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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

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:

“Gemeente plaats alstublieft duidelijke borden!”

www.pietdupau.nl

Vrachtwagens klem in de
Snoekbaarstraat in Oost
‘verboden voor vrachtwagens’ ontbreken. De bewoners hopen dat de
gemeente in deze actie gaat ondernemen, want buiten dat het gevaarlijk is, ontstaat ook regelmatig schade. Al nagenoeg in de eerste bocht
komen de vrachtwagens vast te zitten en vanwege de nauwe straat zijn
spiegels van auto’s in de parkeervakken niet veilig. Afgelopen zondagmiddag is opnieuw een spiegel
van een auto afgereden. Dit maal
door een chauffeur uit de Litouwen.
Spelende kinderen
Keren met de vrachtwagen in de

Aanleg duiker en herbestraten fietspad

Mijnsherenweg 4 weken dicht
wegens werkzaamheden!
Kudelstaart - Maandag 29 augustus start de gemeente met de aanleg van een (sifon)duiker en het
herbestraten van een gedeelte van
het fietspad langs de Mijnsherenweg. De werkzaamheden duren vier
weken en hebben als gevolg dat de
Mijnsherenweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is afgesloten.
De werkzaamheden bestaan uit het
plaatsen van een sifonduiker en het
herbestraten van het fietspad langs
de Mijnsherenweg. De sifonduiker wordt geplaatst nabij Mijnsherenweg 40a, ter hoogte van de kruising Mijnsherenweg met de Zwanebloemweg. Het aanbrengen van
de sifonduiker is noodzakelijk voor
de waterhuishouding van de wijk
De Rietlanden. De verdiepte leiding
verbindt het water aan weerszijden
van de Mijnsherenweg en wordt
aangelegd over de volle breedte van
de weg. Voor deze werkzaamheden wordt de Mijnsherenweg voor
vier weken afgesloten. Tegelijkertijd
met de werkzaamheden voor de sifonduiker wordt het fietspad, vanaf
de Legmeerdijk tot aan de Zwanebloemweg, langs de Mijnsherenweg

herbestraat. Door de aanleg werkzaamheden voor de duiker is het
doorgaand verkeer op de Mijnsherenweg gestremd van maandag 29
augustus tot en met vrijdag 23 september. Dit heeft als gevolg dat het
niet mogelijk is om het centrum van
Kudelstaart vanaf de Legmeerdijk
via de Mijnsherenweg te bereiken.
Het doorgaand verkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid
via de Hoofdweg en Ambachtsheerweg. Voor meer informatie zie www.
aalsmeer.nl of www.nhbereikbaar.nl.
De bussen van Connexxion rijden
tijdelijk een andere route. De haltes van Connexxion op de Mijnsherenweg worden gedurende de
werkzaamheden verplaatst naar de
Hoofdweg, ter hoogte van de Legmeerdijk en de Doelstraat. Voor
meer informatie zie www.connexxion.nl. Voor (brom)fietsers geldt dat
deze gebruik kunnen blijven maken
van de Mijnsherenweg. Wel zal er
enige hinder zijn ten gevolge van de
werkzaamheden. Bewoners en belanghebbenden zijn per brief geïnformeerd.

Snoekbaarsstraat is onmogelijk,
dus zijn de chauffeurs genoodzaakt
achteruit te rijden. Met het speeltuintje voor de jongste inwoners in
de nabijheid, geen veilig idee, vinden de bewoners. “Een vrachtwagen met aanhanger die achteruit
rijdt, ziet een plots overstekend kind
echt niet”, aldus enkele verontruste bewoners. Vrachtwagens rijden
overigens niet sporadisch de wijk
in, zeker een keer in de week kijken
bewoners van de Snoekbaarsstraat,
inmiddels met camera in de hand,
angstvallig naar de ‘capriolen’ van
de grote combinaties. Hun oproep
aan de gemeente: “Plaats alstublieft duidelijke borden op de Legmeerdijk en herhaal dit liefst nogmaals aan het begin van de wijk. Nu
betreft het alleen nog kapotte autospiegels, maar wat als een spelend of fietsend kind aangereden
wordt?!”
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Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

HARTELUST B.V.

