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Vanavond eerste beraad en raad na zomerstop

Half oktober via Hornweg,
Palingstraat naar Legmeerdijk
Aalsmeer - In het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan is besloten
om de verbinding tussen de Hornweg en de Legmeerdijk te onttrekken uit de openbaarheid. De reden
hiervoor is de gewijzigde verkeerssituatie, welke is ontstaan door de
aanleg van de nieuwe rotonde op de
N231. Met de nieuwe rotonde worden de Amstelveense wijk Westwijk
en het Aalsmeerse Nieuw-Oosteinde ontsloten.
Om de bereikbaarheid van de Hornweg te garanderen voor bestemmingsverkeer vanaf de Legmeerdijk
wordt de Hornweg aangesloten op
de Palingstraat via de Snoekbaarsen Karperstraat. Met de nieuwe verbinding blijft de bereikbaarheid gegarandeerd, zal sluipverkeer op de
Hornweg afnemen en zal de verkeersveiligheid en doorstroming op
de Legmeerdijk toenemen. In het
eerste beraad na de zomerstop,
vanavond donderdag 26 augustus
in het gemeentehuis, komt het voorstel aan de orde.
Na goedkeuring van de raad wordt
waarschijnlijk op 9 september het
besluit definitief genomen en volgt
een bezwarentermijn van zes weken. Na verloop van dit termijn kan
het besluit in werking treden. Naar
verwachting is dit half oktober. Vol-

gend op de nieuwe verbinding wordt
een verkeersbesluit voorbereid om
te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik gaat maken van de nieuwe
route. Dit besluit zal bestaan uit een
inrijverbod voor vrachtverkeer langer dan twaalf meter. Het beraad in
het gemeentehuis begint om 20.00
uur en is openbaar.
Reconstructie Julianalaan
Ook in het beraad van vanavond
stellen de bestuurders voor vooruitlopend op het vaststellen van de
begroting van 2011 de benodigde investeringskredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van de
reconstructie van de Julianalaan,
Margrietstraat en Christinastraat
en voor het afkoppelen van de riolering in deze drie straten. Voor de
reconstructie wordt een bedrag van
793.000 euro gereserveerd, voor
het afkoppelen van de riolering is
426.000 euro nodig.
“Door de reconstructie uit te voeren,
voldoen deze straten weer aan de
huidige inrichtingseisen van Duurzaam Veiling”, aldus het college in
het voorstel aan de gemeenteraad.
De reconstructie is overigens geen
overbodige luxe.
Van diverse bewoners hebben de
bestuurders brieven gekregen over

de slechte staat van deze drie wegen.
“De Julianalaan en Willem Alexanderstraat zitten vol gaten die al dertig jaar niet geasfalteerd zijn, terwijl
het de belangrijkste uitvalswegen
voor Nieuw-Oosteinde zijn”, aldus
een bewoner. “Het zijn derde wereld
straten.” Nog deze maand wil de gemeente het uitvoeringsplan opstarten. Uiteraard wordt bewoners de
mogelijkheid gegeven in te spreken
en dit kan in van medio oktober tot
november, waarna begin 2011 daad
bij woord gevoegd kan worden.
Stedelijke vernieuwing
Ook op de agenda van het beraad,
dit keer onder leiding van AB-man
Joop van Dam: Verordening naamgeving, verordening planmatige begeleiding en ondersteuning gewezen wethouders, vaststellen bestemmingsplan Stommeerkade-Oost en
de notitie Investeringsbudget stedelijke vernieuwing. Na de onderbreking begint rond 22.00 uur de raad,
waar eveneens publiek welkom is,
en onder andere de reconstructie
van de Julianalaan, Margrietstraat
en Christinastraat opnieuw behandeld worden.
De raad staat onder voorzitterschap
van burgemeester Pieter Litjens.
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Annemieke’s
Kramerie

EN

staat daar óók
met een stand!
Zie voor meer informatie
elders in deze krant
Annemieke’s Kramerie
Machineweg 3 | Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Hoge boetes voor weggesleepte
auto’s tijdens de feestweek
Aalsmeer - De feestweek komt
er aan. Op het Praamplein gaat de
feesttent weer opgebouwd worden.
Hiervoor worden eerst het meubilair en lampen verwijderd. Wie vanaf woensdag 1 september 21.00 uur
zijn of haar auto parkeert op het
Praamplein op een niet daarvoor
bedoelde plek, riskeert daarmee een
boete die tot in de honderden euro’s
kan lopen. De gemeente Aalsmeer
kan weggesleepte auto’s namelijk
niet op onbewaakte plekken in of

nabij de gemeente plaatsen. Zou er
dan schade aan de auto’s ontstaan,
dan is de gemeente immers verantwoordelijk. Dus worden de tijdens
de feestweek, tot en met 11 september, weggesleepte voertuigen
naar een verzamelterrein in Amsterdam gebracht. De kosten voor het
wegslepen en het bewaken van de
auto’s kan in de honderden euro’s
lopen. Let dus goed op waar wel en
waar niet geparkeerd mag worden.
Er gaat gecontroleerd worden!

Verlichte tuinen op
Miele specialist Uiterweg gaat toch door!
Eigen technische dienst
VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Aalsmeer - Uit de vele positieve reacties van omwonenden, maar ook
uitwonenden, blijkt dat er veel vraag
blijft naar een gezellige verlichte tuinenweek op de Uiterweg. Na eerdere berichten van stoppen, is toch
besloten om gewoon door te gaan.
“Het zou jammer zijn als er weer een
traditie van saamhorigheid zou verdwijnen”, aldus de initiatiefnemers.
“Wat is de Buurt nu op zaterdagavond, voor de verlichte botenshow,
zonder Buurtverlichting? Al jaren is
het toch een uitje om in de feestweek nog even de fiets te pakken en
op een avond een romantisch tochtje te maken. En wie dit nog nooit ge-

daan heeft, krijgt dit jaar de kans.”
Het weer kan tegen zitten (laatste
paar jaar), maar daar laten de initiatiefnemers zich niet door weerhouden. Vanaf vrijdag 3 september
zullen er dus weer veel tuinen feeëriek verlicht zijn op de Uiterweg. Natuurlijk wordt gehoopt op wat extra,
spontane activiteiten, zoals mooie
zang van smartlappenkoor Denk
aan de Buren, ludieke pret van de
Dippers en mogelijk nog andere optredens. Dus, bewoners van de Uiterweg: Zet uw beste lampje voor,
zorg voor een geweldige week en
laat heel Aalsmeer genieten van een
sfeervolle Buurt.

Oversteek wordt
zebra bij school
in Baccarastraat

Carla Vredenburg: “Het is
een heerlijke tuin”
tend kan hier al lekker gezond worden aan het water. Het is een heerlijke tuin”, mailt de vrouw des huizes. Wat zou het echtpaar Vredenburg gaan doen met een cadeaubon van tuincentrum Het Oosten?
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De nieuwe najaarscollectie

10 CM SLANKER
BINNEN 4 WEKEN?

Begin september komen we
weer uit met de welbekende

www.bosse-elektro.nl
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Wilt u hierin
adverteren?

Neem dan voor
31 augustus
contact op met
Brigitte Wels via
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
of op 06-54216222
at 10
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Van Cleeffkade 1, Aalsmeer-Centrum

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

ber ‘0

fashion for
men & women

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Volgende week wordt bekend gemaakt welke drie tuinen beloond
worden met de drie cadeaubonnen
van 100, 75 of 50 euro, beschikbaar
gesteld door dit tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg!

ptem

het terras met een grote granieten
eettafel. Op het middelste niveau
hebben we links een ‘dug out’ (verzonken zitgedeelte) gecreëerd. Hier
kunnen we droog en in de luwte zitten en genieten van de tuin. Op de
vlonder, het onderste niveau, staan
twee heerlijke ligstoelen. In de och-

12 se

Aalsmeer - De laatste inzending
aan de tuinenwedstrijd van De
Nieuwe Meerbode deze week. De
tuin is van Carla en John Vredenburg en is gelegen in de Huygensstraat in Kudelstaart. “Onze tuin bestaat uit drie niveaus en ligt aan een
breed water. Aan de kamer grenst

Aalsmeer - Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen
in de Baccarastraat te verhogen,
wordt een zebrapad aangelegd. De
bestaande voetgangersoversteek
naar de Jozefschool wordt als zebra
aangemerkt door plaatsing van zogeheten L2-borden. Aldus hebben
burgemeester en wethouders vastgesteld in hun overleg op 17 augustus. Het besluit tot opwaardering
naar een zebrapad ligt vanaf nu zes
weken ter inzage bij publiekszaken.
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DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doopsgezind Kerkkoor
is bijna 80 jaar
Aalsmeer - Het Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer is op zoek naar mensen die plezier hebben in zingen.
In december bestaat het koor 80
jaar en de dames en heren willen dit
vieren met een concert in de Doopsgezinde kerk op 20 november. Hierbij kan het koor altijd nog een aantal stemmen extra gebruiken. Op
woensdagavond 1 september be-

ginnen de repetities weer. Gestart
wordt om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Het
repertoire van het Doopsgezind
Kerkkoor bestaat uit werken van Felix Bartholdy Mendelssohn. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Janina van der Laarse via 0297-320762 of kerkkoor@
dgaalsmeer.nl.

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Lorentzhof in Kudelstaart: Kleine cyperse poes, grijs/bruin met
witte buik en witte poten. Lijkt erg jong, maar is toch 13 jaar. Ze
heet Dropje.
- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens Aalsmeer: Zwart/witte kat.
Gecastreerd. A-symetrische witte streep over zwarte kop.
- Kudelstaart, omgeving Zuiderpark: Zwarte kat, klein wit befje,
zwarte halsband waarop diamantjes, gesteriliseerd.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet
Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud.
- Sieboldlaan: Zwart met bruin kitten met een heel klein beetje wit
en een bruin neusje met een zwart stipje erop of net ernaast.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en
zwart pootje. Hij is 2 jaar oud.
- Kudelstaart, Zwanenbloemweg: Cyperse kat met een knik in de
staart.
- Ophelialaan, nabij het Seringenpark: Polletje, zwarte poes met witte borst en witte voetjes.
- Oosteinderweg: Beau, zwarte kater met een klein wit vlekje onder
zijn kin. Hij draagt een paars halsbandje met naamkoker.
- Nieuw Oosteinde, Dr. Waschersstraat: Zwarte hond (reu). Hij
draagt een licht blauwe halsband met kluifjes er op, zijn naam is
Puck hij heeft een witte streep op zijn neus en borst en witte vlekjes op zijn poten.
- Rijsenhout, Heermanszwet: Cyperse kat.
- Sieboldlaan: Poes van 4 jaar. Is erg mager. Heeft 10 weken geleden kittens gekregen. Ze heet Bella en is wit met zwart/grijze vlekken.
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kater met witte bef en wat wit aan depootjes. Finny is 16,5 jaar oud en heel erg mager.
Gevonden:
- Haydnstraat: Al een paar weken loopt daar een ongecastreerde
zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en
over zijn rechter oog een zwarte vlek.
- Kudelstaart, Burggravenambacht: Lapjes poes (wit,zwart,bruin),
zeer mager.
- Hoofdweg richting Bilderdam: Bij dijkje loopt een zeer magere
lapjeskat die er zeer plukkerig uit ziet.
- Copernicusstraat: Agaponis.
- Mijnsherenweg bij Legmeerdijk: Grote, geheel zwarte kat.
- Boomgaard in Aalsmeer: Cyperse kat.
Goed tehuis gezocht:
- Lieve lapjes poes van 4 jaar oud.

Cliënten van Heliomare
genieten volop van Sail
Aalsmeer - Op donderdag 19 augustus zijn ruim 650 patiënten, cliënten, verplegers, behandelaars,
dokters en vrijwilligers van Heliomare naar de Sail-In parade geweest.
Het was een fantastische dag. De
cliënten en patiënten hebben genoten van het spektakel op het water.
Heliomare had net als de voorgaande keren een prachtige plek op de
kade van MEO in Velsen-Noord.
Een plek waar de boten vanaf de
sluizen een heel eind te volgen waren. Veel zon en een beetje wind,
veel gezelligheid en blije gezichten. ’s Morgens om 8.00 uur reden
de eerste busjes al weg van alle locaties van Heliomare in Noord-Hol-

land. Op de kade was het een af en
aanrijden van 60 bussen en personenauto’s. Hulde aan alle (vrijwillige) chauffeurs die af en aan reden
met cliënten met gewone of elektrische rolstoelen, rollators, of duwwagens. Zelfs vijf bedpatiënten zijn
vervoerd uit het revalidatiecentrum.
Iedereen die vanuit de locaties mee
wilde kon mee.
Het spektakel van de boten op
het Noordzeekanaal was natuurlijk waar het om ging. Zoveel bootjes die rond de grote tall-ships dobberden. Het was een leuk gezicht.
De cliënten van Heliomare kwamen
ogen te kort. Het was echt een dag
genieten.

Open Hof Kerk
op internet
Aalsmeer - Al enige tijd zijn de
diensten van de Open Hof Kerk ook
te beluisteren via internet: www.
pgaalsmeer.nl. De diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur.
Onder de afdeling Kerkdienst Beluisteren staat de kolom met diensten die al geweest zijn en die op
het moment uitgezonden wordt. De
dienst kan dus ook rechtstreeks beluisterd worden. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Panc
Eikelenboom, tel. 327915.

ling aan te geven door allerlei activiteiten te organiseren. Maar zeker
op dit moment is dat niet genoeg.
De positie van de ouderen staat onder druk en dan is het heel belangrijk dat de stem van de ouderen
ook landelijk gehoord wordt. ANBO Aalsmeer is onderdeel van de
landelijke ANBO, die van zich laat
horen en meepraat in alle overleggen waar zaken besproken worden
die ouderen aangaan. In Aalsmeer
heeft de ANBO een klankbordgroep
belangenbehartiging, die maandelijks bij elkaar komt om beleidszaken die Aalsmeerse ouderen aangaan te bespreken. Bent u net gestopt met uw betaalde werkzaamheden en zoekt u een uitdagende
invulling van uw vrije tijd met nieuwe ontmoetingen en enthousiasme? Kom dan eens naar een koffieinloop om te praten over mogelijkheden binnen ANBO-Aalsmeer om
vrijwilligers activiteiten te ontplooien of mee te werken in het bestuur.
Op maandag 6 september komt de
klankbordgroep belangenbehartiging voor het eerst bijeen. Overige activiteiten zijn: Op 7 september
fietsen, 16 september start nieuwe
leesgroep, 21 september koffie-inloop met informatie over vrijwilligers activiteiten en bestuursfuncties
en 30 september samen eten. Wie
meer informatie wil over de ANBO
kan bellen of mailen naar secretaris Elly Offerman, telefoon: 327922,
e-mail: afd.aalsmeer@anbo.nl.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Jan Schippers.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met spreker
Joost Vervark. Speciaal progr. voor
de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zomerdienst met zondag
10u. drs. A. Jansen en 18.30u. GD in
NGK, met ds. Viezee, Krommenie.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met ds. Liesbet Geijlvoet, vijfde zondag. Extra collecte jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst met br. H.B. Slagter,
Wijk bij Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Organist W. Spaargaren. Om 17u. Richard Kortenhoeven, Rijsenhout. Kampdankdienst.
Met Kamp-band.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, ds. J. de Vreugd,
Amersfoort. Organist M. Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.

IKA gaat weer zingen
Aalsmeer - Na zes weken rust gaat
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer er
vanaf 24 augustus weer flink tegenaan. Het koor wil op 2 oktober een
spetterend concert geven en daar
gaat hard voor gerepeteerd worden
onder leiding van dirigent en pianist
Andre Keessen.
Elke dinsdag is het ruim vijftig leden
tellende koor vanaf 20.00 uur present in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan.
Wie zelf ook graag wil zingen en
een voorproefje op het repertoire

wil horen, wordt uitgenodigd eens
te komen luisteren. Graag nodigt
het koor vooral bassen uit om zich
eens te beraden of zingen bij IKA
iets voor hen is. Het 10-jarig concert
op zaterdag 2 oktober wordt gegeven in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan en begint om 20.00 uur. De
toegang is vrij, wel wordt een collecte gehouden ter bestrijding van
de kosten.
Voor inlichtingen kan gebeld worden met Els Dubbelman, tel. 521282
of Coby Kockelkorn, tel. 321379.

Nieuwe cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - Een nieuwe cursus
EHBO start op dinsdag 31 augustus. De cursus bestaat uit 15 avonden. Deelnemers worden wegwijs
gemaakt in het herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de
kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen,
beroerte, suikerziekte, worden geleerd. Cursisten 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. Als extra kan daarna
een cursus eerste hulp bij kinderen
gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Belangstelling gewekt?
Ga dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem contact op
met Tilly Bruinsma, tel. 0297-325709.
Na 18.00 uur: 0297-346226.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. J. Schelhaas, Zwolle. 18.30u. ds. T.A. Viezee, Krommenie. Gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. zorgcentrum Aelsmeer. woordcomm.
viering met A. Blonk. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof, euch. viering met L.
Seeboldt.. Zondag om 10.30u. Karmelkerk euch. viering met H. Post.
Om 14.30u. Poolse dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering om 16u. met de bisschop
van Haarlem. Na dienst koffie en
thee.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat. Afscheid
kindernevendienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.
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.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 2 september is weer de middagtocht van de
OVAK-Pedaalridders. De fietstocht
gaat richting Leimuiden. Vertrek
vanaf de parkeerplaats van zwembad De Waterlelie aan de Dreef om
13.30 uur.

Evondo gaat
weer zingen
Aalsmeer - Woensdag 1 september start het christelijk gereformeerde zangkoor Evondo weer met de
repetities. Het koor zou heel graag
enkele nieuwe, vooral jonge, leden
willen begroeten. “Het feit dat de
haren soms wat grijs zijn, zegt niet
dat de sfeer grijs is”, aldus de leden.
Evondo is juist een enthousiast koor
dat graag liederen zingt van en over
God.
Vrijblijvend een keer mee komen
zingen, is geen probleem. De repetities worden gehouden op woensdag in De Bron aan de Lijnbaan 5
en beginnen om 20.00 uur.

Jaap winnaar bij
ouderensoos

Winterseizoen start bij ANBO
Aalsmeer - De ANBO Aalsmeer
pakt de draad weer op. De Dukdalf
van september staat vol met plannen waar de ANBO-leden, en deze
keer ook de senior-FNV-leden, kennis van kunnen nemen en zich voor
kunnen aanmelden. Maar alle oudere Aalsmeerders die zich aangesproken voelen en via één van de
activiteiten kennis willen maken met
de ANBO of met ANBO Aalsmeer
zijn hiervoor ook van harte uitgenodigd. Fiets, lees of eet eens mee en
laat u verrassen door de ontmoeting met aardige mede-Aalsmeerders. Ontmoeting tussen mensen is
belangrijk voor een ouderenorganisatie als de ANBO. Vooral plaatselijk probeert de ANBO hier invul-

Zondag
29 augustus

,

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Is uw huisdier
zoek?

