende show waarin All About Hair heel
veel creativiteit op het gebied van
haar en styling zal tonen. Van extravagant tot modieus en draagbaar en
voor jong en oud. De kracht van All
About Hair: een Totaal Look. Dit is
ook terug te vinden in de salon, een
gevarieerd publiek bezoekt de zaak
aan de Hadleystraat 55. “De kracht
ligt in het feit dat we samen met de
klant kijken naar zijn/haar uitstraling. We verkopen eigenlijk zelfvertrouwen”, legt Olaf uit. “De kleur en
de coupe van het haar moet aansluiten met het huidtype en op het
totale beeld van de klant. Denk hierbij ook aan zaken als kleding en make-up! Het belangrijkste voor ons is
dat de klant ook thuis in staat moet
zijn om de coupe in het juiste model
te brengen en daarmee te variëren.
Tot slot bieden we onze klanten dan
nog de juiste verzorging, met Kéras-

tase Paris blijft het haar in optimale
kwaliteit. Ook dat is maatwerk. Elk
haartype heeft zijn eigen verzorging
nodig en met behulp van de kennis
van onze eigen specialistes, krijgen
alle klanten zowel in de salon maar
ook voor thuis de juiste verzorgingsproducten.” Kijk ook eens op www.
allabouthair.nl , de site biedt veel informatie, maar bellen mag natuurlijk
ook: 0297-320964. De receptioniste van All About Hair staat iedereen
graag te woord.

Gezellige winkel met enorm aanbod

Alles op kleur in De Studio
Aalsmeer - In het pand in de Zijdstraat op nummer 58 is modewinkel
De Studio alweer ruim twee jaar gehuisvest. De vorige zaak in de winkelstraat werd te klein. De nieuwbouw bracht uitkomst en, heel belangrijk, zeker dubbel zo veel ruimte.
Wat De Studio vooral zo bijzonder
maakt is de presentatie. Verzorgd en
op kleur gepresenteerd in overzichtelijke mode corners met een eigen
uitstraling zodat bezoekers in één
oogopslag kunnen zien waar hun
voorkeur naar uit gaat. Wie van kleuren houdt, komt zeker ogen te kort.
De Studio heeft de meest uitgebreide collecties van Expresso, Dept, Esprit, JustB, Sandwich en 2026 in Nederland en biedt vele mogelijkheden om te combineren. De collectie
is met veel zorg samengesteld. Het
merk Expresso staat voor positief en
eigentijds en in deze biedt De Studio
een gevarieerde collectie aan. Paars
en grijs zijn de belangrijkste kleuren
in de najaarscollectie van Expresso.
Veel kleding laat zich prima combineren met de fleurige kleuren paars
en roze. Ook wit en grijs is veel terug

te zien, voornamelijk in de sportieve
look, zoals vesten en coltruitjes. Just
B. is een Nederlands damesmodemerk en de najaarscollectie heeft een
mysterieus en nostalgisch tintje. Het
kleurenbeeld van Sandwich dit seizoen is een combinatie van onder
andere mooie, warme en donkere
tinten afgewisseld met zachte pastels, aarde-accenten en uitgesproken kleuren. Dept maakt in haar
collectie gebruik van verschillende
en aparte stoffen om het geheel zo
origineel mogelijk te maken. Dit seizoen blijft daar niet bij achter. Grove tweeds, gewassen wol, crushed
velvet en jerseys met prints maken
de kleding stuk voor stuk uniek. De
medewerkers van De Studio hebben
kennis van, en passie voor ‘hun’ kleding en natuurlijk houden ze rekening met de mode wensen van de
klanten. De Studio is een gezellige
winkel met een enorm aanbod waar
bezoekers zelf heerlijk rond kunnen
dwalen, maar waar een beetje aandacht zeker niet ontbreekt. De Studio nodigt jou uit om een kijkje te
komen nemen.

nl en verschijnt er binnenkort een
nieuwe lijn met diverse beeldjes. De
opbrengst van de winkel gaat naar
Christelijke goede doelen. Zo kon
men dit jaar een bedrag schenken
aan het NBG voor bijbels in China, aan Jeugd met een Opdracht en
aan het familie Sponsorplan in Roemenië. De winkel is in augustus geopend op vrijdag en zaterdag van 10
tot 16 uur. Verder zal de winkel vanaf 1 september ook weer op dinsdag
tussen 10 en 16 uur geopend zijn.
De christelijke boekwinkel De Ichtusshop Aalsmeer is in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en is telefonisch bereikbaar via 0297-363353.