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

Gerda: “Sterappels zijn
blikvangers in onze tuin”
Aalsmeer - “Beste mensen van de
redactie, Ik wil ook een poging wagen. In de stromende regen heb ik
dinsdag deze foto gemaakt. Maar
juist als het zo nat is verdiepen de
kleuren zich. Het, inmiddels, mooi
oud roze van de hortensia en de felle kleur van de sterappels zijn blikvangers in onze kleine tuin. Mijn vader had een kwekerij met aan de
einde van de werf een boomgaard.
Daarin stond onder andere ook een
sterappelboom. Als kind vond ik die
al zo mooi. Vooral als je ze op poetste. Daarom wilde ik ook graag zo’n
boom in onze tuin. Na een poos
zoeken vonden we een tuincentrum
die er één kon bestellen. Inmiddels
hebben we ieder jaar een mooie
oogst. Als we ze niet allemaal kunnen opeten, maak ik er overheerlijke jam van”, mailt Gerda Stieva uit
de Roerdomplaan 72. Tja, ook re-

gen heeft dus z’n mooie momenten. Maar dankzij de prachtige appelboom deze week de tuin van de
week. Wie weet volgt een cadeaubon van tuincentrum Het Oosten
aan de Aalsmeerderweg. Het Oosten stelt liefst drie waardebonnen
beschikbaar. De mooiste tuin wordt
beloond met een bon van 250 euro,
nummer twee mag gaan shoppen
voor 100 euro en nummer drie kan
planten en accessoires voor de tuin
of in huis aanschaffen voor 50 euro. Meedoen aan de tuinenwedstrijd
kan tot eind augustus. Mail hiervoor
uw foto of foto’s naar de Nieuwe
Meerbode via redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Volgende week donderdag 1 september wordt nog één
keer een tuin op de voorpagina geplaatst. Daarna gaat de jury zich
buigen over alle ingestuurde, veelal kleurige foto’s.

Miele specialist

Eigen technische dienst

Hennepplantage
in Dorpsstraat

Geen krant
OntVanGen?

Aalsmeer - Op dinsdag 23 augustus is tussen vier en half zes in de
middag een inval gedaan in het oude kassencomplex langs de N201.
De politie was getipt over de aanwezigheid van een hennepplantage.
In de kas werden liefst 266 hennepplanten aangetroffen. Er was nog
niet geoogst. De politie heeft samen
met de Seon het pand ontmanteld.
De kwekers zijn (nog) niet bekend.

10 SEPTEMBER

Aalsmeer - Regelmatig zien bewoners in Nieuw-Oosteinde grote
vrachtwagencombinaties rijden in
hun wijk. Het verkeer rijdt de wijk in
via de Snoekbaarstraat. Bij de rotonde op de Legmeerdijk wordt rechts
of linksaf gestuurd. Natuurlijk is het
niet de bedoeling dat vrachtwagens
de woonwijk in rijden, er is zelfs helemaal geen ruimte voor. De straten zijn smal, gemaakt op autoverkeer, niet op brede en lange combinaties. Op de Legmeerdijk wordt
niet duidelijk met bebording aangegeven dat een woonwijk wordt betreden, evenals borden met de tekst

1911 - 2011

Tuinenwedstrijd met prijzen Het Oosten

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

VERKEERSHINDER OP 4 SEPTEMBER

winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe
winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe

Op 4 september vindt de Ride for the Roses plaats in Aalsmeer en
omgeving. Vanwege dit grote wielerevenement zullen verschillende
wegen in Aalsmeer worden afgesloten en is de dienstregeling van
Connexxion aangepast. Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl,
www.ridefortheroses.nl of 0297 - 387 575.

Begin september komen we
weer uit met de welbekende

www.bosse-elektro.nl
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Uiterlijke aanlevertijd
is maandag 29 augustus
voor 12.00 uur.
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Brigitte Wels
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

-

Wilt u hierin
adverteren?

.E. en

S.P.I

be
ptem

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

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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.