Zondag diensten om 10u. met kand.
G.J. Codée, Amsterdam en 18.30u.
met ds. A. van Vuuren.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma..
Mensen die graag willen rummikubben zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 19 augustus is het
klaverjassen gewonnen door Jaap
Weij met 5303 punten, gevolgd door
Marry Akse met 5180 punten, Kees
van der Meer met 5059 punten en
vierde werd Nico de Ron met 4997
punten.
Bij het jokeren behaalde Gerard de
Wit de hoogste eer met 10 punten
en op twee eindigde Bets Teunen
met 59 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de eerste OVAK-soos na de zomerstop op 18 augustus is gewonnen
door mevrouw Spring in ’t Veld met
5146 punten. Op twee is Rinus Buskermolen geëindigd met 4978 punten en op drie de heer T. Biemond
met 4944 punten. Bij het pandoeren wist Tom Verlaan de hoogste
eer te behalen met 715 punten, gevolgd door Dora Wittebol met 665
punten en Jan van de Meer m et
615 punten. De volgende soosmiddag is woensdag 1 september vanaf
14.00 uur in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat.

sinds 1888
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In huis Het Geluk tijdens kunstroute

Unieke expositie kans
voor Monic en Connie
Aalsmeer - Het geluk lacht de kunstenaars Monic Persoon en Connie Fransen toe. Zij krijgen de gelegenheid om voor één keer tijdens
de kunstroute, zaterdag en zondag
18 en 19 september, te exposeren in
het bijzondere huis Het Geluk aan
de Uiterweg 139. Eigenaar Piet Huis
biedt hen die unieke kans. Dolgelukkig zijn de kunstenaars. “Het is
een prachtig huis met zo een goede sfeer, dat het alle mogelijkheden biedt om er een geweldige expositie van te maken”. Bovendien laten Monic en Connie zich inspireren
door elkaars werk. Waar wat komt
te hangen zal in de komende weken worden beslist. Wel staat het
thema vast: Doorkijken. Een titel,
die de lading dekt, omdat kunst altijd meer is dan het in eerste instantie lijkt. “Wij gaan de mensen verleiden tot een zoektocht in dit huis.
De vele verborgen hoekjes, kasten,
deuren nodigen daartoe uit. Alle kamertjes krijgen een eigen sfeer, alles in het huis speelt mee, wij sturen de bezoekers door het hele huis.
Ook de badkamer doet mee”. De fotoserie van Monic toont ramen waar
van alles achter te zien is, kassen,
oude schuurtjes. Maar ook portretten, zonsondergangen, verdwenen
Aalsmeerse panden, leegstaand en
karakteristiek worden tentoongesteld. En zoals men van Monic gewend is, zal zij zeker voor een aantal verrassingen zorgen. De badkamer met een interieur uit de jaren vijftig leent zich hiervoor uitstekend. Connie toont een fascinerende serie schilderijen met portretten van fictieve bewoners van huize Het Geluk en op een andere serie
van haar zijn eenzame huisjes te bewonderen. “Als je er oog voor hebt,
dan vind je die huisjes door het hele

land heen”. De huisjes worden niet
nageschilderd, het gaat om de sfeer,
de lichtval, de kleur en de vorm. Die
zijn bepalend voor het eindresultaat.
En terwijl gefilosofeerd wordt hoe je
dit nu het beste aan de lezer/kijker
kunt duidelijk maken, zegt Monic
bedachtzaam: “Vorm gevangen in
licht”. En dit is een uitstekende definitie. Vervolgens wordt er een fascinerende serie getoond met portretten van fictieve bewoners van huize
Het Geluk. Monic en Connie kennen
elkaar al een groot deel van hun leven. Hun artistieke interesse nam al
vorm aan begin jaren tachtig, toen
beide tekenles kregen van Dirk Annokkee. De jaren daarna volgde ieder een eigen weg en sinds een paar
jaar is het contact op een leuke en
inventieve wijze hersteld. Al verleden jaar exposeerden beide samen
tijdens de kunstroute en dat beviel
zo goed dat daar nu een vervolg aan
wordt gegeven. De muziek in huis
Het Geluk wordt tijdens de kunstroute verzorgd door de Kadoband.
Deze Aalsmeerse formatie bestaat
uit toetsenist Ton Offerman, zangeres Helma Persoon, bassist Rob Bijl
en Menno Boddé op zang en gitaar.
De Kadoband is beide dagen te beluisteren van 12.00 tot 17.00 uur
Voorproefje in vitrinekast
Wie niet kan of wil wachten tot zaterdag 18 september en nieuwsgierig is geworden naar het werk van
beide kunstenaar, kan vanaf volgende week al een kijkje in de keuken nemen. Iedere week tot aan de
kunstroute wordt in de vitrine kast
voor het huis op de Uiterweg 139
een voorproefje gegeven van dat
wat er allemaal komen gaat.
Janna van Zon

Vanaf vrijdag weer volop muziek

Drie metalbands in N201
Aalsmeer - Na een korte pauze
vanwege de kindervakantieweek en
Lowlands zijn er vanaf aanstaande
vrijdag 27 augustus weer volop gave
bands te zien op het N201 podium.
De hardcoreband Pride runs deep
en de metalband Chained Messiah verzorgen een optreden en een
oude bekende, Polydrone, trakteert
op een fijne mix van metal, thrash
en metalcore. Een avondje degelijk
ragwerk dus voor alle metalheads

en hardcore liefhebbers. Ook voor
niet liefhebbers de ideale avond
om langs te komen om na te praten met iedereen over Lowlands en
de rest van het festivalseizoen natuurlijk! Jongerencentrum N201 aan
de Zwarteweg gaat open om 21.00
uur en de entree is gratis. Meer informatie over de bands van komende vrijdag en het programma dit najaar is te vinden op de website www.
n201.nl.

Rondleiders gezocht

Bonen en Dahlia’s onder
hamer op Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 28 augustus is er weer een veiling op
de Historische Tuin Aalsmeer. Veiling meester Frans Janssens en
opsteker Bernard Sparnaay zullen
weer talloze producten aan de man/
vrouw proberen te brengen. Voor
Bernard is het de eerste keer, dus
het wordt nog spannend of het hem
lukt. Onder andere zullen er een
paar maaltjes Piet Vissers bonen en
een bos Dahlia’s van de Tuin geveild worden. Voor de liefhebbers
ouderwets fruit zijn er weer appels
te koop. Ook zijn er weer volop pruimen geoogst, waar onze huis inmaakster Petra weer overheerlijke
jam van gemaakt heeft. Een bezoek
is zeker de moeite waard op het moment, want de Dahlia’s staan volop in bloei. Ook de rozen in de kas
staan weer aardig op snee. De Historische Tuin Aalsmeer is momen-

teel naarstig op zoek naar mensen
die opgeleid willen worden tot rondleider. Helaas moeten er op het moment diverse mensen afhaken weken gezondheid. Mensen, die het
leuk vinden een verhaal te vertellen over de tuinbouwgeschiedenis
van Aalsmeer, zijn welkom. Wie zich
nu aanmeld, kan dit seizoen alvast
een paar keer meelopen. In het Historisch Centrum is de tentoonstelling ‘Aalsmeer op de kaart’ zeker de
moeite waard en in de tentoonstellingskas is een wisselexpositie ingericht over het bloemencorso, aan
de hand van vier ontwerpers die er
ooit waren. Voor verdere informatie: www.historischetuinaalsmeer.
nl of bel 0297-322562. De volgende
veiling voor passanten is op 4 september. De Tuin, ingang Praamplein,
gaat open om 13.30 uur en tot 16.30
uur zijn bezoekers welkom.

Pubquiz Trivia zaterdag!
Aalsmeer - Wat roken Fred en Barney, hoe groot is een whopper en
wat lust Petje Pitamientje het liefste?
Deze en vele andere vragen krijgen
deelnemers en toehoorders beantwoord op zaterdag 28 augustus tijdens een avondje Trivia pubquiz in
het café van De Oude Veiling in de
Marktstraat. Trivia is een vrolijke versie van Triviant, Dit was het Nieuws,
en Top2000 a Go Go door elkaar. De
quizmaster stelt vragen die over van
alles kunnen gaan, bijvoorbeeld:
Welke vogel kan achteruit vliegen, is
Oenologie een wetenschap en bestaan er vierkante meloenen? Maar
vaak is er een grote rol weggelegd
voor actualiteiten, muziek, film, reizen en ‘uiteraard’ drank. Trivia bestaat uit drie ronden, waarmee een

Ter vervanging van Gerard Joling

2 Unlimited in feesttent
Aalsmeer - De beste danceact allertijden: 2 Unlimited met Ray en
Anita komen optreden tijdens de
slotavond van de feestweek op zaterdag 11 september. Het duo komt
naar Aalsmeer ter vervanging van
de overspannen zanger en presentator Gerard Joling. Het boekingskantoor heeft de organisatie gisteren laten weten dat de zanger definitief niet komt optreden.
Het Amsterdamse duo 2 Unlimited
is bekend geworden door de hit No
Limits. Deze eerste single heeft wekenlang op nummer 1 in 35 Europese landen gestaan en werd platina in Engeland, Duitsland en Nederland. Op 20 augustus wordt de
single Faces uitgebracht, het thema
van het liedje is armoede, iets waar
de band niet onder te lijden heeft,
want de verkoop van No Limits
overschrijdt de miljoenen-grens.
Maximum Overdrive wordt na Faces de vierde hit van het album. Tijdens de World Music Awards wordt

Foute party met
dj Zwekko
Aalsmeer - Aankomende zaterdag
28 augustus komt dj Zwekko weer
naar Aalsmeer. Hij komt draaien in
café Sportzicht voor de foute party.
Tijdens deze avond zal er een keur

2 Unlimited uitgeroepen tot de wereldwijd best verkochte Nederlandse artiest. Lezers van het Britse popblad Smash Hits verkiezen de
band tot Beste Dance Act. Dit was
in 1993, maar het succes ging door.
In april 1996 verschijnt het bericht
in de kranten dat Ray en Anita uit
2 Unlimited stappen. Ray gaat het
jaar daarop op de r&b-toer. In 2009
staan Ray Slijngaard en Anita Doth
voor het eerst sinds 1996 weer samen het podium. Hun eerste Nederlandse reünieoptreden is tijdens Koninginnedag op het Museumplein te
Amsterdam. Tijdens de lancering in
juni van de website Top40.nl wordt
2 Unlimited onderscheiden met de
Top 40 Decennium Award, omdat de
band in de jaren negentig de meest
succesvolle Nederlandse act was in
de hitlijst.
Wie zaterdagavond in de feesttent,
is, kan verzekerd zijn dat het optreden van 2 Unlimited spetterend en
swingend zal zijn!
aan foute hits uit binnen- en buitenland uit de speakers klinken. Dj
Zwekko zal er weer een feest van
maken met onder andere muziek
van ABBA, Boney-M, Jan Smit, Nick
en Simon en natuurlijk niet te vergeten André Hazes. Iedereen is van
harte welkom om te genieten van
de foute muziek. De party begint om
21.00 uur en de toegang is gratis

team per ronde ‘een rondje van de
zaak’ kunnen winnen door de kwisvragen juist te beantwoorden. Het
team met de meeste punten over
drie rondes wint een bijzonder (lelijke) wisseltroffee. De vragen zullen met een groot beeldscherm van
beeld- en geluidsfragmenten worden voorzien. Sommige vragen zullen moeilijk zijn, andere verwarrend,
maar een gezellige avond is steevast het resultaat. Iedereen is welkom om de teams aan te moedigen.
Voorzeggen is niet toegestaan, echter afkijken wel. Trivia begint om ongeveer 21.30 uur en duurt tot rond
24.00 uur. Deelname en toegang zijn
gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden is niet nodig. Thema zaterdag is: Ja.

Muziek
Vrijdag 27 augustus:
* Metalbands Pride runs deep,
Chained Messiah en Polydrone in
N201, Zwarteweg. Open: 21u.
Zaterdag 28 augustus:
* Foute party met dj Zwekko in
Sportzicht, Sportlaan vanaf 21u.
Vrijdag 3 september:
* Disco in ‘t Gilde, Proosdijstraat
voor gr. 1 t/m 5 19-20u. en gr. 6 en
voortgezet onderwijs 20-22u.
Zaterdag 4 september:
* Bacchus mini-uitmarkt in/rond
culturele café in Gerberastraat met
live-muziek en voordracht v/a 15u.
Woensdag 8 september:
* Aalsmeer Live met De Klught, King
Pelican en Dazzle in feesttent op
Praamplein vanaf 20.30u.
Donderdag 9 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feesttent met optredens Nick en Simon,
Danny Froger, Jaap van x-factor en
dj Martijn. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 10 september:
* Dutch Party in feesttent met Wolter
Kroes in concert, Frans Duijts en Ed
Nieman. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 11 september:
* Back tot the Past met 2 Unlimited,
Bonnie St. Claire, 2 Brothers on the
4th Flor en dj Alex van Oostrom in
feesttent. Aanvang: 20.30u.
Exposities
Tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap
25 jaar, jubileumexpositie in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen uit Bali. Vanaf 2 september ‘40 Jaar beelden van Miep
Maarse’.
Augustus:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 28 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open.
Aalsmeerderdijk 460, 11 tot 16u. Extra: Kofferbakverkoop van modelbouwers.
* Historische tuin open, ingang
Praamplein. Ook zondag. Beide dagen van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 augustus:
* Beeldentuin bij galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open zaterdag
en zondag 13 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Vrijdag 27 augustus:
* Koppelkaarten in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 28 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u.
* Open huis Boerma Instituut, Legmeerdijk 227, 12-16u.
* Watertoren aan Kudelstaartseweg
open tussen 13 en 17u.
* Kinderworkshop Aalsmeers Schil-

ders Genootschap (ASG) in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat, 14-17u.
* Trivia rariteitenkwis in De Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
Zondag 29 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Start mini’s
9.30u. in De Waterlelie, Start bij surfeiland: 1/8 triathlon om 10.30u.,
olympische afstand om 11.30u. en
trio-triathlon 11.35u.
Maandag 30 augustus:
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 31 augustus:
* Start seizoen bridgeclub Strijd
en Vriendschap in Dorpshuis Kudelstaart. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 1 september:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 2 september:
* Fietstocht OVAK naar Leimuiden.
Vertrek 13.30u. Waterlelie, Dreef.
Zaterdag 4 september:
* Westeinderhavendag bij Aalsmeerse watersportbedrijven op Uiterweg.
Opening om 10u.
* Corsobraderie in straten Centrum
van 10 tot 17u.
* Dart Open in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Verlicht varen (botenshow) op
Ringvaart en Westeinderplassen
vanaf 20u.
* Vuurwerk nabij watertoren, Kudelstaartseweg. Start 23u.
Zondag 5 september:
* Start feestweek Aalsmeer met tentdienst gezamenlijke kerken, 10u.
* Open dag handboogver. Target in
clubgebouw, sportpark Calslagen
van 12 tot 16u.
Maandag 6 september:
* SPIE-avond ‘Aalsmeer got talentshow’ voor bepaling startnummers
in feesttent, Praamplein vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 7 september:
* Fashion Night Aalsmeerse (mode)winkels in feesttent vanaf 19.30u.
Woensdag 8 september:
* Rabo Kindermiddag met Jeroen’s
Jeugdshow in feesttent vanaf 14u.
Donderdag 9 september:
* Gehandicaptendag Stichting Dag
van je Leven in feesttent v/a 10u.
Vrijdag 10 september:
* Seniorenmiddag met optreden
Cocktail Trio in feesttent v/a 14u.
Zaterdag 11 september:
* Pramenrace. Start 13u. bij Pontweg
in Oost. Finish bij Praamplein. Feesttent open van 13 tot 18u.
Zondag 12 september:
* Hibra motorraces op bedrijventerrein Hornmeer vanaf 10u.
Vergaderingen
Donderdag 26 augustus:
* Beraad en Raad in gemeentehuis
vanaf 20u. Openbaar.
Woensdag 1 september:
* Inloop halfuur bewonerscommissie Eigen Haard Kudelstaart in het
Dorpshuis, 19.30-20u.
Donderdag 2 september:
* Wethouder Van der Hoeven te gast
bij wijkraad Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan vanaf 19.30u.
* Wijkraad Oost bijeen in De Mikado, Catharina Amalialaan v/a 19u.

STAGE
MUSIC SHOP
KlASSIEKE GITAAR

‘VAlEnCIA’
3/4: < 55,- 4/4: < 59,-

MUSIC lED

DUBBElE lAMPjES VOOR
OP DE lESSEnAAR < 14,95

BlOKflUIT lESBOEK
TOM STOnE
< 8,40

RICHWOOD
BASGITAAR
< 158,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zomerbijeenkomst deze zaterdag

Modelbouwmeeting IPMS
bij Crash museum
Aalsmeerderbrug - IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland,
houdt zaterdag 28 augustus de jaarlijkse zomerbijeenkomst ‘De Start’
bij het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug. Voor het fort bij Aalsmeer
zetten plastic modelbouwers uit
heel Nederland hun kofferbak open
voor geïnteresseerde clubleden en
belangstellenden en er wordt informatie uitgewisseld. De bijeenkomst
duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Verkoop voor het fort is voorbehouden aan IPMS leden. Een aparte tak

binnen de modelbouw is de plastic modelbouw. Deze specialisatie
richt zich op in de handel zijnde modelbouwdozen die voornamelijk uit
plastic bestaan. Het samenbrengen
van plastic modelbouwers geeft deze hobby een extra en stimulerende
impuls en maakt het nog veel leuker
om daar mee bezig te zijn. Toegang
tot de verkoopdag voor het fort is
gratis. Toegang tot het Crash museum bedraagt 2,50 euro voor volwassenen, kinderen van 6 tot 12 betalen 1,50 euro. Voor informatie www.
crash40-45.nl en www.ipms.nl

Repetities Alsmar Popkoor
Aalsmeer - Op dinsdag 31 augustus van 20.00 tot 22.15 uur hervat het
Alsmar Popkoor de repetities in het
mooi opgeknapte jongerencentrum
N201 aan de Zwarteweg. Het koor
onder leiding dirigent Bram Landzaat bezit een gevarieerd repertoire
van eigentijdse popsongs (Anouk,
Krezip, musical Joseph, etc.) die de

leden thuis met een cd, bladmuziek en tekst instuderen. Ben je een
beetje muzikaal en heb je ook zin
om te zingen? Kom gerust een keertje langs op de dinsdagavond. Alle stemmen, zowel van mannen als
vrouwen, zijn van harte welkom. Bel
voor meer informatie 321890 (Wies)
of 327831 (Julie).

Aspirant koorleden welkom!

Vernieuwde site Con Amore
Aalsmeer - Vanaf heden is de
geheel vernieuwde website van
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore in de lucht. Wie via het zoekprogramma mannenkoor intikt, komt de
site tegen, maar het makkelijkste is
om via www.amkconamore.nl nader
kennis te maken met het koor. Alle
mogelijkheden van het koor worden
belicht, fragmenten muziek kunnen

beluisterd worden, de agenda geraadpleegd. En via de site kunnen
mannen zich ook aanmelden als
aspirant koorlid. Belangstellenden
worden bij deze van harte uitgenodigd om maandagavond eens te komen luisteren en kennismaken tijdens de wekelijkse repetitie in gebouw Irene in de Kanaalstraat vanaf 20.00 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. 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 7 september en
21 september 2010.
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). BAS is bereikbaar op alle
dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 0206015555 of via info@mailbas.nl of
website www.bezoekbas.nl
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

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

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit 2010/9093
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij op 24 aug. 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om het voorrangsteken B6 ‘Verleen
voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ te plaatsen op de T-kruising Stommeerkade - Kwekerij. Met het plaatsen van het verkeersteken
B6 op de T-kruising Stommeerkade – Kwekerij wordt ten behoeve van de
verkeersveiligheid de onduidelijke voorrangssituatie aangepakt.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 9093 - M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Verkeersbesluit 2010/10374
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij op 24 aug. 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verkeersborden te laten plaatsen ten
behoeven van het (bouw)verkeer van, naar en op de nieuwbouwlocatie
‘Dorpshaven’.
De bebording wordt geplaatst op de wegen Lijnbaan, Dorpsstraat en Oosteinderweg. Op de Lijnbaan wordt geplaatst:
• achtmaal het verkeersteken J37 ‘Gevaar’ met het onderbord
‘uitrit bouwverkeer’;
• viermaal het verkeersteken D5 ‘Gebod tot het volgen van de
rijrichting die op het bord is aangegeven’;
• eenmaal het een E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ verkeersbord;
• eenmaal een verkeersbord waarmee het E1 (zone) ‘Parkeerverbod’
wordt beëindigd.
Op de Dorpstraat wordt geplaatst:
• tweemaal het bord C7 ‘Gesloten voor vrachtauto’s’ met een
onderbord met de tekst: ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer
Dorpsstraat’;
• eenmaal het een E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ verkeersbord;
• eenmaal een verkeersbord waarmee het E1 (zone) ‘Parkeerverbod’
wordt beëindigd.
Op de Oosteinderweg wordt eenmaal een bord geplaatst ten behoeven
van de route van het bouwverkeer bestaande uit 1 T201l verkeersbord
met de letter A.
De te plaatsen verkeerstekens zijn conform bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 10374 - M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Verkeersbesluit 2010/10420
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij op 24 aug. 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verkeersborden te laten plaatsen
ten behoeven van de verkeersveiligheid op het fietspad gelegen achter
het tennispark in Kudelstaart. Verkeersborden met het verkeersteken G13
en G14 worden geplaatst aan het begin van het fietspad bij het parkeerterrein van het tennispark. Ook wordt aan het eind van het fietspad,
tot aan de T-kruising met het fietspad in de groenzone achter de Bilderdammerweg 109-113 te Kudelstaart, nogmaals een verkeersbord met
het verkeersteken G13 geplaatst. Tevens wordt een verkeersbord met het
verkeersteken G7 geplaatst om het begin van het voetpad aan te geven
achter de Bilderdammerweg 109-113 te Kudelstaart. De vier te plaatsen
verkeersborden zijn conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 10420 – M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Verkeersbesluit 2010/10527
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij op 24 aug. 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het verkeersbord met het verkeersteken A2 ‘Einde maximumsnelheid’, met daarop aangegeven de snelheid
50 km per uur, op de Mr. Jac. Takkade te verwijderen. Tevens wordt het
aan de overzijde gesitueerde verkeersbord met het verkeersteken A1,
welke de geldende snelheid 50 km per uur aangeeft, verplaatst naar de
overzijde van de weg. Met deze ingrepen wordt de conflicterende snelheidssituatie op de Mr. Jac. Takkade verholpen.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 10527 - M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Verkeersbesluit 2010/8731
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij op 24 aug. 2010 besloten hebben op grond van artikel 15, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een extra openbare gehandicaptenparkeerplaats te realiseren op het Praamplein. De openbare gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een wit

kruis en het plaatsen van het verkeersteken E6 uit bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 8731 - M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen mogen
twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam om
binnen twee weken bezwaar te maken.
• Clematisstraat 15, 1 laburmum watereri Vossii en 1x abies
nordmanniana
• Hornweg t.o. huisnr 322, 1 esdoorn
• Johan Frisostraat 2, 2x sorbus intermedia
• Perronzijde 14, 1 thuja plicata
Datum verzending vergunning: 31 aug. 2010
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de
vergunning verleend voor:
• feestweek van zondag 5 sept. t/m zaterdag 11 sept. 2010
Datum verzending vergunningen 26 aug. 2010
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 tussen 9.00-11.30 uur worden
verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41
Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn
ontvangen:
• Dagpauwoogstraat 18, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Jac. P. Thijsselaan 12, het plaatsen van een noodlokaal;
• Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
• Lisdoddestraat t/o 138 en t/o 120, het plaatsen van 2 voetbruggen;
• Ophelialaan 181, het vervangen van de garage;
• Uiterweg 73 ws2, het plaatsen van een tuinhuis;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een 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 90, het vergroten van de woning;
• Bosrandweg 25, het geheel oprichten van een Hippisch centrum
(2e fase);
• Romeijnstraat 7, het wijzigen van een kozijn.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van
artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten,
beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.

• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Ringvaart, percelen sectie E nr. 1730 en sectie G nr. 2589, het
plaatsen twee bewegwijzeringsborden;
Verzenddatum bouwvergunningen: 26 aug. 2010
BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan
‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 7
van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub
b en artikel 3.6 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp 2e
partiële herziening uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel1’ ter inzage
te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 27 aug. 2010 tot en
met 7 okt. 2010.
Plangebied
De 2e partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking op het perceel in Nieuw-Oosteinde tegenover Vlinderweg 160 t/m 208 in Aalsmeer.
Doelstelling
De ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3,
deel 1’ heeft betrekking op het braakliggende perceel aan de Vlinderweg
in het noordoostelijke deel van Nieuw-Oosteinde. Het doel van het plan
is te komen tot de realisatie van een herverkaveling van dit deel van
de wijk. Het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw-Oosteinde’ kent voor het
gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na uitwerking
binnen de uitwerkingsregels woningbouw is toegestaan. Op 9 maart 2004
heeft het college van Burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan
‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’ vastgesteld. De ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan past binnen de uitwerkingsregels. Deze herziening
geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van 20 alleenstaande en twee-onder-een-kapwoningen.
Procedure
Het ontwerp van de 2e partiële herziening van het uitwerkingsplan ligt
met het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken
voor belanghebbenden ter inzage van 27 aug. 2010 tot en met 7 okt.
2010. Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde
3, deel 1’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met dhr. R. Luijendijk, of bij diens afwezigheid, een
van de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening (tel:
0297-387532).

De ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan met de daarbij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis,
Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije
inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag is
de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is
het plan in te zien op afspraak. De kennisgeving, het ontwerpplan en de
bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar
gesteld via www.aalsmeer.nl.
KENNISGEVING BESLUIT WET MILIEUBEHEER
WM 97-12
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat hebben besloten om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer de voorschriften verbonden aan de bestaande revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer van 16 sept. 1997 (nr. WM 97-12) van W.
Heeren & Zoon B.V. voor een verffabriek en groothandel in verf, gelegen
Oosteinderweg 32 te Aalsmeer in te trekken en aan de vergunning nieuwe
voorschriften te verbinden. Het besluit alsmede andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 27 aug. t/m 8 okt. 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. Het besluit is gewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit.
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies
uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
ingebracht;
d. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tot en met 8 okt.
2010 een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die
beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene
wet bestuursrecht een verzoek doen voor het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (zie bovengenoemd adres). Het besluit wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Week 34
t/m 27 aug .
t/m 27 aug.
t/m 28 aug.
t/m 1 sept.
t/m 1 sept.
t/m 2 sept.
t/m 2 sept.
t/m 8 sept.
t/m 14 sept.
t/m 17 sept.
t/m 17 sept.
t/m22 sept.
t/m 23 sept.
t/m24 sept.
t/m 7 okt.
t/m 12 okt.

Exploitatievergunning: ’t Holland Huys B.V.,
Zijdstraat 14; Café de Praam, Zijdstraat 60;
Drank- en horecawet: ’t Holland Huys B.V., Zijdstraat 14;
Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1, 1 esdoorn
en 1 berk,; hoek Linnaeuslaan/J.P. Thijsselaan:
1 Italiaanse populier; Uiterweg 90: 1 berk;
Evenementenvergunning: Tropical Night
op zaterdag 24 juli 2010;
Evenementenvergunning: Triatlon
op zondag 29 aug. 2010;
Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;
Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249,
1 moerascypres; Schweitzerstraat 14-53, 20x linde,
1x sierkers , 1x conifeer, 1x populier;
Evenementenvergunning: barbecue restaurant Marcon op
zaterdag 14 aug. 2010;
Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
Evenementenvergunning: Hibra,
op zondag 12 sept. 2010.
Evenementenvergunning: Summer Dance Party
op zaterdag 14 aug. 2010;
Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor de
nacht van 14 op 15 aug. 2010, tot 05.00 uur;
Evenementenvergunning: Step by Step
op zaterdag 16 okt. 2010;
Evenementenvergunning, feestweek
van zondag 5 t/m zaterdag 11 sept. 2010;
Kapvergunning Clematisstraat 15, 1 laburmum watereri
Vossii en 1x abies nordmanniana Hornweg t.o. huisnr
322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2, 2x sorbus
intermedia, Perron- zijde 14, 1 thuja plicata.

Ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 27 aug. 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk;
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en appartementen
(bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).
Inzagetermijn tot vrijdag 3 sept. 2010
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.
Inzagetermijn tot vrijdag 10 sept. 2010
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.
Inzagetermijn tot vrijdag 24 sept.t. 2010
• Dorpsstraat 15 , het oprichten van een technische ruimte;
• Perronzijde 11, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 8 okt. 2010
• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning en het bouwen
van een berging;
• Aalsmeerderweg 90, het vergroten van de woning;
• Bosrandweg 25, het geheel oprichten van een Hippisch centrum
(2e fase);
• Romeijnstraat 7, het wijzigen van een kozijn;
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Ringvaart, percelen sectie E nr. 1730 en sectie G nr. 2589, het
plaatsen twee bewegwijzeringsborden;
• Bestemmingsplan, Ontwerp 2e partële herziening uitwerkingsplan
“Nieuw Oosteinde 3, deel 1;
• Kennisgeving besluit wet Milieubeheer WM 97-12,
revisievergunning Wet milieubeheer verffabriek en groothandel
in verf, Oosteinderweg 32;
• Verkeersbesluit 2010/9093, plaatsen verkeersteken B6
Stommeerkade-Kwekerij;
• Verkeersbesluit 2010/10374, plaatsing verkeersborden
nieuwbouwlocatie Dorpshaven;
• Verkeersbesluit 2010/10420, plaatsing verkeersborden
fietspad achter tennispark Kudelstaart;
• Verkeersbesluit 2010/10527, verwijderen verkeersbord
verkeersteken A2 Mr. Jac. Takkade;
• Verkeersbesluit 2010/8731, aanleg gehandicaptenparkeerplaats
Praamplein.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 26 augustus 2010

Deelname mogelijk 17 tot 99 jaar

Met optredens van drie bands

Nog enkele plekjes voor
Miss Aalsmeer verkiezing
Aalsmeer - Nog twee weken te
gaan, op donderdag 9 september
staat de Miss Aalsmeer verkiezing
op het programma van de feestweek. Tien Aalsmeerse schonen
gaan strijden om deze welbegeerde titel. Tijdens de Miss Aalsmeer
verkiezing wordt het publiek getrakteerd op optredens van ongekend
groot formaat. Wat dacht u van de
Winnaar van X-Factor 2010: Jaap.
Dit jaar niet in de jury, maar zelf
achter de microfoon: Danny Froger, de zoon van. Verder een act
van dansschool Pleuni en bijna niet

meer uit de feestweek weg te denken, een optreden van de twee Volendamse toppers Nick en Simon.
De Aalsmeerse zangeres Sasja
Brouwers zal de galaronde van deze avond muzikaal begeleiden. Wil
jij je opgeven voor deze spectaculaire avond en ben je tussen de 17 en
99 jaar? Er zijn nog enkele plekjes
vrij. Mail naar feestweekaalsmeer@
gmail.com en je krijgt een inschrijfformulier toegestuurd.Er zijn nog
kaarten verkrijgbaar voor de feestweek. Kijk voor nieuws en verkoopadressen op www.feestweek.nl

In/rond Bacchus op 4 september

Presentatie nieuw cultureel
seizoen met mini uitmarkt
Aalsmeer - Na de gebruikelijke zomersluiting zijn de vrijwilligers van
Bacchus er weer helemaal klaar
voor. Er is deze zomer flink is geklust
om het culturele café in de Gerberastraat optimaal uit te rusten om de
optredens helemaal tot hun recht
te laten komen. Dat dit ten goede
komt aan het publiek moge duidelijk zijn. Volop redenen om het nieuwe seizoen van Bacchus te openen
met een feestje. Daarom is er op zaterdag 4 september een gezellige
mini Uitmarkt. Om 15.00 uur wordt
het spits afgebeten door het duo
Merel en John. Zij hebben tijdens
de akoestische avonden afgelopen
jaar al een weergaloos optreden
verzorgd. Het duo kennende zullen ze ook weer wat nieuwe songs
ten gehore gaan brengen. Ook zal
er aandacht zijn voor de dichtkunst.
Dorpsdichter Marcel Harting en
de onvolprezen taalkunstenaar Ar-

jan Keene zullen weer een staaltje
taalkunst ten gehore brengen. Liza
Kaaijk zal samen met Judith Glasbeek en Goos Kaaijk werken van Piazola vertolken. Wat betreft de geplande films het komende seizoen:
Er zullen filmtrailers worden getoond, zodat je al vast weet wanneer
je een heerlijk filmavondje in Bacchus kan beleven. Rond etenstijd is
er door een aantal enthousiaste vrijwilligers weer voor een heerlijk gevarieerd cultureel buffet gezorgd.
Daarna zal er weer een voorproefje
zijn van de Bacchus barrage, laten
we maar zeggen een ‘kleintje barrage’, de pubquiz die zijn gelijke niet
kent. De avond wordt afgesloten
met kleinkunst van Bjorn van Rozen
met zijn prachtige songs en mooie
teksten. Gezien het programma moge duidelijk zijn dat zaterdag 4 september staat voor een goed begin
van het nieuwe seizoen!

Local The Night in P60

KCA presenteert leuk en
gevarieerd cabaretseizoen
Aalsmeer - Terwijl het komend
weekend weer de jaarlijkse Amsterdamse Uitmarkt van start gaat,
maakt KCA het programma van het
nieuwe cabaret seizoen bekend. Dit
jaar weer veel verrassende optredens van onbekend, jong talent in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De entree voor elke voorstelling bedraagt 10 euro. Wie verzekerd wil zijn van een plaats, kan
een abonnement nemen á 42.50 euro. Aanmelden via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. De eerste cabaretvoorstelling is op 25 september. Het
podium is deze avond voor Jennifer
Evenhuis en Marieke Visser. Jennifer is vooral gefascineerd door mensen die dingen zeker lijken te weten.
En dat wil ze zelf ook wel. Marieke Visser is een mooie verschijning,
maar ze laat zien dat ze meer is dan
dat. Ze is theatraal, absurd en weet
een goede sfeer op het podium te
scheppen. Op 13 november komt
Berry Lussenburg naar Aalsmeer.
Hij buigt zich in zijn vierde programma ‘Getuige’ over verdampende idealen, draadloze vriendschappen, volstrekte idioterie, opwarmende aarde en het blussen van branden met benzine. Op 8 januari kan
kennis gemaakt worden met Ronald Smink. Ronald ligt urenlang op
bed. Hij komt namelijk uit Joure en
daar is weinig te beleven. Het urenlang staren naar het plafond heeft
koffers vol absurdistisch materiaal
opgeleverd die, in combinatie met
fysieke gebaren en Friese tongval,
hem tot een karakter op het podium
maken. Op 19 februari kan genoten

van de cabaretpoel. De cabaretpoel
is een initiatief om nieuw cabarettalent de kans te bieden hun talent te
ontwikkelen en te laten rijpen. Het is
een avondvullende voorstelling met
vier aanstormende cabarettalenten.
Op 16 april tot slot komt Robbert
Jan Proos naar Bacchus. Hij speelt
in ‘Solo’ zoveel verschillende personages dat de titel nergens meer op
slaat. Hij schakelt snel heen en weer
tussen liefde en leedvermaak, tussen hilariteit en hartverscheurendheid. De aanvang van alle voorstellingen is 21.00 uur. Kaarten voor de
cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen
van tevoren te bestellen.
Kleinkunst
Nieuw in het KCA programma dit
jaar: kleinkunst in De Oude Veiling.
Op zes zondagmiddagen verzorgt
Niels van der Gulik een kleinkunstprogramma met steeds een wisselend gastoptreden van hoog niveau.
Hij vertokt liederen van Ramses
Shaffy, Boudewijn de Groot, Maarten van Roosendaal en vele anderen. De data zijn: 17 oktober, 21 november, 26 december, 23 januari, 20
februari en 20 maart. Alle voorstellingen beginnen om 15.30 en de entree bedraag 8 euro.
De KCA ladder seizoen 2010-2011
ligt vanaf 1 september op diverse
plaatsen in Aalsmeer. Onder andere in de bibliotheken in Aalsmeer
en Kudelstaart en is te verkrijgen
tijdens de kunstroute van 18 en 19
september op de lokatie van Otto
aan de Uiterweg 94.

Koppelkaarten
in de Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 27
augustus organiseert buurtvereniging Hornmeer alweer de tweede
koppelspeelavond van dit seizoen.
Iedereen is welkom, met of zonder
kaartpartner. Vanaf 19.30 uur staat
de koffie klaar in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en om

darter. Er is dan ook geen gezelliger
of vrijblijvende bezigheid dan darten. Men hoeft geen lid te zijn of van
te voren in te schrijven. Met drie pijlen in de hand, drie en halve euro in
de linkerbroekzak voor de deelname en nog enige euro’s in de rechterbroekzak voor enige consumpties, is men verzekerd van een gezellige avond. In ieder geval zekerder dan de vraag of het weer in de
zomer mooi is, of wat de regeringsformatie gaat opleveren en of de vakantie niet, letterlijk of figuurlijk, in
het water valt.
Kortom, kom zaterdag 4 september
naar de Dart Open in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Bij de Open zijn de
heren en dames apart. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
20.00 uur gaan de kaarten verdeeld
worden. Tijdens de eerste speelavond is overigens niet al te best
gekaart. Het duo Rijk van Egdom en
Martin van Es scoorde het best met
totaal 5046 punten. Op twee zijn
Manfred de Grauw en Paul Schouten geëindigd met 4981 punten en
op drie Sonja Visser en Gees Hulsegge met 4892 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Jaap Combee
en Piet van Zijverden.

Target houdt open dag
Kudelstaart - Op zondag 5 september organiseert handboogvereniging Target een open dag in
haar clubhuis op sportpark Calslagen van 12.00 tot 16.00 uur. Er worden doorlopend demonstraties gegeven van alle mogelijke disciplines
van de handboogsport. Ook zullen
er beelden te zien zijn met betrekking tot de handboogsport. Natuurlijk is er volop gelegenheid om ook
eens een poging te wagen met de
pijl en de boog, uiteraard onder begeleiding van gecertificeerde trainers. Aansluitend op de open dag
start bij Target een cursus handboogschieten voor beginners. Deze
cursus duurt tien maandagavonden.
De minimumleeftijd om te starten
met de cursus en lid te worden van
Target is 12 jaar. Voor aanvullende
informatie: www.hbvtarget.nl.

Jonge rappers op podium
Op zaterdag 28 augustus organiseert Flowrijk in samenwerking met
P60 ‘Bootleg’ - dé hiphop showcase in P60. Insayno, Urban, Servinio, Kidson Jones en als special act
AlsGeroepe zullen het podium betreden om de zaal te voorzien van
de beste, creatiefste en meest do-

pe teksten en beats. De avond is bedoeld om jonge talentvolle rappers
de kans te geven om op een groot
podium op te treden en zich te presenteren.
AlsGeroepe is een goed voorbeeld
van hoe snel het kan gaan wanneer
je als hiphop act talent hebt. Met
een Amstelveense Popprijs, de eerste plaats in Melkweg’s Most Wanted finale én een vette show op Luna Pop op zak, was het eerste optreden van de mannen afgelopen jaar
in P60 een succesvolle start. Het
feest begint om 21.00 uur, zaal open
vanaf 20.30 uur, en de toegang bedraagt 5 euro.
Jamsessie
Op donderdag 2 september houdt
P60 een jamsessie. Alle instrumenten en stijlen zijn welkom! Tijdens
de maandelijkse open jamsessie
staan samenspel, improvisatie, vrijheid en creativiteit voorop. De ideale plaats om andere muzikanten te
ontmoeten, samen muziek te maken
en technieken te verbeteren. Zowel
ervaren als beginnende muzikanten
zijn welkom. Kom met je gitaar, bas,
harp of trompet: alle instrumenten kunnen meedoen. De zaal gaat
open om 20.00 uur, muziek zal klinken vanaf 21.00 uur en zowel voor
muzikanten als bezoekers is de toegang gratis.

Eerste editie op 18 september

Hiphop-feest Aalsmeerig
om 2 maanden in N201
Aalsmeer - Er is al een tijd weinig
te doen op het gebied van Hiphop in
Aalsmeer. Daarom hebben de N201
en NextLevel Records de koppen
bij elkaar gestoken en wordt gestart met Aalsmeerig. Op zaterdag
18 september is de eerste editie in
het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Het hiphop-feest gaat om de
twee maanden georganiseerd worden. De avond bestaat uit hiphop,
beats, locals en meer. Iedere keer

Brocante op
de Uiterweg!
Aalsmeer - Ook tijdens de kunstroute zaterdag 18 en zondag 19
september is er weer een brocante. Dit maal niet op de van Cleeffkade maar aan de Uiterweg 207.

staan er weer compleet nieuwe artiesten die zorgen voor een leuke avond. Op 18 september staan
Opium, Serrio Baaz en Alpha B op
het podium, geven host mc Jaja en
Urbsinjesystem acte de présence
en draaien de dj’s Rare Villains en
Chiliz swingende muziek. De entree
is slechts 5 euro. Vergeet niet je id
mee te nemen. De deuren van de
N201 gaan open om 21.00 uur en
het feest duurt tot 02.00
Toos Vonk en Ellinoor Makkink reisden evenals vorige jaren het land
door en begaven zich zelfs buiten
de landsgrenzen op zoek naar serviezen, klein meubilair, bestek, glaswerk en nog veel meer fraais uit oude tijden. In het theehuis van Annelies Hansen zijn belangstellenden
zaterdag welkom van 10.00 tot 17.00
uur zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

4 en 5 en 18 en 19 september:

Dart Open in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Gelukkig, de zomer is voorbij. Hoewel de zomer
veel te bieden had, was iedereen
in Kudelstaart en verre omgeving
aan het aftellen tot het dartseizoen
weer zou beginnen. Het WK voetbal bood weliswaar enige spanning,
maar dat haalde het niet bij het gevoel van het moeten gooien van een
double in het edele dartspel. Het
mooie weer (?), de regeringsformatie, verre vakanties, allemaal leuk
en aardig, maar de echte gezelligheid vind men in een mooie locatie
om te darten. En toevallig is de gemeente Aalsmeer een mooie locatie rijk. Het dorpshuis in Kudelstaart
heeft een grote zaal waar eens in de
twee weken dartborden staan opgesteld. De zaal is alle keren weer
gevuld met divers pluimage, jong,
oud, man, vrouw, goede of mindere

Amstelveen - Local The Night is
de maandelijks terugkerende avond
met drie talentvolle en veelbelovende bands uit de regio. P60 biedt lokaal talent de kans om op het podium te staan en zich aan een breder publiek te presenteren. De afgelopen jaren is Local The Night in
P60 voor meerdere lokale bands de
opstap geweest naar groot succes.
Acts worden gescout voor voorprogramma’s in onder andere P60 en
komen in contact met andere bands
om samen mee te spelen. Local The
Night is daarom een prima manier
om je netwerk te vergroten en meer
optredens te genereren.
Aanstaande vrijdag 27 augustus
vindt een special metal editie plaats
met de bands You’re Too Young, Ethereal en H.O.P. (Heroes On Probation). Voor de echte gitaarliefhebbers dus een goede start van het
nieuwe P60 seizoen. De aanvang is
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur,
en de toegang bedraagt 5 euro.

Weer gedichtentuin in het
Boomkwekerskerkhof

40 Jaar beelden
Miep Maarse
Aalsmeer - In september presenteert de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer weer een nieuwe expositie
in het Oude Raadhuis. De Aalsmeerse kunstenaar Miep Maarse is uitgenodigd om haar beelden van met
name dieren ten toon te komen stel-

len. Vooral haar beelden van nijlpaarden genieten veel bekendheid.
De expositie ‘Miep Maarse, 40 jaar
beelden’ is te zien van 2 september
tot en met 17 oktober. De officiële
opening is op zaterdag 4 september
om 16.00 uur door Margot Fretz, exdirecteur van galerie De Ploegh. De
expositieruimte in de Dorpsstraat
kan iedere donderdag tot en met
zondag gratis bezocht worden tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Na het succes van vorig
jaar zal KCA ook dit jaar het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg omtoveren tot een gedichtentuin. Lovend waren de kritieken vorig jaar toen het Boomkwekerskerkhof voor het eerst sinds tijden weer
geopend was: “Wat een prachtig initiatief.” “Tussen mooie woorden liggen hier mijn grootouders en het is
jaren geleden dat ik bij hun graf stil
kon staan.” En: “Dit moet altijd blijven bestaan.” Een goede reden van
KCA om de inwoners van Aalsmeer
en omgeving wederom de gelegenheid te geven om van de gedichten
en het monumentale kerkhof te genieten. Dit jaar is het thema Dichter-

bij. Meer dan twintig gedichten zullen geplaatst worden onder de oude bomen en zerken in het Boomkwekershof.
Een ereplaats krijgt het gedicht van
Cees Tas, die dit jaar is gestorven.
Hij heeft aan de wieg gestaan van
de werkgroep podiumkunst en literatuur en hij was als dichter een inspirator voor velen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te
geven om de gedichtentuin te bezoeken is, naast het weekend van
de kunstroute op 18 en 19 september, de oude begraafplaats ook geopend op zaterdag 4 en zondag 5
september, beide dagen van 12.00
tot 17.00 uur.