Kinderen uit Berlijn weer
terug naar huis!
Aalsmeer Op donderdagavond 6
augustus was het een drukte van
belang bij Chimpie Champ aan de
Oosteinderweg. Bij de midgetgolf
aldaar was het verzamelen voor de
terugreis van de kinderen die, via
Europa Kinderhulp , weer terug naar
Berlijn gingen. De stemmingen waren wisselend, zowel bij de gastouders als wel bij de kinderen. Sommige waren blij dat ze naar huis
gingen, andere wilden dat ze langer konden blijven. Ook een enkele traan bleef niet uit. Wat een verschil met de bleke toetjes van twee
en een halve week geleden. Bruin,
een paar kilo zwaarder en de meeste in een nieuwe outfit vertrokken de
kinderen naar Berlijn. In de bus komen meestal de verhalen los. Waar
ze zijn geweest, hoe goed de gastouders waren en wat ze gekregen

hebben. Ook gemaakte foto’s worden bekeken. Om half acht, na anderhalf uur vertraging kwam de bus
in Berlijn aan. De meeste ouders
stonden al anderhalf uur op hun
kind te wachten en het weerzien
was emotioneel. Ook als er armoede is of als ouders niet goed kunnen zorgen voor de kinderen , worden zij gemist. Toch bleven ook dit
jaar een paar kinderen staan waarvan de ouders niet aanwezig waren.
Jugendamt vangt deze kinderen op
en brengt ze naar huis. Een half uur
na de aankomst stappen de begeleiders weer in de bus richting huis.
Tijdens de terugreis kwamen de verhalen van de 40 begeleiders. Ook zij
moesten hun emoties even kwijt.
Voor verdere informatie over Europa
Kinderhulp kan gekeken worden op
www.europakinderhulp.nl.

Nu ook online shoppen!

Teddy’s voor baby-, kinderen zwangerschapskleding
Aalsmeer - 14 Jaar geleden is het
alweer dat Ingrid Kranenburg haar
winkel opende in de Zijdstraat. De
start werd gemaakt met babykleding achterin de winkelstraat in een
schattig klein winkeltje. Na drie jaar
verhuisde Teddy’s naar het huidige
adres op nummer 67. Met 200 vierkante meter kon er uitgebreid worden in maat en assortiment. Teddy’s heeft kleding in alle kindermaten. De winkel is ingedeeld in leeftijdsgroepen. Babykleding tot 2 jaar
wordt achterin de winkel verkocht.
Name it, Noppies en Lief! zijn onder andere hele populaire babymerken. Prijzen variëren van leuke cadeauprijsjes tot combinaties in een
duurdere prijsklasse. Bij de kleuters
staat de welbekende trein waar altijd wel een kind op aan het spelen
is. Dit geeft de ouders de kans om
heerlijk te winkelen terwijl de kids
zich prima vermaken. Voor de kleine meisjes hebben we gekozen voor
een groot aantal merken waardoor
het aanbod varieert van stoer tot romantisch, van degelijk tot gek en
van goedkoop tot duur. Enkele voorbeelden zijn Carbone, NoNO, Vingino en Tumble & Dry. Voor de kleine jongens verkopen wij erg veel
Vingino en Name it. Name it heeft
sterke spijkerbroeken vanaf 14,95
euro. De jongens dweilen namelijk
altijd erg graag over de grond. De

voorkant van de winkel is ingericht
voor de tieners. “Zeker niet kinderachtig,” merkt Ingrid op die inmiddels de kledingkeuze van de diverse leeftijdsgroepen goed kan inschatten. Tumble&Dry, Garcia en
Cars zijn o.a. populaire merken. Vingino is momenteel een hype. Het is
dan ook geen probleem deze artikelen vast te reserveren voordat
het in de winkel hangt. In het najaar krijgen we Outfitters Nation erbij. Van deze jack&jones lookalike
komt er geweldige kerstkleding aan.
De eerste verdieping van Teddy´s is
een eldorado voor aanstaande moeders. Niets geen tuttige positiekleding, maar lekkere draagbare, hippe kleding. Mama Licious is vooral
ruim vertegenwoordigd. Sinds deze week is de Webshop online gegaan. Van alle kleding die binnenkomt, wordt eerst een foto gemaakt
en meteen in de webshop geplaatst.
De shop is gekoppeld aan de voorraad, waardoor deze altijd up to date
is. Klanten kunnen via de site kleding kopen, maar de site is ook handig om te zien wat er binnengekomen is. De webshop is te vinden op
www.teddys.nl. “Na het succes van
de deelname aan de modeshow tijdens Fashion night vorig jaar was er
geen enkele twijfel om weer mee te
doen. En dit jaar wordt het nog leuker!”, besluit Ingrid.