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m 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

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

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

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

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

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Zondag 28 augustus

Pontificale viering in 150jarige Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 28 augustus hoopt de kleine Oud-Katholieke gemeenschap van Aalsmeer te
herdenken, dat precies 150 jaar geleden de toen nieuwe kerk aan de
Oosteinderweg 392 door de toenmalige bisschop van Haarlem Mgr.
Casparus Johannes Rinkel werd geopend. De kerk verving een houten
schuilkerk,die op dezelfde plaats
was gebouwd en waar al sinds circa 1605 kerkdiensten werden gehouden. Het fraaie altaarschilderij
uit die kerk van circa 1665, gemaakt
door de Antwerpse schilder Godefridus Maes, heeft nog altijd een
plaats boven het altaar. Het schilderij is, met steun van de Stichting
Bonhomme Tielens, onlangs gerestaureerd door Steven Schuurman
(doek) en Cosmin Moclinda (lijst)
en prijkt weer in volle kleurenpracht
in de kerk. Het jubileum wordt onder
andere gevierd met een pontificale
viering op zondag 28 augustus van-

af 15.00 uur. Voorgangers in deze
feestelijk dienst zijn bisschop Dirk
Jan Schoon van Haarlem en pastor
Jacob Spaans. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker en het
meewerkende koor staat onder leiding van Gert Jan Arentsen. Als het
weer het ook maar enigszins toelaat
wordt na afloop van de dienst een
receptie gehouden in de met monumentale bomen omzoomde fraaie
pastorietuin.
Expositie en verkoop
Rondom de viering, waarin iedereen overigens van harte welkom is,
wordt van zaterdag 27 tot en met
woensdag 31 augustus een tentoonstelling gehouden met werk van
de bekende Aalsmeerse kunstenares Afke Borgman. Tevens worden
boeken en kaarten te koop aangeboden. De expositie en de verkoop
zijn vrij te bezoeken, alle dagen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Vermist:
- Bilderdammerweg: Lapjes poes met cypers wit en rood. Zij is een
kleine poes met vrij grote oren en is een fijn katje. Haar naam is
Muis.
- Duikerstraat, Nieuw Oosteinde: Siamees, Lilac-Point. De kater is
beige met iets donkerder staart en oortjes. Hij heeft blauwe ogen
en heet Pino.
- Zwarteweg: Zwarte kater van 4 jaar. Heet Macho, heeft een tengere kop en lange staart.
- Freesialaan: Donkere cyperse poes met klein wit vlekje rond de
mond. Haar naam is Tijger. De poes loopt vaak op het industrieterrein aan de Witteweg.
- Schiphol, omgeving P2 Parkeren: Hond. Witte kop, witte poten, rug
lichtbruin. Bruine vlek op kop. Kortharig, Dalmatiër uiterlijk.
- Rijsenhout: Wildkleur valkparkiet (grijs/wit) 5 jaar oud, vrij wild.
- Bilderdammerweg: Zwarte poes van 12 jaar oud. Ze is klein met
vrij grote oren en hoektanden. Haar naam is Blacky.
- Kerkweg: Cyperse kater van 17 jaar oud. Hij heeft een enorme
hangbuik. Zijn naam is Marco.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Konijn. Bruin, beige en wit.
- Karperstraat: Rode kat.
- Geraniumstraat: Witte Poes met een paar rode vlekjes.
- Mijnsherenweg: Grijze kat.
- Mendelstraat. Zwart-witte drachtige poes met aparte tekening.
- Zoete Veenstraat: Witte kat met bruine oortjes, snuit en sokjes.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart-wit katertje.