Zangers (m/vr) van harte welkom

Uniek zangproject ROMkoor in Mijdrecht van start
Mijdrecht - Onder het motto ‘Zingen vind ik leuk in een muziektheaterproject’ heeft het ROM-koor net
vóór de vakantie, op 1 juli, een openbare repetitie gehouden. De opzet
was om mensen enthousiast te maken om zich tijdelijk, met de mogelijkheid voor vast, te binden aan het
ROM-koor. In april 2011 bestaat het
ROM-koor 25 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum zal de operette ‘Im Weissen Rösse’ op 2 en 3 april
worden uitgevoerd in Mijdrecht. De
bedoeling is dit groots op te zetten
en daarom is gekozen om, naast de
huidige leden van het ROM-koor,
andere belangstellenden uit te nodigen deel te nemen aan dit muziekspektakel. Wil je ook een keer meespelen en zingen in een muziektheaterproject? Dan is dit je kans. Het
ROM-koor nodigt je dan ook van
harte uit hier aan deel te nemen. Tijdens de goed bezochte openbare
repetitie afgelopen 1 juli heeft zich
al een aantal mensen opgegeven,
maar er is zeker nog plaats voor alle stemgroepen. De repetities worden gehouden op donderdagavond

tussen 20.00 en 22.30 uur in basisschool De Fontein aan de Joh. van
Renessestraat in Mijdrecht. Wie
overweegt deel te nemen aan het
project, wordt in de gelegenheid gesteld op 2 en 9 september een repetitie bij te wonen. Wanneer je een
mooie stem hebt, is er mogelijk een
solo-rol voor je weggelegd, maar wil
je in het koor meezingen, dan kan
dat ook. En is zingen niet helemaal
jouw ding dan is er vast en zeker
een leuke speelrol voor je weggelegd in dit vrolijke muziekstuk. De
dirigent van het ROM-koor is een
uitstekend musicus en een bekende van vele zangliefhebbers in de
wijde omtrek. De regie wordt verzorgd door Toine Pauwe, een creatieve en kundige regisseur die zijn
sporen, ook bij het ROM-koor, al
ruimschoots verdiend heeft.
Kom en sluit je aan bij het ROM-projectkoor. Informatie over het ROMkoor is te vinden op www.romkoor.
nl, of bij Wiebe van der Schaaf, telefoon: 06-22561791 of via het infoadres: info@romkoor.nl

Zondag Bende van 4 in het
Broersepark Familiefestival
Amstelveen - Op zondag 29 augustus om 15.00 uur brengt de Bende van 4 het popconcert ‘Kat in het
Bakkie’ tijdens het Broersepark Familiefestival.
Drie muzikanten plus een officiële stadsdichter nemen de kinderen mee op een muzikale reis. De
band specialiseert zich in pure pop,
die jonge luisteraars serieus neemt,
met teksten die ergens over gaan!
Van prille verliefdheid tot liefdesverdriet en van bang zijn tot een ritje

achterop de fiets bij papa. Herkenbare en swingende muziek, dat is
wat de Bende van 4 laat horen. De
liedjes zijn gebaseerd op gedichten
van Hans Kuyper uit diens boek: Ik
kan alle woorden lijmen. De Bende bestaat uit Inigo Grimbergen op
slagwerk, Hans Kuyper op gitaren
en zang, Mattie Poels op toetsen
en zang en Michiel Pos op gitaren,
blaasinstrumenten en zang. Meer
informatie over het festival is te vinden op www.broersepark.nl.
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Ook zo toe aan balans en harmonie?

Studentenkamer inrichten met
spulletjes uit Dorcaswinkel

Aalsmeer - Wat hebben mensen
vandaag de dag écht nodig? “Ik
moet zonodig ontspannen”, zegt de
een. “Ik heb tijd voor mezelf nodig,”
zegt de ander. En: “Ik heb rust in
mijn hoofd nodig. Ik wil graag meer
balans. Meer energie graag!”
Raja Yoga Aalsmeer speelt in op
al die wensen. Fysieke, mentale
en geestelijke uitdagingen stellen
mensen in staat de essentie te vinden van wat ze echt nodig hebben.
De ontwikkeling van je hele wezen
krijgt aandacht. Tom Verlaan en Ester Hill starten in september hun
tiende seizoen en opnieuw hebben ze maar één doel voor ogen: de
wetenschap van Raja Yoga op een
open, begrijpelijke, warme manier
toegankelijk te maken. Raja Yoga is
actueel, geeft de nodige handvaten
jezelf te doorgronden en zorgt daar-

Aalsmeer - Voor je het weet is de
vakantie voorbij en moet je weer
naar school of gaan studeren. Juist
in deze tijd zijn er veel jongeren die
uit huis gaan om te studeren. Zo’n
kamer krijgen is vaak niet gemakkelijk en de kamer gezellig inrichten voor een schappelijke prijs valt
meestal ook niet mee.
De Dorcaswinkel is dan de oplossing. In de winkel met tweedehands
spulletjes is bijna alles te vinden
voor de inrichting.
Van meubels (in de winkel of in de
loods) tot bestek en van televisie tot
strijkplank en nog veel meer voor

Open dagen Raja Yoga

bij ook voor meer inzicht en plezier
in het leven. Fransiscus zei ooit: “Begin met het nodige. Doe daarna het
mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke.” Door middel van fysieke houdingen, meditatie, energiebeheersing en de filosofie daarachter doorlopen cursisten
dit proces. Zo‘n groei in persoonlijke
ontwikkeling is heel mooi om te beleven. Belangstellenden zijn welkom
tijdens de open dagen op zaterdag
28 augustus en zaterdag 4 september langs te komen. Beide docenten zijn deze dagen tussen 10.00 en
17.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. De open dagen vinden
plaats in de ruimte waar ook de lessen worden gegeven: Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 1 (ingang
achterzijde). Meer informatie is te
vinden op www.raja-yoga.nu.

Actie bij C1000 Koster: Het
tweede bioscoopkaartje gratis
Aalsmeer - Vanaf 30 augustus
kunnen klanten van C1000 Koster
lekker goedkoop samen naar de bioscoop. Bij besteding van 20 euro
aan boodschappen krijgen zij namelijk het tweede kaartje gratis.
C1000 ondernemer Kees Jan Koster: “Ik ben heel blij dat ik deze actie nu aan mijn klanten kan aanbieden. Het is een actie die mijn klanten de gelegenheid geeft om lekker goedkoop naar de bioscoop te
gaan. Iets wat iedereen leuk vindt.
Door deze actie willen we dit uitje
nog toegankelijker maken door het
tweede kaartje gratis weg te geven”.
De bioscoopweken starten maan-

dag 30 augustus. Tot en met zondag
12 september krijgen klanten de bioscoopwekenbon bij besteding van
elke 20 euro aan boodschappen.
De bon geeft recht op het tweede
kaartje gratis bij alle bioscopen en
filmhuizen. De bioscoopwekenbon
kan tot en met woensdag 22 september worden ingeleverd. De bijbehorende commercial van C1000
is deze keer extra bijzonder. Chris
Noth, de bekende filmacteur die Mr.
Big speelt in de populaire televisieserie ‘Sex and the City’, vervult hier
een rol in. Te zien is dat hij met Joke
gezellig goedkoop samen naar de
bioscoop gaat.

Krachtenbundeling gemeenten
voor nieuwe, betere websites
Aalsmeer - Sinds eind juli zijn de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
live met hun nieuwe website. De
nieuwe websites zijn een eerste
stap op weg naar een verdere verbetering en uitbreiding van de edienstverlening aan hun burgers en
bedrijven. Voor dit project hebben
Aalsmeer en Uithoorn hun krachten gebundeld met een grote groep
andere gemeenten. Door de samenwerking binnen het ICTU-programma GovUnited hoeven zij niet afzonderlijk het wiel opnieuw uit te vinden met betrekking tot het NUP en
de realisatie van de e-overheid. Afgelopen half jaar zijn de eerste gemeenten, nu negen in totaal, aangesloten op de GU-1 oplossing die,
naast diverse e-diensten, bestaat
uit: Een content management systeem (CMS) waarmee de gemeenten hun internet, intranet en raadsinformatiesysteem kunnen beheren.
Het CMS is gekoppeld aan landelijke ICTU-programma’s zoals Bekendmakingen en de Webrichtlijnen. De producten- en dienstencatalogus (PDC) waarvan de content centraal wordt beheerd door

een redactieraad van gemeenteprofessionals. Een module ter ondersteuning van het klant contact centrum (KCC) van gemeenten dat voldoet aan het Antwoord©-concept
en, dankzij de integratie met het
CMS en de PDC, ook gebruik maakt
van de transparantieprojecten Samenwerkende Catalogi en Bekendmakingen. Het document management systeem (DMS) dat gebaseerd
is op open source. De midoffice met
het zaaksysteem, gegevensmagazijn en broker. Het zaaksysteem voldoet aan het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken
(RGBZ) en sluit aan op Overheid.
nl. Het zaaksysteem integreert alle dienstverleningskanalen (post,
balie, telefoon, web en e-mail) van
een gemeente en maakt zaakgericht
werken mogelijk.
Alle onderdelen en e-diensten
worden via een centrale voorziening (Software as a Service) ter beschikking gesteld aan lidgemeenten. Aalsmeer en Uithoorn zijn nu
live met het CMS, de PDC en KCC.
Naar verwachting sluiten ze dit
najaar aan op de midoffice.

Sauna-actie in Waterlelie
Aalsmeer - Tijdens de afgelopen
maanden is de sauna en het Turks
stoombad in zwembad De Waterlelie geheel verbouwd. Er zijn een
nieuwe sauna- en stoombadcabine gekomen. De relaxruimte is opnieuw geschilderd en voorzien van
nieuwe vloerbedekking. Alle vloeren
en wanden zijn opnieuw betegeld.
Er zijn nieuwe relaxstoelen gekomen. Ook de buitenruimte is voorzien van nieuw tegelwerk en het geheel ademt een frisse en eigentijdse sfeer uit. In de maand september kunt u extra voordelig kennis
komen maken met de nieuwe sauna. Voor slechts 5 euro per persoon

Bandenactie bij
FloraHolland
Aalsmeer - Wie kan het snelst een
fietsband verwisselen: kwekers,
handelaren, veiling of logistieke
dienstverleners?
Op dinsdag 31 augustus om 8.00
uur strijden vier teams op Tribune

kunt u drie uur in de sauna verblijven en eventueel combineren met
zwemmen in het banenbad. De sauna is geopend van maandag tot en
met donderdag tussen 18.30 en
22.00 uur en op zondag van 10.00
tot 14.00 uur. Deze tijden zijn toegankelijk voor zowel dames als heren en gelden alleen bij bezoek van
minimaal twee personen. Buiten deze tijden om is het ook mogelijk om
de sauna privé af te huren voor minimaal drie personen. Bel dan even
met de receptie of de sauna beschikbaar is: 0297-322022. Meer informatie is te vinden op de website:
www.esa-aalsmeer.nl
G in Aalsmeer om de eer ten behoeve van KWF Kankerbestrijding.
Koop loten ter waarde van 5 euro,
geef winnende team en tijd aan en
maak kans op prachtige prijzen. Op
de site van FloraHolland is de wedstrijd op 31 augustus live te volgen.
Ook de prijswinnaars worden hier
bekend gemaakt. De sierteeltsector
steunt de strijd tegen kanker!
U toch ook?

een leuke prijs. Met de opbrengst
worden mensen in behoeftige omstandigheden geholpen en mensen
waarbij de spullen overcompleet
waren vinden het fijn dat ze er iemand anders blij mee kunnen maken.
De Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg 173 is op dinsdag, donderdag en zaterdag open van 10.00 tot
16.00 uur. Ook kunnen deze dagen
goederen ingebracht worden.
De Dorcas-meubelloods aan de Hoge Dijk (ter hoogte van de papiercontainers van TVA) is geopend op
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.

Hulpmiddelen voor comfortabel leven

Zorgwinkel nieuwe stijl:
Vida care & comfort
Aalsmeer - In de Zijdstraat, naast
korenmolen De Leeuw, hebben Esther van den Braak en Nick Verhoeven afgelopen dinsdag 24 augustus
de winkel Vida care & comfort geopend. “Een zorgwinkel nieuwe stijl,
het concept hebben we zelf ontwikkeld”, vertelt Nick.
Driekwart jaar heeft het tweetal gebrainstormd, onderzoek onder doelgroepen laten doen en signalen uit
de markt vertaald naar een ander
soort zorgwinkel. Esther is zelf werkzaam geweest in de zorg en heeft
ervaren dat winkels met hulpmiddelen voor een comfortabel leven
niet weggedrukt moeten worden
op een industrieterrein of een bovenpand. “In de visie van Vida verdient elke klant een prettige omgeving om in te winkelen en advies te
krijgen. Waarom zou je mensen die
een hulpmiddel nodig hebben anders behandelen? Wij bieden prettig
winkelen in een vriendelijke ambiance en betrokken personeel.”
Nuttige en handige cadeaus
En ze vervolgt: “We hopen dat ook
mensen die een nuttig cadeau zoeken bij ons binnen lopen. We hebben allemaal leuke en handige hebbedingetjes, Gifts and gadgets met
nut.” Allerlei spulletjes worden in
deze aangewezen, zoals het apparaatje om potten makkelijker open
te draaien, gymballen voor het trainen van de spieren, kleurige warmtekussens, warme plaids en fleece
dekens, een klep voor aan de brievenbus waardoor post niet meer op
de grond valt en onder meer compacte reisdoeken voor baby’s. Ook
mensen met sportblessures zijn bij
Vida aan het goede adres. “We hebben allerlei sportbandages en middelen, waaronder bloeddrukmeters, om verantwoord te sporten.”
De nieuwe comfortwinkel biedt een
breed assortiment aan hulpmiddelen. Natuurlijk rolstoelen (ook verhuur), krukken, rollators, scoot-

mobielen, wandelstokken in leuke kleurtjes of met zitmogelijkheid,
beugels voor in de toilet of de douche, duurzame sta-op fauteuils en
ondermeer borstkolven voor moeder en kind (ook voor verhuur).
“Voor alle leeftijden en hulpbehoeften en de verhouding prijs en kwaliteit is normaal. Ons assortiment is
voor iedere portemonnee”, vat Nick
het assortiment kort samen. “We
hebben veel in huis, maar bij klanten met specifieke wensen zullen
wij alles doen om hen te helpen”,
vult Esther aan.
Iedere week nieuwe actie
In augustus en september presenteren Nick en Esther allerlei speciale acties, die per week wisselen.
Verder biedt Vida de mogelijkheid
om een voordeelpas aan te vragen
in de winkel en hiermee aantrekkelijke kortingen te krijgen en/of op te
bouwen. En voor klanten, die de afstand van het Praamplein naar de
winkel niet of nauwelijks wandelend
kunnen overbruggen, biedt Vida
de speciale rolstoel op- en afhaalservice. Nick en Esther zijn er van
overtuigd dat hun zorgwinkel met
de nieuwe, niet te beladen, stijl een
welkome aanvulling is in Aalsmeer
en ruime omgeving en zijn voornemens de komende maanden de
winkelformule steeds verder te perfectioneren. Half september staat
de officiële opening gepland en deze gaat gepaard met spectaculaire
acties. Meer weten? Kijk op www.
vidacomfort.nl of bel 0297-363080
en natuurlijk wordt bij deze iedereen uitgenodigd om de winkel in de
Zijdstraat 34-36 vrijblijvend binnen
te lopen! De winkel is iedere dinsdag tot en met donderdag geopend
van 9.30 tot 18.00 uur, vrijdag van
9.30 tot 20.00 uur en zaterdag staat
de deur open tussen 9.30 en 17.00
uur.
Door Jacqueline Kristelijn

Publiek welkom bij eerste
Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Zaterdag 28 augustus wordt in Boekhuis Aalsmeer het
eerste Groot Aalsmeers Dictee gehouden. Publiek is welkom bij het
evenement, dat omstreeks 17.00 uur
begint. Het eerste Groot Aalsmeers
Dictee is de afsluiting van de Boekhuis week, die plaatsvindt ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
van de boekhandel in de Zijdstraat.
In navolging van het Groot Dictee der Nederlandse Taal krijgt ook
Aalsmeer zijn eigen dictee. In de afgelopen weken hebben zich bijna
dertig deelnemers aangemeld. Onder hen bevinden zich ‘dicteespecialisten’ uit Zeeland en België. Deze
specialisten strijden tegen elkaar in
een aparte categorie.
Op uitnodiging van het Boekhuis
nemen ook enkele lokale prominenten deel, zoals wethouder Ulla

Eurich, makelaar Karin Eveleens en
de organisator van Aalsmeer Roest
Niet, Cor Zomer.
Het Groot Aalsmeers Dictee wordt
voorgedragen door oud-burgemeester J.I.M. Hoffscholte. De tekst
heeft als thema: Aalsmeer Centrum
in 2020. De deelnemers krijgen tien
zinnen met uiteraard moeilijke woorden en lastige constructies voor de
kiezen. Omstreeks 17.00 uur zal het
dictee aanvangen in de boekhandel
in de Zijdstraat 12. Rond 18.00 uur is
het dictee ten einde.
Tijdens het nakijken is er voor de
deelnemers een buffet in eetcafé ’t Holland Huys. Tussen 19.30
en 20.00 uur worden hier de winnaars bekendgemaakt. Het Groot
Aalsmeers Dictee is vrij toegankelijk
voor publiek. Meer informatie op:
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Met een borrel voor klanten en genodigden is afgelopen vrijdag de Boekhuis
week ter gelegenheid van het éénjarig bestaan gestart. Het Boekhuis verkoopt
nu ook kaarten met gebouwen en taferelen van vroeger in Aalsmeer. De eerste serie is door eigenaar Constantijn Hoffscholte uitgereikt aan Gré van der
Meulen, de echtgenote van de onlangs overleden Aalsmeerse historicus, Piet
van der Meulen. Foto: Jacqueline Kristelijn.

Ristorante La Farfalla
neemt nieuwe wending
Aalsmeer - Het Italiaanse restaurant La Farfalla in de Ophelialaan
108 heeft een nieuwe kok. Eigenaar
Ruma, die nu ook een zaak heeft op
de Machineweg, heeft zijn koksmuts, alsmede de bedrijfsleiding,
overgedragen aan Marco Massai.
Marco komt oorspronkelijk uit Pisa in Toscane. Hier heeft hij de nodige opleidingen gevolgd en ervaringen opgedaan. In 2002 is hij verhuisd naar Amsterdam waar hij in
meerdere restaurants werkzaam is
geweest.
Op een zeker moment ontmoette hij
Ruma en vanaf 2 augustus zwaait
Marco Massai dus de scepter in de
knusse pizzeria te Aalsmeer. De Italiaan gaat het net even iets anders
aanpakken, zo heeft hij een compleet nieuwe menukaart en een uitgebreide wijnkaart met mooie Italiaanse wijnen. Er zijn diverse soorten Grappa in het assortiment gekomen en er is een buitenterras aan de
achterzijde van het restaurant gecreëerd met een vijftal tafels. Aan
de voorzijde kan ook buiten gegeten worden. De afhaalpizzeria blijft
een feit evenals de bezorgingservice. Ook kunt u bij La Farfalla, wat
overigens vlinder betekent, de catering laten verzorgen voor feesten
en partijen.

Acties en aanbiedingen
Van 26 augustus tot en met zondag
5 september staat er een zeer goed
geprijsd drie-gangen menu op de
kaart; met als voorgerecht penne al
Ragu, het hoofdgerecht bestaat uit
lamscarré met een rode wijnsaus,
inclusief garnituur, en als dessert
een huisgemaakte chocolade soufflé. En dat voor slechts tweeëntwintig euro. De actie die altijd zal gelden is dat bij bestelling van tien pizza’s er één gratis pizza Margherita
bij geleverd wordt. Naast pizza heeft
het restaurant veel verse vlees- en
visgerechten, diverse pasta’s, een
uitgebreide keur aan speciale voorgerechten en uiteraard een dessertkaart. Voor de kinderen zijn er kinderporties te bestellen. Een aanrader: Bij bestelling van bijvoorbeeld
het voorgerecht ‘antipasto misto fantasie dello chef’ gaat Marco de keuken in een echt feestelijke lekkernij te maken! De keuken is geopend
van dinsdag tot en met zondag van
17.00 tot 22.30 uur. Op maandag is
La Farfalla gesloten. Het telefoonnummer is 0297-366697 of 366628.
Bij geen gehoor is chef-kok Marco
Massai ook op zijn mobiele nummer
bereikbaar: 06-52629273.
Door Miranda Gommans

Mon Fleurique bestaat 1 jaar
Aalsmeer - Het is alweer 1 jaar geleden dat bloemenzaak Mon Fleurique zich op het Raadhuisplein vestigde. In het afgelopen jaar heeft eigenaresse Monique Bonhof een
vaste klantenkring weten op te bouwen. De klanten weten haar te vinden voor een mooi handgemaakt
boeket, bruidswerk en rouwarrangementen van een goede kwaliteit
bloemen. Ook planten en aan bloem
en plant verwante cadeauartikelen
zijn te vinden in de winkel. Monique
heeft nog geen dag spijt van het besluit om voor zichzelf te gaan beginnen. Ze vertelt: “In de ochtend ga
ik eerst naar de veiling om de bloemen op te halen die ik ’s avonds
heb besteld. Bij de winkel aangekomen, eerst de bloemenpresentatie op orde brengen en het buitengoed een plaatsje geven en dan ga
ik boeketten maken. Grote en kleine boeketten voor ieder wat wils. Op
de dag vragen klanten ook wel naar
een boeket van hun favoriete kleuren en die maak ik dan. Zo gaat de
dag snel om.”
Op maandag is Mon Fleurique gesloten, maar dat betekent niet dat
Monique niets doet. “De maandag
gebruik ik om planten en cadeauartikelen in te kopen. Ook de admi-

nistratie moet op deze dag gedaan
worden.” Het was een sprong in het
diepe, maar Monique voelt zich prima thuis op het Raadhuisplein. “De
mensen zijn vriendelijk en maken
een praatje met me. Er gebeurt hier
altijd wel wat op het plein.” De winter
en met name de kerstperiode is Monique wel tegengevallen. “Het was
verschrikkelijk met al die sneeuw.
Met die vreselijke kou moesten alle
bloemen binnen staan en dan wordt
de werkruimte wel wat klein. Maar
ook daar leer je weer van en het is
natuurlijk de leukste tijd van het jaar
voor een bloemenwinkel. De klanten willen het graag gezellig maken
in huis. Deze week ben ik alweer inkopen wezen doen voor de kerstperiode. Leuk vind ik dat en ik hoop
dat de klanten de ingekochte spullen ook leuk vinden.” Op 1 september wordt het éénjarig bestaan van
Mon Fleurique gevierd. Van 1 tot en
met 4 september krijgt iedere klant
die een boeket vanaf 10 euro koopt
een vaasje cadeau. “Ik heb er aardig
wat ingekocht maar op is op”, besluit Monique. Mon Fleurique is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Lions Golfdag voor Ons Tweede
Thuis en Jong Aalsmeer United
Aalsmeer - Op vrijdag 1 oktober
organiseren de Lionsclubs Aalsmeer
en Lions Ophelia een golfdag waarvan de netto opbrengst ter beschikking wordt gesteld aan Ons Tweede Thuis, de organisatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en aan Jong
Aalsmeer United, waar meer dan
500 jonge voetballertjes lid van zijn.
De Lions Golfdag gaat plaatsvinden
op de fraaie en uitdagende baan van
Golfclub Liemeer in de gemeente
Nieuwveen. Er zal een 18 holes Stableford wedstrijd (Texas Scramble)
worden gespeeld met een gunshot
en de start is om 12.00 uur. Om deze golfdag tot een succes te maken en dus een zo hoog mogelijke
opbrengst te realiseren, mikken de
Lionsclubs met name op bedrijven
die deze golfdag kunnen gebruiken om de contacten met hun relaties te verstevigen. Er is ook gedacht
aan de mensen die het golfspel nog
niet beheersen. Voor hen wordt een

clinic georganiseerd. Onder leiding
van een golf professional zullen de
beginselen van het golfspel worden
bijgebracht en in de praktijk beoefend. De faciliteiten van de Golfclub
Liemeer met z’n uitgebreide terras,
het sfeervolle clubhuis en het prima restaurant bieden na afloop van
de wedstrijd en de clinic volop gelegenheid om deze sportieve dag met
relaties en vrienden op een plezierige manier af te ronden. De kosten
voor deze geheel verzorgde golfdag
bedragen 135 euro per persoon.
Hierin zijn koffie bij ontvangst, een
lunchpakket, een aperitief, een diner
alsmede licht alcoholische dranken
inbegrepen. De inschrijving loopt
op dit moment goed, maar er is
nog ruimte voor meer deelnemers.
Voor inschrijving en/of verdere inlichtingen kan contact opgenomen
worden met Fons Thuijs via 0297369644 of fthuijs@hetnet.nl of met
Lia Gardenier via 06-51197123 of
lia.gardenier@inter.nl.net.