ANBO Aalsmeer op bezoek
in Historisch Museum
KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Op donderdag 8 september gaat ANBO Aalsmeer op
bezoek bij het Historisch Museum
Haarlemmermeer. In dit museum is
de geschiedenis van een unieke polder en zijn bewoners onder één dak
bij elkaar gebracht. Een geschiedenis waar ook veel Aalsmeerders direct bij betrokken zijn geweest. Toch
is de kans groot dat velen nog nooit
een stap in dit museum hebben gezet. Na ontvangst met koffie of thee
krijgt de groep een interessante
rondleiding met veel achtergrondinformatie. Na het museumbezoek
gaan de deelnemers met elkaar lunchen, daarna is er voor de wandelaars de mogelijkheid om een wan-

deling te maken door het Haarlemmermeerse Bos met nog diverse interessante restanten van de Floriade van 2002. De ontvangst in het
museum is om 10.30 uur, de rondleiding start vervolgens om 11.00 uur.
De kosten voor entree, consumpties en rondleiding bedragen 6 euro voor ANBO-leden. Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd
om mee te gaan. De kosten zijn dan
7,50 euro per persoon.
Voor nadere informatie en aanmelding: Janny Oosterloo, liefst per
email op jsoosterloo36@tiscali.nl of
per telefoon 327731, bij afwezigheid
inspreken op de voicemail.

Zondag inloop voor 75+
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Door de week is er van
alles voor oudere senioren te doen.
Er komt bezoek, de boodschappen
worden gedaan, de kinderen komen
en er zijn allerhande activiteiten,
maar de zondag duurt vaak lang.
Daarom zet de Doopsgezinde Kerk
op de tweede zondag van de maand
de deuren open en zijn 75 plussers
van harte welkom tijdens ‘de Inloop’
aan de Zijdstraat 55 voor een kopje

Waar is Tijger?
Aalsmeer - De donkere, cyperse
poes Tijger is zoek. Het dier heeft
een klein wit vlekje om zijn mond.
Tijger woont in de Freesialaan en
mag graag op onderzoek gaan op
het industrieterrein aan de Witteweg, nabij de Renault garage. Wie
het dier heeft gezien, wordt verzocht
contact op te nemen met deDierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel.
0297-343618.

koffie of thee en een gezellige ontmoeting met elkaar.
De inloop is van 15.00 tot 16.30 uur
en de eerste van dit maandelijkse
treffen is op zondagmiddag 11 september. Overige data zijn 9 oktober,
13 november en 11 december. Er
wordt een bijdrage van 2 euro per
persoon gevraagd. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met
ouderenpastor Ellen van Houten via
06-11063040.

BELONING
€400,-

Zondag 28
augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Otmar
Vrees. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. met Joost Vervark.
Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds.
J. Markus en 18.30u. ds. N.A. Viss.
Gez. dienst met NGK in Lichtbaken.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met br. Jan Broere sr. Extra collecte voor jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. P. Stolk uit Hendrik Ido Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. W.H.B. ten
Voorde, Almere. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, cand. F.A. Slothouber uit
Zwolle.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg

116. Zondag diensten 10u. ds. A.
van Vuuren en 18.30u. ds. G. Lustig
uit Nieuwerkerk aan de IJssel.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. C.A. Versluis, Ermelo. Om 18.30u. ds. N.A.
Viss, Heemstede. Gez. dienst met
CGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag om 10u. in
zorgcentrum Aelsmeer woord-communieviering, A. Blonk. Zaterdag
om 17u. in Kloosterhof woord-communieviering, N. Kuiper. Zondag
om 10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering, pastor L. Seeboldt en
14.30u. Poolse dienst, vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Pontificale hoogmis t.g.v. 150 jarig
bestaan om 15u.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, mv. A. Cremer.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 11u. viering.
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.

Gedegen opleiding, inclusief reanimatie

Nieuwe cursus Eerste Hulp
Rondvaart met Zonnebloem
Aalsmeer - Alweer tien jaar vaart
de aangepaste rondvaartboot van
de Zonnebloem zes dagen per week
door de Amsterdamse grachten. Afgelopen 19 augustus mochten veertig gasten uit Aalsmeer instappen.
Van de gids kreeg de groep uitgebreide uitleg over alle bezienswaardigheden onderweg. Prachtige monumentale panden, vele woonschepen, en natuurlijk de vele bruggen
waar de stad om bekend staat! Ook
was er genoeg te eten en te drin-

ken. De vrijwilligers hielpen de gastvrouw mee met allerlei taken rondom de keuken en de bediening van
de gasten. In de bus tijdens de terugreis wist de chauffeur ook van
alles nog over Amsterdam te vertellen. Rond 16.00 uur was de groep
weer terug in Aalsmeer. Gezien de
vrolijke gezichten hebben allen genoten van dit uitje. Meer weten of
vrijwilliger worden? Mail naar zonnebloem-aalsmeer@hotmail.com
voor meer informatie.