Clantstraat geniet van barbecue
Aalsmeer - Na dertien jaar is voor
het eerst in de Clantstraat een barbecuefeest gehouden op zaterdag
21 augustus. Rondom het WK voetbal ontstond het idee bij de vrienden Andre en Edwin. Alle bewoners
is gevraagd hoe zij dachten over
een straatbarbecue en iedereen reageerde enthousiast.
Beide mannen zijn, met hulp van
hun echtgenoten, aan het overleggen gegaan. Ze hebben er heel
veel uurtjes ingestoken en het re-

sultaat mocht er zijn! Werkelijk aan
alles was gedacht. Vooral voor de
kinderen was het groot feest, met
onder andere een springkussen,
spelletjes en een overheerlijk Italiaans ijsje. Het weer zat de bewoners mee, het was een heerlijke zaterdagavond. Onder het genot van
de barbecuehapjes, een drankje en
gezellige muziek heeft iedereen zich
uitstekend vermaakt. Met dank aan
Andre en Edwin en de gemeente
Aalsmeer voor de subsidie.

Edwin, Andre, Nel en Manuela, de organisatoren van de buurtbarbecue in de
Clantstraat.

Kom naar de
Westeinderhavendag

Doe mee aan workshop bronsgieten

Bijzondere weekenden in
atelier Mark van Kuppevelt
Aalsmeer - Bij het kunstenaars
echtpaar Mark van Kuppevelt en Ilse Blesing kan men zich in de weekenden van 4 en 5 september, 2 en 3
oktober en 6 en 7 november creatief uitleven en tevens op een heerlijke manier onthaasten. Het terrein om het atelier heen toont een
weids uitzicht, waar de koeien nog
in het land staan. In de brede sloten
zwemmen de futen, de eenden, de
zwanen en hun opgroeiende kroost,
druk op zoek naar voedsel. Aan de
slootkanten groeit welig het uitbundig roze kleurende moerasspirea. In
de lucht dansen de spreeuwen op
zoek naar een plaats voor de nacht.
Hun spel van opvliegen en neerdalen in grote uitwaaierende cirkels is
fascinerend om te zien. Evenals de
overvliegende ganzen, al weer op
weg naar het zuiden. Het lijkt een
paradijs op aarde dat de alledaagse
beslommeringen doet vergeten. Het
atelier, ’s zomers koel en in de winter heerlijk warm, ademt rust uit en
nodigt uit om vol verwachting aan
de slag te gaan. De sfeer is er geweldig. Een uitstraling van inspiratie, harmonie, daadkracht, gastvrijheid en liefde voor het vak. Aan de
wanden hangen de schilderijen van
Ilse. Abstract en figuratie weet zij op
geheimzinnige en spannende manier met elkaar te verweven. Het resultaat bezorgt veel kijkplezier.
Sinds kort is zij ook aan het beeldhouwen. De prachtige karakteristieke koppen zijn in verschillende steensoorten uitgevoerd. In het
werk van Mark is de fascinatie voor
de natuur veelzijdig verbeeld. Organische grillige vormen waarvoor hij
meerdere materialen gebruikt staan
in kleine en grote formaten door
het atelier verspreid. Juist doordat
het werk van beide kunstenaars zo
verschillend is, worden de oneindige variaties en mogelijkheden binnen de kunst getoond. Het bewerken van hout, een wasmodel maken,
het brons gieten, hakken in steen of
een combinatie daarvan het is allemaal mogelijk in het compleet uitgeruste atelier.
Verborgen talenten
Mark toont trots een aantal beelden die door zijn cursisten gemaakt
zijn. “Vind je dit niet bijzonder, moet
je dat lijnenspel zien”, en met een
koesterende hand volgt hij de vloeiende lijnen. “Het is mijn leven”, zegt
Mark.Vijftig jaar is hij net geworden en hij voelt zich volgens eigen
zeggen ook vijftig jaar kunstenaar.

En, hij is een geboren didacticus.
Met zijn enthousiasme, kennis en
vakmanschap weet hij het hoogst
haalbare uit zijn cursisten te halen.
“Daar zijn Ilse en ik voor. Ik probeer
het uiterste van de creativiteit van
de mens naar boven te halen. Mensen hebben geen idee over hoe talent zij beschikken. Zij vinden vaak
dat iets perfect moet zijn, daardoor
ontstaan de onzekerheden, die remmend werken. Als je die onzekerheden leert overwinnen dan ervaar je
dat er iets anders, ruimte, durf, voor
in de plaats komt. Wanneer zij dat
gevoel ervaren, leren waartoe zij in
staat zijn, is de euforie groot. Het is
heel inspirerend en het geeft ook
veel energie voor andere dingen in
het leven. Je durft eerder het conflict aan te gaan op zoek naar een
oplossing.”

Barbecue in jarige Schoorsteen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
is weer een straatfeest gehouden
compleet met barbecue in Schoorsteen. Het was een extra feestelijke
avond, omdat de straat dit jaar tien
jaar bestaat.
Paul de Jong was dit keer de initiatiefnemer en al spoedig werd er
spontaan hulp geboden, want voor
elkaar klaar staan is in deze straat
vanzelfsprekend. ’s Morgens vanaf
11.00 werd de tent opgezet en het
plein gezellig aangekleed. De spelletjescommissie organiseerde een
speurtocht, sjoelen en bingo met
echte prijzen.

Vanaf 16.00 uur kwamen de eerste
mensen en al snel werd het een gezellige boel. Er waren heerlijke salades, stokbroden en het vlees was
ook goed op smaak.
De ijscoman kwam om 19.00 uur
langs en alle 30 kinderen smulden
van het Italiaanse ijs. Het was prachtig weer en dat nodigde uit om tot
1.00 uur door te gaan. Er werd gelachen, gedanst en gezongen. De volgende morgen waren er weer mensen paraat om met elkaar de boel
weer op te ruimen en er werden al
plannen gesmeed voor een volgend
feest…Wie zal het dan oppakken?

lig ingericht met nautische materialen. Bij de Historische Tuin is er weer
van alles te bezichtigen dat met Oud
Aalsmeer, oude ambachten, en oude motoren te maken heeft. Palingrokerij Rekelhof zorgt voor een
heerlijk visje. In de avond trakteren
de watersportondernemers op een
verlichte botenshow. En klapstuk
tot slot, afhankelijk van de weersomstandigheden, is het traditionele
vuurwerk vanaf 23.00 uur. Kijk voor
meer informatie op: www.westeinderhavendagen.nl.
Prijsvraag
Doe nu mee met de prijsvraag en
maak kans op een lunchbon van 50
euro van lunchroom StraQ! Meld u
aan voor de e-mail nieuwsbrief van
beleefaalsmeer.nl vol met leuke tips.
Stuur vervolgens een e-mail vanuit
hetzelfde e-mail adres waarmee u
zich in heeft geschreven aan prijsvraag@multimarketeers.nl met als
onderwerp: Lunchroom StraQ en
vermeldt in de e-mail uw naam en
telefoonnummer en wie weet wint
u de lunchbon van 50 euro! De winnaar wordt de eerste week van september gemaild!

Lachen en huilen
Naast de vele cursisten die het atelier bezoeken om vrij werk te maken,
stijgt de belangstelling voor het maken van eigen urn of een beeld voor
op het graf van een overleden partner. “Het is hier een plek waar wordt
gelachen en gehuild, maar ik ervaar
het als heel bijzonder dat het nooit
zwaar wordt. Het is eerder dat er tijdens het werken heel veel energie
ontstaat.”
Eigen beeld maken
Tijdens de eerste drie weekenden
van de komende maanden organiseert het kunstenaarsechtpaar een
workshop waar cursisten in een
weekend een eigen beeld kunnen
maken. Begonnen wordt met het
wasmodel, daarna wordt geleerd
hoe een mal van gips te maken en
de gietkanalen. Zij krijgen een spectaculaire demonstratie bronsgieten
te zien en krijgen uitleg over het ciseleren en patineren van een bronzen beeld. Er wordt gewerkt in kleine groepen waardoor de begeleiding optimaal is. De workshops
starten om 9.30, duren tot 16.00 uur,
en de kosten zijn 295 euro inclusief
alle materialen. Ook inbegrepen zijn
twee boeren lunches. Het adres van
het atelier is de Banken 1a in De
Kwakel. Wie zich voor deze leerzame en creatieve weekenden wil opgeven, kan bellen naar 06-54981504
of mailen naar:
mark.vankuppevelt@tiscali.nl Er is
ook een website voor meer informatie: www.markvankuppevelt.nl
Janna van Zon

Info-avond van pup tot senior
Kudelstaart - Op donderdagavond
2 setember verzorgt DogsTale een
informatie avond voor (toekomstige)
hondeneigenaren.
De avond zit boordevol praktische
tips over het (her)opvoeden honden.
De informatie avond wordt gehouden in het Dorpshuis te Kudelstaart
en is van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis en vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel verplicht. De
honden mogen thuisblijven op deze avond. In de puppyklasjes gaat
het vooral om het socialiseren, het
aanmoedigen van gewenst gedrag
en voorkomen van gedrag wat we
liever niet zien. Zoals opspringen

Aalsmeer - Op zaterdag 4 september wordt de Westeinderhavendag
weer gehouden, een feestelijke dag
gevuld met allerlei activiteiten voor
jong en oud. Tijdens de dag kunnen verschillende locaties op de Uiterweg worden bezocht. Bezoekers
worden gratis vervoerd per boot.
Opstappunt is het Praamplein, tegenover Albert Heijn. Ook zijn de locaties te fietsen of te lopen. Bij Piet
Huis Jachthavenbedrijf wordt om
10.00 uur het startsein gegeven. Tijdens de dag zijn er optredens van
shantykoren. Er is een touwslager,
die ter plekke demonstreert. Kinderen kunnen onder begeleiding
een springtouw maken. Er zijn leuke kinderspellen, waaronder de fameuze waterbal en het bootje timmeren. Een botenshow, zowel binnen als buiten. In de loods zijn diverse watersportkramen opgesteld.
Er zijn vakmensen die demonstraties geven, zoals poetsen, schilderen, koken, blussen. Er staan verenigingen en non-profit organisaties. Er is een winterplein met ijszeilers en de schaatsclub. En natuurlijk
een horecaplein met een hapje en
een drankje. De loods wordt gezel-

De bemanning van de 1645 is de snelste van de dag. Foto: Tiflo.

Tiflo wint roeiwedstrijd
met vlet tijdens Sail 2010
Aalsmeer - Voor de wilde vaart van
scoutingverening Tiflo uit Aalsmeer
was Sail 2010 extra speciaal. De
scouts mochten niet alleen meedoen aan de finale van de vlettenwedstrijd die tijdens het maritieme
evenement plaatsvond, ze waren
ook nog het snelst. De vlettenwedstrijd op het IJ was het slot van het
zogenaamde Vette Vletten-project.
Doel van het project was het werken in de techniek, in het bijzonder
in de maritieme sector, te promoten.
Daarom kregen ruim 300 leerlingen
van tien VMBO-scholen een halfjaar
geleden de materialen voor de bouw
van een lelievlet. Hieronder ook het
Triade Atlas College uit Edam, dat
een vlet voor de Tiflo zou gaan bouwen. Het afgelopen half jaar bouwden de leerlingen van de Edamse
school gestaag voort aan de nieuwe vlet van de Tiflo, de 1645, die

werd gesponsord door het Loodswezen. Zaterdag 21 augustus volgde het slotakkoord van het project
tijdens Sail 2010. Samen met zo’n
250 scouts, die bij het project betrokken waren, waaronder natuurlijk de wilde vaart van de Tiflo, werden de nieuwe boten gedoopt tijdens een roeiwedstrijd. Tien vletten gingen de strijd met elkaar aan.
De bemanning van de vletten bestond uit de waterscouts en de leerlingen metaalbewerking die de boten hebben gebouwd. En wat bleek?
De gloednieuwe vlet van de Tiflo
was de snelste. Na afloop werd de
vlet officieel overgedragen aan de
Aalsmeerse vereniging. Een mooie
afsluiting van het project. De Tiflo
hoopt nog vele prijzen te gaan winnen met de nieuwe vlet en bedankt
de leerlingen van het Triade Atlas
College voor de bouw.

De nieuwe vlet van de Tiflo, onderweg naar de snelste tijd. Foto: Tiflo.

tegen mensen, blaffen als de pup
even alleen is, trekken aan de lijn,
enzovoort. Ook de hond die z’n puppytijd achter zich heeft liggen kan
natuurlijk nog leren zich om goed te
gedragen. Dit gebeurt in de andere
klasjes, waar men ook wekelijks kan
instromen.
Er wordt gewerkt met de nieuwste, positieve trainingsmethoden en
praktijkgerichte ondersteuning van
de trainers. Een ontspannen leerklimaat staat voorop. Belangstelling? Neem contact op met Brenda van der Zwet. brenda@dogstale.
nl tel. 06-13570810 of via de website www.dogstale.nl.

ingezonden
Stoere dief steelt gepimpte skelter
Discussie bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 30 augustus houdt Viva Aquaria de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. Een discussieavond staat op het programma. Het
is de bedoeling dat eventuele problemen met aquaria op tafel gelegd

worden en leden en belangstellenden daar met elkaar over van gedachten wisselen. Ook eventuele
noviteiten kunnen de revue passeren. En het hoeft niet alleen kommer en kwel te zijn, het is zeker
ook de moeite waard om leuke dingen te delen. De avond begint om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Wie
meer wil weten over Viva Aquaria
kan contact opnemen met de heer
C. Keim, tel. 0297-343854.

Net terug van een heerlijke vakantie, zijn wij tot de ontdekking gekomen dat een bijzonder stoere dief
zo flink is geweest om bij ons in de
schuur proletarisch te gaan winkelen. Het vreemde is dat alles overhoop is gehaald, nieuwe fietsen zijn
blijven staan, maar alleen de Bergskelter van mijn 9-jarige dochter is
meegenomen. Haar vakantie werd
hierdoor in één keer volledig verpest! Zij heeft al haar zakgeld gebruikt om deze skelter te ‘pimpen’.
Tijdens haar verjaardag vroeg ze
aan iedereen spullen voor de skelter. Ik wil daarom de harteloze dief
die, of voor zijn eigen plezier, of voor

misschien 100 euro op de zwarte
markt, mijn dochter zo intens verdrietig heeft gemaakt hartelijk bedanken! Ik heb niet echt de illusie
dat we de skelter nog terugvinden,
maar mocht u, als lezer van deze
brief, ineens iemand op een skelter
zien rijden waarvan u niet wist dat
deze persoon er één had, of mocht u
een gepimpte skelter zien rijden met
onder andere een buitenlands nummerbord, geeft u ons dan alstublieft
een seintje!
Corinda Tas,
Hornweg 151,
tel: 0297-340184
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Advies Kvk toekomstplan
voor watersportsector
Aalsmeer - De Kamer van Koophandel gaat de gemeente Aalsmeer
adviseren bij het schrijven van
een toekomstplan voor de watersportsector aan de Uiterweg. Beiden willen in de toekomst fors inzetten op het water rond Aalsmeer
als één van de motoren van de economie. Ondernemers hebben ook
hun stem kunnen laten horen. Gisteren, woensdag 25 augustus, hebben KvK-adviseurs met lokale ondernemers over hun wensen en
ambities gesproken. Deze wensen

te hebben betaald. Nu zou dat al tot
vijfmaal opgelopen zijn.
De VGB probeert via de Nederlandse ambassade, VNO-NCW, de ministeries van LNV en Economische
Zaken en de Europese Commissie
druk op de Oekraïense autoriteiten
uit te oefenen. De Nederlandse ambassadeur heeft opheldering gevraagd. Volgens de VGB dreigt voor
de betrokken exporteurs een zware
schadepost.
“Uit onze achterban horen wij ook
dat veel importeurs in Oekraïne niet
meer bestellen, omdat zij ervan uitgaan dat de bloemen en planten
toch niet op tijd of in slechte staat
arriveren”, zeg VGB-directeur Robert Roodenburg. De brancheorganisatie heeft exporteurs die de dupe
zijn geworden van de blokkade opgeroepen zich te melden. Nederland
exporteerde vorig jaar voor 25 miljoen euro aan bloemen en planten
naar Oekraïne. De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende
groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigt
65 procent van de omzet in die bedrijfstak.

Cheque voor De Lotusbloem
Aalsmeer - Op 3 juni heeft restaurant Westeinder Paviljoen op surfeiland Vrouwentroost de deuren geopend. Tijdens de openingsreceptie
hebben de eigenaren Zoran Grdenic en Stefan Levarht aan de gasten
gevraagd geen cadeaus mee te nemen, maar een envelop met inhoud.
Het idee om een Aalsmeerse instelling een financieel steuntje in de rug
geven, is in goede aarde gevallen
bij de gasten en er is gul gegeven.

Faunaland Kudelstaart 5 jaar
Kudelstaart - Faunaland Kudelstaart organiseerde op woensdag 18 augustus ter ere van haar 5jarige bestaan een kinderboerderij, opgezet door Bert’s Animal verhuur, op het plein van het winkelcentrum. Kinderen konden alleen
of onder begeleiding kennis maken met vele soorten dieren. Zo waren er in een huisje diverse soorten
konijntjes, cavia’s en jonge biggetjes en kuikens te bewonderen. Op
het erfje waren er geitjes, schaapjes,
kippen, ganzen, een ezel, een lama
met jong en diverse andere dieren

moeten samen met de uitkomsten
van een passantenenquête de basis
vormen van het advies aan de gemeente Aalsmeer. Inzet van de KvK:
Een toekomstplan waarin ruimte is
voor groen, maar vooral voor bedrijvigheid in Aalsmeer Waterdorp
en Aalsmeer Bloemendorp. In gesprek met KvK-Adviseurs Wout Grift
en Chuw Dan Hu kan nog op 30 augustus of 1, 6 of 7 september. Aanmelden kan via: wgrift@amsterdam.
kvk.nl, chu@amsterdam.kvk.nl
Bron: KvK Amsterdam

Bloemenexport dupe van
grensblokkade Oekraïne
Aalsmeer - Bracheorganisatie voor
de groothandel in bloemen en planten VGB probeert via diverse kanalen de grens van Oekraïne weer
open te krijgen. De Oekraïense douane houdt al bijna een week tientallen vrachtwagens tegen. Vele ervan
zijn beladen met bederfelijke sierteeltproducten.
De trucks staan bij verschillende
grensovergangen, onder meer bij
het Poolse Krakau. Over de exacte reden van de maatregel tast de
VGB (Vereniging van Groothandel
in Bloemkwekerijprodukten) nog in
het duister. De invoerdocumenten
zijn in orde. Naar verluidt vindt de
douane de bedragen op de facturen
van de exporteurs te laag. Doordat
het land lid is geworden van de wereldhandelsorganisatie WTO, moest
het zijn invoerrechten sterk verlagen. Daardoor gederfde inkomsten
zou het willen compenseren via hogere facturen. Overigens mocht ook
een truck waarvoor door de importeur inmiddels hogere invoerrechten
zijn betaald het land nog niet in. Een
exporteur meldde sinds vorige week
woensdag driemaal zoveel invoerrechten als het officiële percentage

Kinderboerderij groot succes

Liefst 2.000 euro is bijeen gebracht
en dagcentrum De Lotusbloem voor
mindervalide kinderen is hiermee
afgelopen dinsdag 24 augustus verblijd. Voor het Westeinder Paviljoen
heeft Zoran Grdenic de cheque met
dit mooie bedrag overhandigd aan
twee medewerkers van De Lotusbloem. “Het geld gaat goed besteed
worden”, verklaarden de twee enthousiast. “We hebben diverse plannen.”

ring demonstreren. Een unieke gelegenheid om eens te zien hoe het
een en ander bij de vakopleidingen van het Boerma Instituut in zijn
werk gaat. In de winkel kunnen alle onmisbare benodigdheden voor
het opbouwen en vervolmaken van
een bloemwerk. En bezoekers worden uitgenodigd in het oergezellige Limburgse café ‘De Mijnen’ voor
een lekker kopje koffie of thee met
een verrassing. De toegang voor
deze open dag, die plaatsvindt van
12.00 tot 16.00 uur, is gratis. Voor informatie kan gebeld worden naar
020-4415306 of kijk op www.bloemschikken.nl.

De hele dag door was het een gezellige drukte op het plein, en ook
het weer droeg daar zijn steentje
aan bij. De kleurplatenwedstrijd leverde vele mooie tekeningen op en
ook waren er diverse kinderen die
hun eigen creativiteit op de proef
hadden gesteld. “Een dag om nooit
te vergeten”, aldus Ingrid van Faunaland. “Op naar de volgende vijf.”

Van links naar rechts: Wethouder Ed Heinen, fractieassistent Jan Dirven en
burgemeester Frans Buijserd uit Nieuwkoop in gesprek met Marcel Claessen
(FloraHolland Aalsmeer) en Marius Dekker (De Gooijer International) tijdens
het bezoek aan de Greenport Aalsmeer op 18 augustus.

Delegatie onder indruk van vooruitgang

‘Nieuwkoop en Greenport
Aalsmeer sterke partners’
Aalsmeer - “Er is al veel samenhang tussen met name productiebedrijven in de gemeente Nieuwkoop en de sierteeltcluster in en
rond Aalsmeer. Met de toetreding
van Nieuwkoop tot de Greenport
Aalsmeer kunnen we de samenwerking bestuurlijk versterken en de
sector nog beter op de kaart zetten’’.
Dat zei Jaap Bond, voorzitter van de
Greenport Aalsmeer, bij het bezoek
van een delegatie van het college
van B&W en de gemeenteraad van
Nieuwkoop op 18 augustus. De delegatieleden bleken onder de indruk
van de vooruitgang binnen de sector op het gebied van duurzaamheid,
innovaties in de markt en economische potentie. Het bezoek van de gemeentelijke bestuurders van Nieuwkoop maakt deel uit van een programma, waarbij de nieuw aangetreden gemeenteraden en colleges
in Nieuwkoop, Kaag & Braassem,
Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en
Haarlemmermeer nader kennismaken met de sierteeltcluster in hun
gebied. Zo komen volgende week
woensdag burgemeester en wethouders en raadsleden van Kaag &
Braassem op bezoek. De economische en maatschappelijke betekenis
van de sierteeltcluster is groot. Dagelijks zijn bij en op het terrein van
FloraHolland Aalsmeer, de kern van
deze sierteeltcluster, tussen 10.000
en 12.000 personen werkzaam. “Zij
komen uit het hele gebied en leveren hun bijdrage aan de exportomzet van bloemen en planten, die op
jaarbasis uitkomt op 5 miljard euro.
Kwekerijen, handelsbedrijven, leveranciers, transport- en veredelingsbedrijven vormen gezamenlijk deze sierteeltcluster in de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht. We hebben goede groeikansen, maar ook problemen die we
gezamenlijk het beste kunnen aanpakken’’, aldus Marcel Claessen,
bestuurslid van Greenport Aalsmeer
en vestigingsmanager van FloraHolland Aalsmeer.
Resultaat samenwerking
Voorzitter Jaap Bond van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer ging kort

in op de drie hoofdthema’s, die in
de komende jaren veel aandacht
vragen: ruimte en bereikbaarheid,
duurzaamheid en arbeid, onderwijs
en innovatie. Een resultaat van de al
gestarte samenwerking noemde hij
de subsidie, die Greenport Aalsmeer
heeft gekregen voor het aanleggen
van een ongestoord logistieke verbinding (OLV) van de kern van de
cluster, de bloemenveiling en de
daaraan gekoppelde handelsbedrijven, naar Schiphol. “Als afzonderlijke partij zou dat onmogelijk zijn geweest om dat bedrag van 8 miljoen
euro toegezegd te krijgen. De OLV
verbetert de bereikbaarheid, het
vestigingsklimaat en de leefbaarheid’, lichtte Bond toe.
Vooruitgang bij duurzaamheid
Naast bezoek aan FloraHolland
maakte de bijna twintig(!) leden tellende delegatie kennis met bloemen- en plantenexporteur De Gooijer International op het terrein van
FloraHolland in Uithoorn, succulentenkwekerij Ton van der Hoorn in
Nieuwveen en de rozenkwekerij Nice2Get! in Nieuwveen. Directeur Robert Koot van deze 7,5 hectare grote
kwekerij zette uiteen, hoe zelfstandig energie wordt opgewekt voor
het belichten van de rozen, waarbij de vrijkomende warmte en CO2
voor de productie wordt gebruikt.
Met deze zogenaamde warmtekrachtinstallatie wordt ook stroom
geleverd. Een speciaal scherm reduceert de lichtuitstoot tot de voorgeschreven norm. Ook de bemesting en gewasbescherming bij Nice2Get! is ultramodern. “Vernieuwing,
vergroting en verduurzaming hebben we bij de bouw van deze kwekerij in 2005 en daarna in de bedrijfsvoering steeds gecombineerd’’,
aldus Koot. De delegatieleden waren verder onder de indruk van de
marktgerichtheid van de bedrijven
en de samenwerking die wordt gerealiseerd om vanuit Nederland bijna 100 exportmarkten te bereiken.
“De totale Nederlandse tuinbouw is
daarmee goed voor maar liefst 20%
van het overschot op de betalingsbalans”, aldus Claessen.

Zaterdag open huis bij het
Boerma Instituut Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 augustus houdt het Boerma Instituut weer een gezellig en bloemrijk open huis in haar design school
aan de Legmeerdijk 227.
Bezoekers kunnen onder andere
fraai bloemwerk bewonderen of een
van de gevarieerde demonstraties
bijwonen. Ook kunnen vragen gesteld worden over de (internationale) vakopleidingen bloemschikken
en floral design bij het Boerma Instituut. Natuurlijk mag gebladerd worden in de meer dan 200 verschillende internationale bloemsierkunstboeken. Verder gaat een aantal cursisten een uitgebreide autoversie-

te zien. Van de mogelijkheid om tussen de dieren door te lopen en ze te
aaien of te kammen werd veel gebruik gemaakt.

Horloge van Bloemenzegelwinkelier Sparnaaij Juwelier
Aalsmeer - Voor de maandprijs van de Bloemenzegelwinkeliers heeft Sparnaaij Juweliers in de Zijdstraat een horloge van het merk Milano uitgereikt. Milano maakt leuke kleurige horloges, die met een extra band geleverd worden.
De banden zijn eenvoudig te verwisselen. Omdat de winnares niet op de foto wilde, is een afbeelding van de horloges gemaakt. De winnares was overigens wel heel blij met haar prijs en is na de uitreiking van het horloge tevreden naar huis gegaan.

Meer dan 700 euro voor Pakistan
Aalsmeer - Duoplant bedankt alle mensen die afgelopen vrijdag 20
en zaterdag 21 augustus een boeket
bloemen van 5 euro of meer hebben
gekocht bij de bloemen- en plantenwinkels, supermarkten en tankstations in Aalsmeer, Amstelveen,
Uithoorn, Kudelstaart en De Kwakel. Vorige week kondigde Duoplant
aan bij ieder verkocht boeket een
bedrag van 1 euro over te maken op
giro 555 voor hulp aan Pakistan. Er

is supergoed gereageerd op de actie met een dubbel gevoel. Gezelligheid in huis en een steentje bijdragen om Pakistan te helpen. De
‘bloemen voor Pakistan’ heeft een
bedrag opgeleverd van 710 euro.
Duosport wil alle kopers hartelijk bedanken. Ook de mensen die
spontaan een bedrag gaven, wat
nog eens 55 euro bij elkaar bracht.
In totaal is 765 euro overgemaakt
aan giro 555.

Weer uitreiking Tour de
France Prijzenfestival
Aalsmeer - De vakantietijd heeft er
voor gezorgd dat het uitreiken van
de prijzen van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival enige vertraging heeft opgelopen. De afgelopen week overhandigde rijwielhersteller Bert de Vries bekend van
fietsreparaties en onderdelen voor
al uw fietsplezier aan de in Aalsmeer
woonachtige Mark van den Broek,
een winnaar die in het verleden al
vaker in de prijzen is gevallen, de

door hem beschikbaar gestelde
Sigma draadloze fietscomputer en
uiteraard deed hij daarbij het aanbod deze computer te zijner tijd in te
stellen. De komende week hoopt de
redactie Jordy Buskermolen uit Kudelstaart (hij won de door Rinus Bon
beschikbaar gestelde racefiets) en
Marinus van der Wal uit Aalsmeer
(hij won de door Ed Kriek Optiek beschikbaar gestelde sportzonnebril)
te kunnen vereeuwigen.

Mark van den Broek (links) ontvangt een Sigma fietscomputer uit handen van
Bert de Vries.

Muziek voor kinderen van
0 tot 6 jaar bij Spelenderwijs
Kudelstaart - ‘Hallo hallo hallo’,
zingt Bella het hondje, die een belangrijke rol speelt bij de cursussen
‘muziek op schoot’ voor 0- tot 4 jarigen, en ’muziek in de kring’ voor
4- tot 6-jarigen waarmee muziekschool Spelenderwijs vanaf 15 september weer van start gaat. Vanaf
dan is er voor ouder(s) en 0- tot 4jarigen iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- of zaterdagochtend
in het gebouw van het Showjachthoornkorps gelegenheid om samen
plezier te beleven aan muziek. Voor
de 4- tot 6-jarigen zijn er cursussen
op woensdag- of vrijdagmiddag, of
zaterdagochtend. “We leren nieuwe
liedjes die aansluiten bij de leeftijd
en belevingswereld van het kind”,
zegt muziekdocente Irma Hogenboom. “Deuntjes die je kunt gebruiken tijdens het spelen, de dagelijkse
handelingen of om ‘gewoon’ lekker
naar te luisteren. Ook liedjes uit de
oude doos komen aan bod. Daarnaast wordt er regelmatig gebruik
gemaakt van instrumenten. Improviseren met bijvoorbeeld ritmestokjes,
sambaballen en trommeltjes om de
kinderen kennis te laten maken met

de verschillende klanken en mogelijkheden van het instrumentarium.
Dans en beweging doen de rest.” Op
de website muziekschoolspelenderwijs.nl is alle informatie over de beide cursussen te vinden.

Stroopwafelactie voor Tinka
Aalsmeer - Wegens groot succes
wordt ook dit jaar weer een stroopwafelactie gehouden voor Tinka
in Brazilië. De opbrengst komt ten
goede aan het werk wat, de van origine Aalsmeerse Tinka met haar
team in de sloppenwijken van Belo Horizonte, Brazilie doet. Zij woont
en werkt daar onder de straatkinderen. De thuisfrontcommissie probeert door verschillende acties geld
bijeen te krijgen om haar werk te
ondersteunen. Een actie die al een
tijd loopt is de lege cardridge actie,
deze zijn namelijk geld waard. Tij-

dens de braderie kunt u ze ook inleveren. Net als vorig jaar worden op
de braderie weer heerlijke vers gebakken stroopwafels van Markus en
Markus verkocht. De stroopwafels
zijn verpakt per 10 stuks en worden
verkocht voor 2,25 euro per pakje of
drie pakjes voor 6 euro.
Voor meer informatie kan de nieuwe website www.tinkahelpt.com bezocht worden. Op de website kan
gekeken worden wat voor bijzonder
werk Tinka doet én grote bestellingen kunnen doorgemaild worden.
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Aldersadvies verkeerd begrepen

Met borrel op tegen paaltje

Streek - Het afgelopen donderdag
door Alders uitgebrachte advies
over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol werd in
verschillende media niet juist weergegeven. Bewoners kunnen de indruk hebben gekregen dat na het
eerdere advies groei opnieuw aan
de orde was. Dat is niet het geval.
Ook kwamen voor de bescherming
van bewoners essentiële punten
niet of nauwelijks aan de orde. Het
advies dat donderdag aan de minister werd overhandigd betrof de
spelregels voor een experiment met
een nieuw normen- en handhavingstelsel. Uit de krantenberichten kunnen bewoners hebben begrepen dat
het ging om het mogelijk maken van
verdere groei. Dat was niet de strekking van het advies.

Uithoorn - Een beschonken vrouw
heeft zondag 22 augustus rond vijf
uur in de middag een paaltje geraakt op de Schans in Uithoorn.
Na een melding zagen agenten ter
plaatse de vrouw lopen. Ze was zeer
onvast ter been. Diverse getuigen

Wel doorgroeien
Een advies over beperkte groei tot
maximaal 510.000 vluchten t/m
2020, waarvan 32.000 in de nacht,
werd al in oktober 2008 uitgebracht
en met een ruime meerderheid door
de Tweede Kamer overgenomen.
Aan deze eerdere afspraak verandert de aan de Alderstafel bereikte
overeenkomst over het stelsel niets.
Ook is het niet zo dat Schiphol zonder een nieuw stelsel niet zou kunnen groeien. Binnen de grenswaarden van het bestaande stelsel kan
Schiphol doorgroeien naar 460.000
tot 470.000 vluchten. Na salderen
van grenswaarden, zoals de kamer
eerder toestond, kan Schiphol ook
met het huidige stelsel doorgroeien
naar 510.000 vluchten. Het in 2008
aan de Alderstafel bereikte akkoord
omvatte, naast beperking van de
groei , onder andere afspraken over
selectief gebruik van Schiphol, een
reeks van hinderbeperkende maatregelen en de invoering van een ander normen- en handhavingstelsel.

Gelijkwaardige bescherming
Het stelsel, dat ten doel heeft te bewaken dat Schiphol binnen de wettelijke milieugrenzen blijft, wordt alleen vervangen als het nieuwe stelsel de bewoners een gelijkwaardige bescherming biedt. Onderzoek
van de NLR heeft aangegeven dat
het stelsel, dat met ingang van 1 november gedurende twee jaar wordt
beproefd, de bewoners tenminste
gelijkwaardig maar mogelijk beter
beschermt dan het bestaande. Het
experiment moet aantonen dat dit
ook in de praktijk het geval is. Deze toets wordt gedaan aan de hand
van de wettelijke gelijkwaardigheidscriteria en door de geluidsbelasting op handhavingpunten te vergelijken met die onder het huidige
stelsel.
Daarnaast onderzoekt Professor Michiels, een deskundige op het terrein van bestuursrecht, de gelijkwaardigheid van de rechtsbescherming van burgers. Mocht het nieuwe stelsel geen gelijkwaardige bescherming aan bewoners bieden,
dan wordt het niet ingevoerd en vervallen ook de andere gemaakte afspraken. In sommige media is veel
aandacht gegeven aan idle reverse
thrust, het remmen op de wielen. De
bewonersdelegatie wil er op wijzen
dat dit slechts één van de vele hinderbeperkende maatregelen is, die
bovendien voor een beperkt aantal
inwoners een verbetering betekent.

College- en raadseden doen zegje

Radio Aalsmeer pakt de
politieke draad weer op
Zijdstraat toch andere kant op?
Aalsmeer - Op verschillende plekken in het centrum worden bezoekers gewezen op de winkelstraat
met daar achter de mogelijkheid
te parkeren op het Praamplein. Wie
echter in de Schoolstraat de auto
stalt, en dat mag met parkeerschijf
twee uur lang, wordt enigszins op
het verkeerde been gezet. Via het
steegje langs het kinderdagverblijf
en de schoenmaker is de Zijdstraat
vanuit de Schoolstraat in no time
bereikt. Met een blauw bord wordt
dit wandelpad aangeduid. Het bord-

je er onder wijst bezoekers echter
de andere kant op richting de Zijdstraat. De pijl zegt dat de winkelstraat zich bevindt richting Dorpsstraat. Hier aangekomen waren de
bordjes waarschijnlijk op, want links
of rechts af? Voor winkels kan het
allebei, maar wie naar de Zijdstraat
wil, zal links af moeten slaan. De pijl
staat verkeerd gedraaid, moet recht
op geplaatst worden. Een kwajongensstreek is het zeker niet. De pijl
zit met grote bouten muurvast aan
de paal!

der Hoeven is sinds de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen wethouder van de gemeente Aalsmeer.
Hij wil graag kennis maken met de
wijkraad en de wijkbewoners. Wat
zijn de onderwerpen die de bewoners van de Hornmeer belangrijk
vinden? Hoe zien de wijkraad en de
bewoners het wijkgericht werken en
hoe kunnen gemeente en wijkraad
elkaar ondersteunen? De wijkraad
vergadert donderdag 2 september
vanaf 19.30 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Alle
bewoners van de Hornmeer zijn van
harte welkom.

Aalsmeer - Enkele weken geleden werd uit de Chrysantenstraat
in dorp een rode klassieke Vokswagen Kever gestolen. Deze opvallende verschijning uit de jaren vijftig
zou dienst gaan doen als trouwauto voor een stel dat deze week vrijdag in het huwelijksbootje stapt. Via
allerlei ‘wegen’ maakten Sam en Janet de diefstal van hun Kever wereldkundig. De Nieuwe Meerbode
maakte een bericht maar ook SBS6

tes Den Burg, Wormerveer en Diemen aan. Tijdens ‘Verzoekplaten.
nl’ (tussen 13.00 en 14.00 uur) kan
het marktpubliek rechtstreeks een
plaat aanvragen in de kraam waar
June Hoogcarspel de platen aan elkaar praat. Enkele Noord-Hollandse artiesten treden dat uur live op.
Tijdens het marktspel worden drie
koppels met vragen op pad gestuurd. De antwoorden op deze vragen zijn ze vinden op de markt zelf.
Het koppel dat als eerste alle vragen
goed heeft, wint een RTV N-H boodschappentas vol met lekkere dingen
van de markt.

Kudelstaart - Vrijdag 20 augustus
is door onbekenden een container
in de Schweitzerstraat in brand gestoken. Rond kwart voor elf in de
avond is de brandweer gealarmeerd.

weg kon een boom de druk van de
storm niet meer aan en knakte. De
stam belandde midden op de weg.
De brandweer heeft de boom in
stukken gezaagd en opgeruimd.
Foto: Ronald van Doorn.

‘Poelgebied’ op
50 meter hoogte

Aalsmeer - Heel de maand augustus is de watertoren open geweest
voor publiek. Alleen zaterdag 28 augustus kan nog een tochtje naar de
top worden ondernomen (à 2 euro); zondag 29 augustus is de toren
dicht vanwege de triathlon die langs
de watertoren voert. Of en wanneer
de 50-meter hoge toren in september opent, hangt af van de geplande
renovatie van het monument.

werd ingeschakeld. Daarnaast werden zoveel mogelijk garages en
speciale internetsites op de hoogte
gebracht. Dat heeft er wellicht voor
gezorgd dat de Kever onverkoopbaar is geworden. In elk geval is de
rode ‘beauty’ teruggevonden, afgelopen dinsdagavond in Vinkeveen
langs de openbare weg. Uiteraard
zijn de trouwlustigen erg blij hoewel
de auto gestript is. Zo zijn de bumper en bagagedrager verdwenen.

De spuitgasten hoefden de slangen
echter niet uit te rollen. Buurtbewoners hadden hun komst niet afgewacht en zelf het vuur geblust.
Foto: Ronald van Doorn.

Wateroverlast door heftige regenbui

Nekletsel na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 23 augustus om kwart over vijf in de middag
heeft een aanrijding plaatsgevonden in de Hortensialaan.
Een 84-jarige vrouw, die haar auto
uit een uitrit stuurde, zag een aankomende auto over het hoofd.
Deze bestuurder zag haar wagen te
laat en kon een aanrijding niet meer

voorkomen. De wagen ramde de zijkant van de auto van de 84-jarige.
Politie, brandweer en de ambulance
zijn ter plaatse geweest.
De 84-jarige is met nekletsel naar
het ziekenhuis vervoerd. Beide auto’s raakten flink beschadigd.
Foto’s: Ronald van Doorn.

Boom knakt op Kerkweg
Aalsmeer - Het regende en waaide afgelopen maandag 23 augustus
behoorlijk hard.
Straten liepen vol met water, overal
lagen bladeren en her en der braken
takken van bomen af. Op de Kerk-

zegje komen doen in het programma
Aalsmeer Actueel. Gezien de vele ingrijpende ontwikkelingen die de gemeente Aalsmeer te wachten staan
in de nabije en verdere toekomst
hebben de dames en heren politici
de komende tijd hun handen vol en
naar de mening van de programmamakers bij Radio Aalsmeer biedt het
lokale radiostation een uitstekend
platform om zoveel mogelijk informatie door te geven. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via de kabel (99.0
Mhz) of de ether (105.9 Mhz) of
via livestream op de computer:
www.radioaalsmeer.nl. Alle programma’s zijn nog gedurende vier
weken na uitzending terug te beluisteren.