WIE HEEFT ONZE
LILAC-POINT KATER GEZIEN?
Hij is beige gekleurd met iets
donkere staart en oortjes.
Pino is de naam van onze
kater, die wordt vermist vanaf
de Duikerstraat. Wie Pino
heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met tel.

06-10451391

Aalsmeer - De meeste ongevallen gebeuren in en om het huis. Het
kan iedereen overkomen. Ook buitenshuis gaat er wel eens wat mis,
bijvoorbeeld op het werk, de speelplaats, tijdens het sporten. Weet u
wat u moet doen in zo’n situatie? Op
8 september start een nieuwe cursus EHBO. De cursus bestaat uit
vijftien donderdagavonden. De cursisten worden wegwijs gemaakt in
het herkennen van letsels na een
ongeval, maar ook de kenmerken
van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suikerziekte, worden geleerd. De deelnemers krijgen een gedegen oplei-

ding inclusief reanimatie en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met LOTUS, de landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers. De cursus wordt in december
afgesloten met een examen. Deelnemers kunnen dus voor de kerst
het EHBO-diploma behalen. Als extra aantekening 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 via 06-49227905.
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Reserveer nu kaarten!

Verrassend cabaretseizoen
vanaf september in Bacchus
Aalsmeer - Vanaf september barst
het cabaretseizoen weer los in cultureel café Bacchus. Naast de vijf
abonnementvoorstellingen van KCA
is het de stichting gelukt nog vier
aankomende cabaretiers te boeken. Het beloofd weer een verrassend seizoen te worden. Wie verzekerd wil zijn van een kaartje doet
er goed aan een abonnement te
nemen via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. Reserveren kan tot 1
september aanstaande. Het cabaretseizoen wordt 7 oktober geopend door Jasper van Kuijk. Jasper heeft een nuchter gevoel voor
humor dat aanstekelijk werkt. Voor
je het weet ga je mee in de meest
bizarre redenaties en irritaties. Met
fileermes, vergrootglas en lachgas gaat hij het dagelijks leven te
lijf. Daarnaast zingt hij aan de piano beeldende liedjes gebracht met
een heerlijk stemgeluid. Op 26 november is het podium van Bacchus
in de Gerberastraat voor Nina de la
Croix. Het eerste avondvullend programma van Nina heet ‘Alles kan
kapot’. Met haar prachtige teksten,
haar krachtige stem en haar innemende uitstraling neemt Nina bezoekers mee in haar eigen wereld.
De avond staat garant voor een flinke dosis humor en herkenning. Op
14 januari presenteert KCA Martijn
Oosterhuis. Martijn kreeg landelijke bekendheid met zijn optreden
met de Lama’s. Sinds 1998 is hij te
zien als standupper bij de comedy
train. Nu toert hij door het land met
zijn solovoorstelling ‘No Surrender’.
Op 18 februari kan genoten worden van de cabaretvoorstelling van
Erris van Ginkel. Erris van Ginkel is
een getalenteerd liedjesschrijver en
een dynamische theaterpersoonlijkheid. In zijn teksten weet hij op komische en ontroerende wijze diverse onderwerpen tot op het bot te
ontleden. De vooruitgang is een cabaretvoorstelling met muzikale verhalen over verwachtingspatronen, in
of uit de pas lopen en ontworsteling
aan je roots. Tot slot is 17 maart Emilio Guzman te gast in Bacchus. Emilio is sinds 2003 lid van de comedytrain. Hij ontwikkelt zich op het open
podium en door achter de schermen