Buurt blust brand in container

Radio Noord-Holland dinsdag
rechtstreeks vanaf de markt

Aalsmeer - Aanstaande dinsdag
31 augustus zendt Radio NoordHolland rechtstreeks uit vanaf het
Raadhuisplein. Tijdens het ochtendprogramma besteden Arjan Burggraaf en June Hoogcarspel verschillende reportages aan Aalsmeer en
de lokale bijzonderheden. Ook is er
aandacht voor de dinsdagochtendmarkt met het bekende marktspel
waaraan klanten aan kunnen meedoen. De kraameigenaren wordt gevraagd enkele leuke cadeautjes ter
beschikking te stellen. De markttour
van Radio Noord-Holland doet verder de Noord-Hollandse gemeen-

Aalsmeer - Het reces zit er voor de
dames en heren politici weer op en
dat betekent dat politiek Aalsmeer
vanavond, donderdag 26 augustus,
vanaf 20.00 uur weer aan zet is voor
de tweewekelijkse vergaderingen
van Beraad en Raad. Het betekent
ook dat de politieke redactie van Radio Aalsmeer de draad weer kan oppakken en de vergaderingen traditiegetrouw in zijn geheel rechtstreeks
zal uitzenden. Maar daarmee is de
politieke koek nog niet helemaal op
want iedere zaterdagmiddag tussen
12.00 en 13.00 uur zullen de diverse afgevaardigden van de politieke
fracties en het college van burgemeester en wethouders op toerbeurt
of (indien gewenst) gezamenlijk hun

Gestolen trouw-kever terug!

De invoering van glijvluchtlandingen overdag, waardoor de hinder
zal verminderen voor veel bewoners in het buitengebied is de veruit
belangrijkste maatregel. In het akkoord van 2008 heeft de luchtvaartsector zich verplicht om ondanks de
groei naar 510.000, het aantal gehinderden met 5 procent te verminderen.

Wethouder Van der Hoeven
te gast bij wijkraad Hornmeer
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven komt donderdag 2 september naar de vergadering van
de wijkraad Hornmeer. Hij is binnen het college verantwoordelijk
voor het Wijkgericht werken. Daarom bezoekt hij de komende maanden alle wijkraden in Aalsmeer. Voor
de vakantie heeft hij de wijkraden
van Oost en Stommeer bezocht.
Deze keer is de Hornmeer aan de
beurt en op 27 september komt hij
naar de wijkraad De Dorper. Dit najaar zal hij ook een bezoek brengen
aan de vergadering van de dorpsraad van Kudelstaart.Gertjan van

wezen de betreffende vrouw aan als
degene die het paaltje had geramd.
Na een blaastest op het politiebureau bleek de vrouw 2,5 keer de
toegestane hoeveelheid alcohol te
hebben gedronken. Er is procesverbaal opgemaakt.

Politie vindt 7000 kilo hasj
Nieuw-Vennep - In een loods in
Nieuw-Vennep is dinsdag 17 augustus bijna zevenduizend kilo hasj en
hennep aangetroffen, met een vermoedelijke verkoopwaarde van 40
miljoen euro. De hoofdverdachte in deze zaak, een 35-jarige Amsterdammer, is zondag 15 augustus
aangehouden. Hij wordt verdacht
van handel in verdovende middelen.
Ook zijn 31-jarige vriendin en de
huurder van de loods zijn gearresteerd. De politie Amsterdam-Amstelland kreeg de man in het vizier
na een tip, waarna op die zondag
zijn woning werd doorzocht. Daarbij werden tientallen pillen vermoedelijke xtc gevonden, cash geld, een

op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en munitie. Toen de man bij
zijn huis opdook, kon hij meteen
worden aangehouden. Politiemensen namen dinsdag vervolgens een
kijkje in de loods in Nieuw-Vennep,
waarna de verdovende middelen in
dozen werden gevonden.
Bij een aanvullende zoeking vrijdag,
werd ook de administratie in beslag
genomen. De politie Hollands-Midden verrichte in deze zaak ook een
zoeking in een loods in Alpen aan
den Rijn. Daarbij werd niets aangetroffen. De hoofdverdachte en de
huurder zijn voorgeleid en in voorlopige hechtenis gesteld.

Aalsmeer - Met bakken kwam afgelopen maandagochtend 23 augustus de regen uit de lucht. De
lange en heftige regenbui zorgde er voor dat straten en pleinen in
heel kort tempo vol water kwamen
te staan. Onder andere veranderde de Lakenblekerstraat op bedrijventerrein Hornmeer in een klein riviertje. De riolering had moeite met
de verwerking van al het water. Volgens bewoner Wilfred van Heusden
uit de Lakenblekerstraat was dit niet
de eerste keer dat er zware wateroverlast was. “Iedere keer na een
zware regenbui loopt de straat vol
water. Wanneer wordt nu eens aan-

gevangen met de reconstructie van
het bedrijventerrein?”
Ook bewoners van de flat aan Kas
zijn de wateroverlast meer dan zat.
“Al meer dan twee jaar hebben we
wateroverlast. Maandag 23 augustus was het voor de zoveelste keer
weer raak. Ik heb 13 millimeter gemeten. Het water stond zo hoog
dat bijna de woningen op de begane grond last kregen van het water.
Hopelijk gaat de gemeente, die er al
vele keren op de overlast is gewezen, nu eindelijk wat doen aan ons
probleem”, laat de heer A. Box uit
Kas 95 geïrriteerd weten.
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Voetbalseizoen gestart bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen weekeinde is het nieuwe voetbalseizoen bij
RKDES geopend voor de pupillen,
junioren en de dames en meisjes.
Dit gebeurde met een heus pannenkoekenfestijn voor de jongste voetballers en een seizoenstartontbijt
voor de oudere jeugd. Het belooft
weer een mooi voetbaljaar te worden met 6 juniorenteams, 18 pupillenteams en 3 meidenteams. Zoals
ieder jaar organiseerde het jeugdbestuur van RKDES aan het begin van het seizoen een officiële aftrap. Zaterdagmorgen vroeg waren
maar liefst 80 F-pupillen en 5-jarigen aanwezig. Zij startten om 9.30
uur met het zogenaamde pannenkoekenfestijn: een onderling voetbaltoernooi dat werd afgesloten met
het eten van overheerlijke pannenkoeken. Om 10.30 uur waren er zo’n
60 E-pupillen actief en een uur later liepen er ongeveer 40 D-pupillen
op de velden rond. Na het onderlin-

ge toernooitje verzamelden de voetballers zich in de kantine, alwaar de
nieuwe jeugdvoorzitter Anton van
Son iedereen even toesprak. Maar
voetballen maakt hongerig, dus al
snel werd overgegaan tot een regelrechte schranspartij. Ook dit jaar
zorgden weer vele ouders voor stapels pannenkoeken, die in een wolk
van poedersuiker en stroop werden verorberd onder het genot van
vele liters limonade. Het seizoen
2010/2011 werd zondag voor de junioren (A, B en C), MB1 en MC1 geopend met het altijd gezellige seizoenstartontbijt. ’s Morgens vroeg
werden weer vele gebakken eieren,
broodjes en krentenbollen gegeten
en speelden de A1 (3-3 gelijk tegen
AS’80), B1 (0-2 winst tegen Overbos) en de C1 een bekerwedstrijd.
De overige teams speelden deze
ochtend onderlinge wedstrijden. De
bal rolt weer. RKDES hoopt op een
sportief en gezellig seizoen.

Voetbal bekerfinale

Eerste winst Aalsmeer op Weesp

Birgit Berk neemt in Aalsmeer afscheid van de triatlonsport.
Foto Aktiefoto.nl

De jeugd strijdt in Aalsmeer voor het
NK voor aspiranten. Foto Aktiefoto.nl

23e Multi Triathlon Aalsmeer

Zondag 400 deelnemers aan start

Goos Bartels waterpolotoernooi

Team Mes en Vork wint eerste
prijs in Het Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
augustus is in Het Oosterbad weer
het Goos Bartels waterpolo toernooi gehouden. Altijd een leuk en
sportief spektakel dat wordt georganiseerd door Goos Bartels in samenwerking met Het Oosterbad. Er
was gezellige muziek, lekkere hapjes, drankjes en natuurlijk prijzen
voor de nummers een, twee en drie.
Diverse samengestelde teams deden mee, ook familie teams, zoals
de Bartels en de Hendrixs en vriendenteams als Buis, Stevens en Vork.
Tevens namen diverse Oceanus waterpoloërs deel.
In de poule, waar iedereen een keer
tegen elkaar moest spelen, werden
er speelregels gehanteerd die spontaan werden gemaakt door scheids-

rechter Goos. Dit leverde spectaculaire wedstrijden op. Zo moest er
een team in plaats van borstcrawl
alleen maar schoolslag zwemmen.
Tussendoor was er nog een rode
draad spel. Per team moest één speler een gewicht van vier kilo al watertrappelend boven water houden
met gestrekte arm.
Ook de omlijsting van het gewicht
boven water houden telde mee. Uiteindelijk ging de jury in beraad en
kwam tot de conclusie dat aan het
team Mes en Vork de grootse beker uitgereikt zou gaan worden. Het
winnende team bestond uit Anouk
en Roy Stevens, Daphne, Robin en
Dorien Buis, Leon, Bart Sommeling,
Erwin, Fabienne, Yves-Maurice en
Yvonne Vork.

Handbalcompetitie

Heren starten met toernooi
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer, die alweer een aantal weken aan het trainen zijn, beginnen
het handbalseizoen traditiegetrouw
met het eigen toernooi in het laatste
weekend van augustus. Ook dit jaar
kunnen handballiefhebbers op 28
en 29 augustus de mannen van FIQAS Aalsmeer, onder leiding van de
nieuwe trainer/coach René Romeijn,
met Jimmy Castien terug in de ploeg
uit Spanje en met de nieuwe Deense opbouwer Lasse Winteskov, weer
voor het eerst in actie zien in de eigen Bloemhof tijdens dat toernooi.
Het is de laatste serieuze test voor
aanvang van de competitie op zaterdag 4 september. Meteen staat de
kraker tegen landskampioen Kras/
Volendam op het programma. Deze wedstrijd wordt gespeeld in De
Bloemhof aan de Hornweg en begint
om 20.30 uur. Andere deelnemers
aan het FIQAS toernooi zijn Quintus
en de Belgische teams van KV Sasja
en Sporting Neerpelt/Lommel. De
Aalsmeerse ploeg begint trouwens
al aardig in vorm te komen, want het
afgelopen werden tijdens een trainingsstage in België drie wedstrijden gespeeld en twee daarvan werden door FIQAS Aalsmeer gewonnen (van Waasmunster met 19-16
en van Sporting Neerpelt/Lommel
met 37-27, alleen van Atomix Haacht
werd met 14-16 verloren). Het programma voor komend weekend ziet
er als volgt uit: Zaterdag 28 augustus: 18.30 uur: KV Sasja – Quintus
en 20.15 uur: FIQAS Aalsmeer –
Sporting Neerpelt. Zondag 29 augustus: 11.00 uur: FIQAS Aalsmeer

Bridgeclub start
nieuw seizoen
Kudelstaart - Vanaf dinsdag 31
augustus start bridgeclub Strijd en
Vriendschap het nieuwe bridgeseizoen in de grote zaal van het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Er
wordt gebridged in drie lijnen volgens het ladder-systeem. Nieuwe
leden, zowel gevorderden als beginners, zijn van harte welkom bij
deze gezellige club. Aanvangstijd is
19.30 uur. Aanmelden kan bij Coby
Blom, tel. 0297-327454, email: info@
juffrouwblom.com.

– Quintus, 12.45 uur: Sporting Neerpelt – KV Sasja, 14.30 uur: FIQAS
Aalsmeer – KV Sasja en 16.15 uur:
Sporting Neerpelt – Quintus.
Ook dames in actie
De dames van FIQAS Aalsmeer zijn
ook al weer een aantal weken in training. Ze hebben net een oefenstage
achter de rug en spelen komend tijdens het FIQAS toernooi ook een
tweetal wedstrijden in De Bloemhof.
Vanaf 18.00 uur komen zij in actie
in een driekamp met Foreholte en
Verburch. Op zondag spelen ze dan
nog een oefenwedstrijd tegen Fortissimo in Cothen. De eerste competitiewedstrijd voor de Aalsmeerse
dames is op zondag 12 september
wanneer ze om 13.00 uur thuis spelen tegen Loreal uit Venlo.
Super Cup op 26 september
Voor het eerst wordt de Super Cup
bij de heren tijdens het Holland
Handbal Toernooi gespeeld. Aansluitend op de laatste wedstrijd tussen het Nederlands Damesteam op
zondag 26 september tegen Montenegro spelen de heren van landskampioen Kras/Volendam en verliezend bekerfinalist FIQAS Aalsmeer
om 16.00 uur in het Topsportcentrum in Rotterdam om de Super
Cup. Op dezeelfde dag wordt ook
de uitslag van de Handbalverkiezingen bekend gemaakt. Wie worden gekozen tot de beste spelers
en coaches van Nederland? Op 26
september worden de winnaars
gehuldigd. Kaarten voor de Super
Cup wedstrijd zijn al te bestellen via
www.nhv.nl.
In BeNeLux Liga
De Belgisch/Nederlandse competitie die nu al drie jaar is gespeeld, wordt komend seizoen uitgebreid met teams uit Luxemburg.
De nieuwe internationale reeks zal
dan ook de BeNeLux Liga gaan heten en heeft 12 deelnemende clubs:
vier Belgische (United HC Tongeren,
Atomix Haacht, Achilles Bocholt
en Initia Hasselt), vier Nederlandse
(Kras/Volendam, FIQAS Aalsmeer,
Pals groep/E&O en Eurotech/Bevo)
en vier Luxemburgse (HB Dudelange, Handball Esch, Red Boys Differdange en HV Berchem). Voorlopig
zijn de geplande speelweekenden
30/31 oktober, 18/19 december en
5/6 februari 2011.

Aalsmeer - Aanstaande zondag
29 augustus wordt weer de jaarlijkse Multi Triathlon Aalsmeer georganiseerd. Tijdens deze 23e editie gaan ruim vierhonderd deelnemers van start over drie verschillende afstanden. Voor veel deelnemers
wordt het zondag de vuurdoop op
de zwem-fiets-loopcombinatie. De
Multi Triathlon Aalsmeer trekt elk
jaar weer nieuwe sportievelingen uit
de regio aan die de uitdaging van
een triatlon eens willen aangaan.
Ook meer prestatiegerichte triatleten weten uit het hele land elk jaar
de wedstrijd in Aalsmeer te vinden.
Triathlon Aalsmeer is een sportief
spektakel voor iedereen, en ook zeker voor het publiek. Toeschouwers
kunnen al om 9.30 uur bij zwembad
De Waterlelie en langs de weg klaar
staan om de jongste triatleetjes aan
te moedigen. De kinderen van 6 tot
13 jaar mogen als eerste van start
voor hun Mini-Triatlon. Zij zwemmen
250 meter in het zwembad, fietsen
10 kilometer en lopen 2,5 kilometer om het zwembad. Bij deze serie
doet veel jeugd van het Oceanus/
Multi Supplies Triatlon Team mee,
maar ook uit de rest van Nederland
komt jeugd naar Aalsmeer. De Mini-triathlon van Aalsmeer is namelijk het toneel voor het Nederlands
kampioenschap voor aspiranten.
Dat belooft dus extra strijd te worden en een prijsuitreiking met het
Wilhelmus. De twee andere startseries vinden plaats vanaf het surfeiland bij de Westeinderplassen.
Om 10.30 uur wordt het startschot
gegeven voor de recreatieve achtste triatlon. Deze afstand is met 500
meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen voor veel
deelnemers een mooie manier om
eens te ruiken aan een triatlon. Eer
uur later, om 11.30 uur, rennen 150
deelnemers de Westeinder in voor
een echte uitdaging: De olympische
afstand. Aan de 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen zullen veel deelnemers

een flinke kluif hebben. Voor een ervaren triatlete als Birgit-Cals Berk is
dat bijna een peulenschil te noemen.
Zij zal er zondag alles aan doen om
als eerste over de finish op het parkeerterrein bij De Waterlelie te komen, want het is ook nog eens haar
afscheidswedstrijd. Handbiker Jetze
Plat uit Vrouwentroost doet na een
succesvol debuut van vorig jaar ook
weer mee. Zijn scherpe tijd van vorig jaar (2.21.08) zal Jetze, gedreven
als hij is, dit jaar proberen te verbeteren. Vijf minuten na de start van
de olympische afstand gaan de TrioTeams van start. Bij zowel de achtste
als de olympische afstand strijdt een
groep Aalsmeerders ook nog eens
om de eer voor snelste inwoner.
Verkeerswijzigingen
Om de Triathlon Aalsmeer veilig te
laten verlopen voor de deelnemers
gaat de organisatie met toestemming van de gemeente en de provincie Noord Holland een aantal wegen in Aalsmeer en Kudelstaart volledig of deels afsluiten. Op het parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie geldt vanaf zaterdag 28 augustus 16.00 uur een parkeerverbod.
Voor vrachtverkeer gaat dat verbod
al op vrijdag 27 augustus om 16.00
uur in. In Kudelstaart is op zondag
29 augustus van 9.00 tot 13.30 uur
de Madame Curiestraat volledig afgesloten en de Mijnsherenweg en
de Kudelstaartseweg zijn zeer beperkt toegankelijk. In de Hornmeer
zijn van 7.00 tot 14.30 uur de Kudelstaartseweg (vanaf de Bachlaan
tot de Zwarteweg) en de Zwarteweg volledig afgesloten. In diezelfde tijd zijn ook de Dreef, Beethovenlaan, Lunalaan en de Bachlaan zeer
beperkt toegankelijk. Ook de busdienstregeling van Connexxion tussen Aalsmeer en Kudelstaart wordt
op zondag 29 augustus aangepast.
Kijk voor details over de verkeerswijzigingen en meer informatie over
Triathlon Aalsmeer op: www.triathlonaalsmeer.nl.

Start nieuw sportseizoen biedt kansen

Jeugdsportfonds Aalsmeer
laat kinderen sporten
Aalsmeer - Voor veel meisjes en
jongens geldt dat zij graag in clubverband willen sporten, maar zij
staan langs de zijlijn omdat hun ouders of verzorgers het lidmaatschap
niet kunnen betalen.
Vo o r d i e k i n d e r e n i s e r h e t
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Een intermediar, bijvoorbeeld een leerkracht, jongerenwerker, welzijnswerker, GGD of (financieel) hulpverlener kan in dat geval op een
snelle en eenvoudige wijze maximaal 225 euro aanvragen om het
kind aan het sporten te krijgen. Ook
zwemles voor het A-diploma komt
via het Jeugdsportfonds voor vergoeding in aanmerking. Er kan geld

aangevraagd worden voor kinderen
van 6 tot en met 17 jaar. Voor het bedrag van 225 euro mogen overigens
ook attributen aangevraagd. Hiervoor verstrekt het Jeugdsportfonds
Aalsmeer een waardebon, te besteden bij Duo Sport in de Ophelialaan.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.jeugdsportfonds.
nl. Op de site wordt uitgebreid uitgelegd hoe eenvoudig iemand intermediar kan worden en een aanvraag kan indienen.
Ook kan contact opgenomen worden met het secretariaat: arie.
de.vos@jeugdsportfonds.nl of bij
consulent Cees Wijnen: consulent.
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl.

WK Zwemmen voor mindervaliden

Weer zilver voor zwemster
Mirjam de Koning-Peper
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
augustus zwemster Mirjam de Koning twee zilveren medailles veroverd op de 50 meter vrij en op de
100 meter vrij tijdens het WK Zwemmen voor mindervalide in Eindhoven. Door haar uitval in 2009 waarin Mirjam niet heeft kunnen trainen in verband met twee schouderoperaties en revalidatie, kan dit
een topprestatie genoemd worden.
Mirjam heeft ook deelgenomen aan
het estafette zwemmen. Er zijn door
de zwemmers goede tijden neergezet, maar het heeft geen medaille opgeleverd. In de Nieuwe Meer-

bode van vorige week is overigens
een foutieve melding gemaakt over
de Nederlandse WK zwemmers. In
het artikel stond dat Lisa den Braber voor Oceanus uit kwam, maar
zij zwemt al meer dan een jaar voor
AZCP in Amersfoort en is sinds die
tijd geen lid meer van de Aalsmeerse vereniging. Ook is Lenie van der
Meer geen trainer meer van Mirjam de Koning-Peper. De resultaten
die zijn bereikt, zijn te danken aan
bondscoach Mark Faber en zijn assistenten van het Nederlands Paralympisch Team dat traint in Amersfoort en Zeist.

Aalsmeer - Aalsmeer heeft zaterdag 21 augustus een knappe 0–
1 overwinning behaald op zondag
tweede klasser SV Weesp. Een goede eerste helft met vele kansen aan
Aalsmeer zijde waarvan er slechts
één(!) werd benut en een tweede
helft waarin Aalsmeer door blessures genoodzaakt was een pas terug
te doen. Toch kon Aalsmeer de 3
punten mee naar huis nemen. Al in
de 7e minuut was het raak. Uit een
voorzet van Salih Yildiz was het Ilker
Yildiz die om zijn as draaiend de bal
in de uiterste hoek schoot, 0–1. De
eerste 10 minuten was het wennen
voor beide elftallen. Het was de eerste wedstrijd waar wat op het spel
stond en in alle haast ging menig
balletje naar de tegenstander of verdween over de zijlijn. Aalsmeer verraste zijn tegenstander constant met
zijn wisselende voorhoede. De nieuwe spits Peter Neuvel zette de lijnen
uit en de gebroeders Yildiz waren
weer een crime voor hun tegenstanders. In de 18e minuut was Ilker Yildiz dicht bij een doelpunt, maar zijn
boogbal verraste de keeper niet. Peter Neuvel had de 0–2 op zijn schoen
in de 30e minuut. Alleen voor de
keeper werd zijn schot tot corner
verwerkt. Uit een pass van Salih
Yildiz 2 minuten later knalde Peter
Neuvel net naast. Weesp probeerde
met hoge ballen voor het doel hun
spitsen aan het werk te zetten. René
Jonker was echter heer en meester
binnen de 16 meter. Een uitgelezen
kans kreeg Thomas Harte in de 40e
minuut toen hij uit een dieptepass
van Salih Yildiz alleen op de keeper
kon afgaan. Zijn schot ging naast.

De eerste en enige kans in de eerste
helft van Weesp kwam in de 44e minuut. Het harde schot vanaf rechts
knalde in het zijnet. Aalsmeer had
het aan zichzelf te danken dat het
met maar 0–1 voor stond in plaats
van 0–4 met de rust. Weesp had in
de tweede helft plannen om verandering in de stand te brengen. Een
hard schot vanaf 30 meter trof de
lat en hier kwam Aalsmeer goed
mee weg. Uit een voorzet van Ilker
Yildiz in de 60e minuut schoot Peter Neuvel uit moeilijke positie tegen de keeper. Weesp werd sterker
en Aalsmeer moest terug en hoopte via de counter de veilige 0 – 2 te
maken. Toen Tim Millenaar in de 75e
minuut langdurig langs de lijn met
een blessure werd behandeld,moest
Aalsmeer 9 minuten met tien man
verder. Peter Neuvel werd naar achter gedirigeerd en verrichtte daar
bergen werk. Voorin kregen Ilker en
Salih Yildiz nog kansen in de counter. De koek was op voor Aalsmeer
en Weesp kon aanzetten voor de
laatste 10 minuten. Het werd een
‘struggle for live’ voor Aalsmeer en
van voetbal was geen sprake meer.
Toen de scheidsrechter voor het einde affloot stond het nog steeds 0–
1. Aalsmeer had het collectief gewonnen. Aanstaande zaterdag 28
augustus speelt Aalsmeer thuis tegen VVC (zaterdag tweede klasse)
voor de beker. Aanvang 14.30 uur.
Via een overwinning op Concordia
0–2 is Aalsmeer ook doorgedrongen
tot de tweede ronde in het Haarlem
Dagblad cup toernooi.
Jack van Muijden

Oer-Hollandse opening van
seizoen voor Rkdes senioren
Kudelstaart - Aankomende zondag 29 augustus wordt bij Rkdes
het nieuwe voetbalseizoen voor de
seniorenteams ingeluid door middel van een oer-Hollandse voetbaldag! Voor het eerste elftal van Rkdes is dit niet de eerste wedstrijd
van het seizoen, de heren hebben
al een aantal wedstrijden in de benen zitten en wisten 14 augustus
zelfs het RKAV toernooi te winnen.
Aanstaande zondag trapt de B1 van
Rkdes om 10.00 uur af, zij spelen
een bekerwedstrijd. Om 12.00 uur

speelt de A1 een bekerwedstrijd,
gevolgd door het 3e om 14.00 uur.
Het 4e en het 5e elftal spelen beide een oefenwedstrijd om respectievelijk 12.00 uur en 14.00 uur. Voor
het 1e en 2e elftal staat er ook een
bekerwedstrijd op het programma.
Het 2e elftal speelt om 11.00 uur tegen Pancratius en het 1e elftal trapt
om 14.00 uur af tegen Abcoude. Na
afloop van de wedstrijden kan iedereen genieten van Hollandse hits
uit de speakers en echte Hollandse hapjes!

Wisselbeker voor Dingina Dissel
na Midgetgolf Bloementoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 21 augustus is weer gestreden om de wisselbeker van het Bloementoernooi
bij midgetgolfclub Aalsmeer. Maar
liefst 52 deelnemers, in vijf verschillende categorieën, verschenen aan
de start. Het Bloementoernooi is het
enige toernooi waar ook leden van
andere verenigingen aan mee mogen doen. Alle ogen waren vooraf
gericht op Remon Verveer, favoriet
voor de titel, kersvers Nederlands
kampioen en leider in het klassement van de zomercompetitie. Zou
hij de wisselbeker voor zich opeisen?
Of zou Marrie Bonhof, die Remon
als enige nog een beetje kan bijhouden in de competitie, voor een verrassing kunnen zorgen? Vorig jaar
werd de wisselbeker nog gewonnen
door Els van der Stroom, met een
knaller van een baanrecord: te weten 105 slagen over vier ronden. Bij
de dames senioren ging het vanaf
de eerste ronde tussen Els van der
Stroom, Joke Meijer en Marrie Bonhof. Els wist uiteindelijk het hoofd
het koelst te houden en mocht de
eerste prijs in ontvangst nemen.
Joke werd met 128 slagen twee en
Marrie eindigde een slag achter
Joke (129). Bij de heren senioren
was het na twee ronden ook nog erg
spannend. Henk Buskermolen ging
aan de leiding na een sterk begin.
Met twee foutloze ronden van 29 en
30 kon hij net Hans Broodbakker
(31 en 30) en Tom Pardaans uit Ridderkerk (32 en 30) voor blijven. Tom
won uiteindelijk met 120 slagen, terwijl Henk genoegen moest nemen
met de tweede plaats met een totaal van 125 slagen. Hans wist zich
nog te revancheren met een goede

laatste ronde van 29 en een totaal
van 126 slagen. Goed voor de derde
plaats. Bij de heren ging Remon, zoals verwacht, voortvarend van start.
Na drie ronden had hij het respectabele aantal van 89 slagen (29, 29,
31) op het scorebord staan. Echter,
hiermee stond hij niet eerste bij de
heren. Oud gediende Henk Slink,
die inmiddels ook weer regelmatig
op de minigolfbaan wordt gesignaleerd, was niet van plan om Remon
de winst cadeau te doen.Echter Remon bleef fier aan kop en eindigde weer op één. Henk werd tweede en derde bij de heren werd Tom
Jehee van Heerhugowaard met een
totaal van 123. Bij de junioren was
het niet erg spannend. Jeroen van
Holland van de Vrije slag werd eerste met een totaal van 130 slagen.
Dingina Dissel was ingedeeld bij de
dames. Zij begon het toernooi met
een knaller van een ronde, te weten
26. Na een wat magere ronde van 35
maakte zij met een derde ronde van
28 slagen duidelijk dat zij toch in erg
goede vorm stak. Met een totaal van
89 slagen over de eerste drie ronden stond zij nog in de kop van het
klassement wat betreft de wisselbeker. Dat zij eerste zou worden bij de
dames stond toen al vast. Ondanks
het feit dat haar directe concurrente Marga Huisman van Appelscha
verdienstelijk speelde. Uiteindelijk
werd Marga tweede in deze categorie met een totaal van 130 slagen. Dingina kwam uiteindelijk uit
op een totaal van 118 slagen over de
vier ronden (gemiddeld 29,5 slagen
per ronde) en mocht, toch wel verrassend, voor het eerst de wisselbeker mee naar huis nemen!
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Vijfjarigen bij RKDES laten
bal ook weer rollen

Afzwemmen in zomervakantie
Aalsmeer - In de zomervakantie
zijn twee afzwemfeesten gehouden
in zwembad De Waterlelie. Er werd
afgezwommen op 30 juli en 20 augustus voor de zwemdiploma’s A en
B. In totaal hebben 23 kinderen afgezwommen voor diploma A en 7
kinderen voor diploma B.
Er werd met kleding gezwommen,
door het gatenzeil gedoken, borsten rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld.
Alles ging heel goed en de aanwezige zwemleraren waren dan ook dik
tevreden over het getoonde resultaat. Alle kinderen deden het uitstekend en na afloop kreeg iedereen
zijn of haar felbegeerde diploma uitgereikt. Het volgende afzwemfeest
is op zaterdag 18 september voor de
diploma’s A en B. Op vrijdag 30 juni

is het A-diploma behaald door Floor
Snaterse, Pepijn Pos, Isa Hoogenboom, Pim Stokman, Robin de Boer,
Silvan van der Knaap, Kas van der
Geest, Esmay-Beau Kamer, Damiam Balk, Nils de Roos, Celine Geurs,
Djoeke Lek, Kim Korzelius en Jort
Martinus Pieter Kemp.
Het B-diploma mochten Naomi Rodenburg en Charlee Ray Bergkamp
in ontvangst nemen. Op 20 augustus kon het A-diploma uitgereikt
worden aan Noa Adi Sorber, Matthias Jongkind, Jordi Maijenburg, Lucas Kwakkenbos, Nadia Ahrouch,
Nick Gouwerok, Ayra Pistoor en
Carmen Clemens. Met het B-diploma naar huis konden Pepijn Pos, Tijmen Buskermolen, Silvan van der
Knaap, Melissa Hoogeveen en Indi
Sterkenburg.

Disco in clubgebouw ‘t Gilde
Kudelstaart - Op vrijdag 3 september is er als seizoensopening weer
een disco in het clubgebouw van ’t
Gilde aan de Proosdijstraat. Thema
is ‘over de top’.
Voor jongens en meisjes uit de groepen 1 tot en met 5 klinkt muziek van
19.00 tot 20.00 uur en daarna is de

dansvloer voor groep 6 en het jongens en meiden van het voortgezet onderwijs. De disco duurt voor
hen tot ongeveer 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom, de entree
is slechts 1 euro.
Voor meer informatie, ook over het
Gilde: www.jeugdclubgilde.nl.

Kudelstaart - Zaterdag 28 augustus start ook voor de vijfjarigen bij
RKDES weer het nieuwe voetbalseizoen. Eerst twee weken trainen,
daarna begint de zgn. Worldcup.
Ook vijfjarige jongens en meisjes
kunnen voetballen bij RKDES. Veel
bewegen, sportief plezier met elkaar beleven, lekker actief zijn, leren
omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. Kortom het
plezier staat voorop. Er wordt onder leiding van Gerrit ter Reehorst
op een speelse en leuke manier getraind en gevoetbald. De kinderen
trainen eerst tweemaal, maar vanaf zaterdag 11 september starten de
vijfjarigen met de zgn. Worldcup.
Er worden zes teams gemaakt: Argentinië, Brazilië, Duitsland, Italië,

Spanje en natuurlijk Nederland. Zij
zullen in een 4 tegen 4 competitie
strijden om de Worldcup. Na het
succes van vorig jaar met winaars
als Argentinië, Marokko, Nederland
en Brazilië, hoopt RKDES dat het
dit seizoen ook weer zal aanslaan.
Nieuw dit jaar is dat de vijfjarigen
spelen in prachtige tenues, geregeld
door Hans Hogenboom en Martijn
van Berkel. Een pracht gezicht om
die kleine mannetjes en vrouwtjes
in die mooie shirtjes te zien spelen.
Wil je er ook een keer bij zijn en ben
je 5 jaar, of wordt je voor 1 februari 2011 vijf jaar? Kom dan kijken
op zaterdagmorgen vanaf 9.00 uur
op het RKDES terrein aan de Wim
Kandreef. Voor informatie kan gebeld worden naar: 06-10013095.

Jong Aalsmeer United B1
verliest nipt van Bermuda
Kom ook badmintonnen bij
Flower Shuttle in Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 30 augustus gaat bij badmintonvereniging Flower Shuttle het nieuwe seizoen van start. Na een zomerstop
staat iedereen weer te trappelen om
een shuttletje te slaan in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. Flower Shuttle is een vereniging voor
jong en oud, ervaren en onervaren
en heeft vooral plezier en sportivi-

teit hoog in het vaandel staan. Iedereen kan drie keer gratis komen
ervaren of het wat voor hem /haar is.
Heb je een keer zin om mee te spelen? Neem je sportkleding en sportschoenen mee. De jeugd begint op
maandag om 19.00 uur, de senioren
starten om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
flowershuttle.nl.

Zaterdag kinderdag met
trampoline bij watertoren
Aalsmeer - Sportvereniging Omnia
is gevraagd aanstaande zaterdag
28 augustus demonstraties trampolinespringen te verzorgen voor de
watertoren. Net als vorig jaar zal deze dag geheel in teken van kinderen staan. Zo kunnen zij gratis trampolinespringen en eveneens kosteloos de watertoren beklimmen. Ben

Aalsmeer - Op dinsdagavond 24
augustus was een elftal van Bermuda U.17 op bezoek bij Jong Aalsmeer
United. Dit elftal uit Bermuda sloot
een 14-daagse stage in Nederland
af met een wedstrijd tegen de B1 op
het complex van RKAV aan de Beethovenlaan. Voordat er getost en afgetrapt werd, gingen beide elftallen
samen op de foto.
Jong Aalsmeer United B1 was nog
niet op volle sterkte door vakantiegangers, maar er werd goed tegenstand geboden aan de tegenstander
uit Bermuda. In de eerste helft was
het Bermuda die al vrij snel, in de
7e minuut, op een 1-0 voorsprong
kwam. Vanaf dit moment ging het
spel vrij gelijk op met aan beide kanten kansen. Vlak voor rust, in de 38e
minuut, wist Jong Aalsmeer United
B1 de gelijkmaker op het scorebord
te brengen. In de tweede helft het-

zelfde spelbeeld, hoewel Bermuda
sterker werd. Duidelijk was te zien,
dat de spelers van Jong Aalsmeer
United B1 nog volop in de voorbereiding zitten en nog maar kort getraind hadden.
In de 49e minuut wist Bermuda een
2-1 voorsprong te nemen. De kansen die Jong Aalsmeer United nog
kreeg, wist men helaas niet om te
zetten in doelpunten. In de 63e minuut was het wederom Bermuda die
kon juichen, want zij bepaalde de
eindstand op een 3-1 overwinning.
Aanstaande zaterdag 28 augustus
staan voor alle B-junioren de eerste
bekerwedstrijd op het programma.
Om 12.30 uur komt de B3 in actie,
gevolgd door zowel de B1 als de B2
om 14.30 uur. Alle drie de wedstrijden worden gespeeld op het complex van RKAV aan de Beethovenlaan 120.

je jonger dan twaalf jaar, dan kun je
onder begeleiding naar de top van
de toren om het mooie uitzicht te
bekijken. Ouders betalen wel toegang, 2 euro per persoon. Als je beneden bent krijg je een gratis beker
limonade. De watertoren is zaterdag
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Meer informatie: 06-51 094994.

Handbalcompetitie jeugd

Tweede plaats meiden Rkdes
B1 bij toernooi Legmeervogels

Spelletjesochtend VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 4 september start ook voor de jongste kinderen het korfbalseizoen weer bij
VZOD in Kudelstaart. Dit jaar wordt
voor alle 4 tot en met 6 jarigen een
spelletjesochtend georganiseerd
met als thema ‘Boeren en boerinnetjes’. De ochtend begint om 10.30
uur en is om 12.00 uur afgelopen.
Naast het traditionele puzzel-schieten, zullen de boeren en boerinnetjes onder andere via het eierenvan-

gen, een aardappelrace en een estafette kennis maken met de gezellige en kindvriendelijke sport, korfbal. Nog op zoek naar een geschikte sport voor uw zoon of dochter
of bent u nieuwsgierig wat korfbal
nu precies is? Kom dan zaterdag 4
september naar het korfbalveld van
christelijke korfbalvereniging VZOD
aan de Wim Kandreef 2! Voor meer
informatie: mail naar dorienvleeuwen@gmail.com of kijk op vzod.nl.

Jachthoornkorps gaat weer blazen

Kudelstaart - Voor het Showjachthoornkorps Kudelstaart zit de vakantie er weer op. Na deze lange periode zonder muziek staan de
muzikanten weer te popelen om te
mogen beginnen. Vrijdag 27 augustus gaat het korps weer beginnen
met de repetities in het clubgebouw
aan de Bilderdammerweg. Iedereen
die graag eens wil komen kijken is
van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Ook de vele kinderen die tijdens de
braderie hebben meegedaan met
de wedstrijd ‘wie blaast de langste noot’ zijn van harte uitgenodigd
om te horen wie er heeft gewonnen.
Misschien zijn er kinderen die graag
trompet of jachthoorn willen leren
spelen. Loop vrijdag gerust binnen.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met René Buskermolen via 348370.

Zaterdag laatste workshop
voor kinderen door ASG
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 augustus zijn kinderen voor de
laatste keer van harte welkom in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
van 14.00 tot 17.00 uur voor de workshop tekenen en schilderen van het
jubilerende Aalsmeers Schilders Genootschap. De jongens en meisjes
mogen aan de gang met papier, potloden, kwasten, etc. Leden van het
ASG begeleiden deze kunstenaars

in de dop. Meedoen aan de workshop is gratis. Vooraf aanmelden is
niet nodig. Alle benodigde spulletjes liggen klaar.
Ouders en andere belangstellenden
worden uitgenodigd de jubileumtentoonstelling van het ASG te komen kijken. Dit kan tot het einde van
de maand augustus iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur.

Nieuwe seizoen De Binding

Het zicht vanaf de watertoren afgelopen weekend was heel helder. Aanstaande zaterdag is het monument ook geopend, van 13.00 tot 17.00 uur.

Thema ‘Boeren en boerinnetjes’

In Het Oude Raadhuis

Kudelstaart - Rkdes B1 en Fiqas
Aalsmeer B1 hebben een samenwerking getekend voor het seizoen 2010-2011. Dit houdt in dat
de B meiden van Rkdes en Fiqas
Aalsmeer drie keer in de week gaan
trainen onder leiding van trainer
Ruud van den Broeck.
Deze trainingen vinden zowel bij
De Bloemhof in Aalsmeer, als bij de
Proosdijhal in Kudelstaart plaats.
Aangezien Rkdes dit seizoen helaas maar twee reserve speelsters
heeft, kan zij door deze samenwerking bij wedstrijden gebruik maken
van speelsters uit het B-team van Fiqas Aalsmeer. Fiqas Aalsmeer heeft
de luxe dat zij acht reserve speelsters heeft in het B-team. Voor beide
verenigingen is deze samenwerking
zeer positief. Afgelopen weekend is
gebruik gemaakt van de samenwer-

king tijdens het handbaltoernooi bij
De Legmeervogels. De meiden van
RKDES kregen versterking van drie
speelsters van Fiqas. De eerste wedstrijd tegen KDO werd gewonnen
met 5-3. De tweede wedstrijd tegen
Zeeburg werd eveneens gewonnen.
De strijd om de eerste en tweede
plaats ging tussen de A-meiden van
Legmeervogels en RKDES B1. De
Kudelstaartse handbalsters waren
onder de indruk van de lengte en
het leeftijdsverschil van de dames,
maar kwamen na tien minuten toch
los. Na een achterstand kwamen ze
terug tot 3-3. Helaas werd er door
Rkdes twee maal een penalty gemist. Het team van de Legmeervogels won uiteindelijk met 5-3. Rkdes
eindigde op de tweede plaats en dat
is voor een beginnend team helemaal niet slecht!

De B1 van Rkdes, achter van links naar rechts: Jesse, Jytte, Britt, Minou, Naomi en Jaimy. Zittend van links naar rechts: Melissa, Britt, Kim, Sanne en Dian.

Aalsmeer - Afgelopen weken heeft
de Binding kunnen werken aan een
nieuw seizoen met weer allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en
jongeren. Voor de zomervakantie is
het seizoen afgesloten met beachvolleybal, een grote modeshow en
nog meer binnen- en buitenactiviteiten. Voor alle jeugd van 4 tot en
met 25 jaar zijn er weer leuke dingen
bedacht. Wat dacht je van mozaïeken, keycords pimpen, flashmops
voor de oudere jeugd en nog veel
meer. Als je nieuwsgierig bent ge-

worden, houdt dan www.debinding.
nl in de gaten. Daar kun je het hele programma vinden van de maand
september.
Ook de inloopmiddagen gaan weer
beginnen. Er is iedere week iets
speciaals te doen, dus kom gerust
een keer binnen lopen bij de Binding Oost aan de Machineweg, de
Binding Boven in de Zijdstraat en/
of De Binding Zolder in de Haya van
Somerenstraat in Kudelstaart. Bij de
Binding kom je altijd een bekende
tegen!

Gilde gaat weer beginnen
Kudelstaart - Op maandag 30 augustus gaat de eerste clubavond
van het Gilde weer van start. ’t Gilde
is een gezellige club voor jongens
en meisjes vanaf groep 1 tot en met
het voortgezet onderwijs. Jongens
en meisjes die zin hebben in een
gezellige middag of avond met spelletjes, knutselen en alles wat leuk
en gezellig is, zijn van harte welkom.
Naast de gezellige clubmiddagen en
-avonden worden ook swingende
disco’s gezellige filmavonden, sinterklaasavonden, Halloween feest
en kerstviering georganiseerd. Het
hele jaar door valt er van alles te beleven. Zelfs in de zomer, want in de
grote vakantie wordt met een grote
groep een hele week op zomerkamp
gegaan. De middagen en avonden
zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen.
‘t Gilde heeft haar clubgebouw aan

de Proosdijstraat. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via info@jeugdclubgilde.nl, bel
Thea Buskermolen via 06-30598275
of kom eens kijken. De contributie
is 60 euro per persoon per jaar. De
maandagavond is bedoeld voor jongens en meisjes uit de groepen 4
en 5 en leiders zijn Christa, Johan
en Marina. De dinsdagavond is voor
het voortgezet onderwijs en staan
onder leiding van Gillian en Mark.
De woensdagavond is voor groep 6
en 7 met aan het roer Angela, Maaike en Kim. De donderdagavond is
voor groep 8 met leidster Hanneke op woensdagmiddag tot slot zijn
jongens en meisjes uit de groepen
1, 2 en 3 welkom bij Thea en Arlette. Alle avonden zijn van 18.30 tot
20.00 uur en de woensdag middag
van 13.30 tot 15.00 uur.