mee te helpen aan de programma’s
van zijn broer Javier. En nu staat
hij helemaal klaar om u voor zich
te winnen met zijn eerste solo programma: Doen en Laten.
Extra abonnementhouders
Komend theaterseizoen bieden KCA
en Bacchus cabaretliefhebbers van
september tot en met mei iedere maand een geweldige cabaretvoorstelling. Naast de vijf voorstellingen binnen het KCA abonnement
biedt Bacchus abonnementhouders
de mogelijkheid om nog meer cabaretvoorstellingen te bezoeken en
wel tegen gereduceerd tarief. Op 10
september brengt Margriet Bolding
‘Laaghangend fruit’, een programma
met een eigen kijk op de menselijke behoefte aan contact. Op 29 oktober is Lambert Jan Koops te gast
in Bacchus. De cabaretier is dit jaar
36 geworden, dubbel volwassen.
Zijn show: Humor om te lachen. Op
14 april presenteert Arno van der
Heijden ‘Zo’. In liedjes en verhalen geeft de cabaretier tekst en uitleg over skypen, hypen en twitteren. Als laatste van deze extra voorstellingen is het op 19 mei de beurt
aan Dara Faizi. Dara is al jaren aan
het stand-uppen en brengt komend
seizoen zijn eerste soloprogramma
met de titel ‘Fokath Bashand Saat’.
Kaarten voor deze cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen van tevoren te
bestellen à 10 euro per stuk. Aanbieding voor KCA abonnementhouders 2011-2012: bestel naast een
abonnement een kaartje voor bovenstaande vijf voorstelling(en) voor
1 september en er wordt 9 in plaats
van 10,00 in rekening gebracht. Reserveren kan door een email te sturen naar reserverentheater@cultureelcafebacchus.nl onder vermelding van e-mailadres, naam, adres,
telefoonnummer, voorstelling en
aantal kaarten. U ontvangt een bevestiging van uw reservering en
een factuur nadat uw abonnementgegevens bij KCA zijn gecheckt.
Deze aanbieding is alleen geldig
voor bovengenoemde voorstellingen en aangevraagd voor 1 september. Informatie te verkrijgen via
info@cultureelcafebacchus.nl.

Vrijdag dj Marco, zaterdag dj Zwekko

Zonnige disco-avonden
dit weekend in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 26 en zaterdag
27 augustus nodigen de medewerkers van danscafé de Praam bezoekers uit voor twee zonnige disco-avonden. Vrijdagavond draait
de Amsterdamse DJ Marco in de
Praam. De eerst 100 bezoekers krijgen bij binnenkomst in het café een
zonnebril cadeau. En er zijn weer diverse aanbiedingen deze vrijdagavond. Hou dus de bel en de zwaailichten in de gaten, want als deze
zich laten horen of zien is het party time. De party vrijdag begint om
22.00 uur en de toegang is gratis.
Zaterdag is het vanaf 21.00 uur de

beurt aan DJ Zwekko. Hij draait ook
zomers klanken en bij aankoop van
4 bier krijgt de besteller een prachtig Amstelglas met eigen naam gegraveerd cadeau. Ook zaterdag is
de toegang tot het café in de Zijdstraat gratis.

Snijbonen en appelen voor de klok

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 27 augustus gaat de klok weer
draaien in het veilinggebouw van de
Historische Tuin. De veilingmeester voor deze middag is Willem Alderden en hij wordt bijgestaan door
opsteker Bernard Sparnaay. Voor de
klok komen Pietvisser snijbonen, notarisappelen en andere oude fruitrassen. Natuurlijk worden de in tuin
gekweekte planten en bloemen ook
geveild. De veiling start om 15.00
uur. In het Historisch Centrum van

Oud Aalsmeer, op het terrein van de
Historische Tuin, is een tentoonstelling te zien over het 60-jarig bestaan
van de Aalsmeerse Brandweer. De
bedden Verder staan de dahlia’s er
op dit moment prachtig bij en zijn
de kasrozen volop in bloei. De Historische Tuin is bereikbaar via de
brug op het Praamplein. Voor meer
informatie over de Historische Tuin,
openingstijden en toegangsprijzen,
zie: www.historischetuinaalsmeer.nl
of bel 0297-322562.

Red Maddies, Lee Roud en Rood

Aalsmeer Live met drie
bands tijdens feestweek
Aalsmeer - Op woensdag 7 september trakteert de organisatie van
de feestweek Aalsmeer op een muzikale avond met live optredens van
een drietal bands uit de eigen gemeente. De muzikanten van The Red
Maddies, Lee Roud en Rood hopen
vele dorpsgenoten en belangstellenden van ‘buiten’ te mogen verwelkomen. Kaarten voor Aalsmeer
Live kosten 8,50 euro in de voorverkoop, aan de tent wordt, indien
nog voorradig, 10 euro voor een
kaartje gevraagd. The Red Maddies
is een enthousiaste, jonge coverband uit de regio Aalsmeer en Amsterdam. De band kwam eind 2009
voor het eerst bij elkaar in Haarlem en is in de loop van 2010 uitgegroeid tot een zeskoppige formatie bestaande uit Madelon Jansen
en Cees Kok als de vocalisten, Nick
Lommerse en Kevin Tak op gitaar,
Tobias Thuysman op bas en Kasper Zandvliet op de drums. Het repertoire van de band bestaat vooral uit pop/rock-covers van artiesten als Anouk, Kane, 3 Doors Down,
Beth Hart en vele anderen. Daarnaast zijn er invloeden van artiesten
uit de alternatieve en punk-wereld,
zoals Green Day en Snow Patrol. De
Aalsmeerse band Lee Roud & the
Coney Island Babies is een zevenmansformatie die zich heeft toegelegd op vergeten pop- en rock klassiekers uit de jaren zestig tot negentig. De band is oorspronkelijk opgericht voor de akoestische avonden
in 2008 in Bacchus, als een eerbetoon aan Lou Reed. Maar al gauw
werd de band gevraagd om vaker
op te treden. En zo ontstond een
heuse band. De setlist werd uitgebreid met songs van onder andere
David Bowie, Ian Dury & the Blockheads, Roxy Music en the Talking
Heads. Maar ook the Pretenders

en the Who zijn vertegenwoordigd
in het repertoire. De bandleden zijn
Lee Roud, oftewel Tom Meijer, vroeger actief als Mac Jigger, op zang.
Hij wordt geassisteerd door de zangeressen Mieke van Trigt en Lenie
Zuijderhoudt. Andre Alderden op
gitaar, Ab Hansen op bas, Robbert
Tuinhof op saxofoon en Bart Vreken
op drums. Wat de palingsound is
voor Volendam is de Meervalsound
voor Aalsmeer. Nooit van gehoord?
Tijd om kennis te maken met Rood!
Deze Aalsmeerse band kiest voor
een lekker in het gehoor liggend repertoire: popsongs met een rockrandje, of rocksongs met voldoende popgevoel. In elk geval muziek waar je vrolijk van wordt! Rood
speelt opgewekte pop/rock covers,
ontleent aan bands als Maroon5,
Train, Beth Hart, John Mayer, Krezip
en anderen en bestaat uit de zangeressen Ingrid en Sandra Zonneveld, drummer Ab Hansen, bassist
Karl Reatsch en de gitaristen Marco
van der Peet en Martijn Stuiver. De
feesttent voor Aalsmeer Live gaat
om 20.00 uur open, het programma
start om 20.30 uur.
De feestweek Aalsmeer is van 4 tot
en met 10 september, begint met een
kerkdienst, trakteert zowel kinderen
als ouderen op geweldige shows,
presenteert de Miss Aalsmeer verkiezing, heeft onder andere Glennis Crace en Wolter Kroes op donderdag en Peter Beense, Adlicious
en Jan Smit op vrijdag op het podium en eindigt zaterdag met de prijsuitreiking van de pramenrace en in
de avond een gezellige avond met
live op het podium Twenty 4 Seven,
Captain Hollywood en DJ Alex van
Oostrom met Amsterjamming. Kijk
voor meer informatie, het volledige
programma en voorverkoopadressen op www.feestweek.nl.

Finale pramenklusavond
Donderdag is er voor de praamklussers van 21.00 tot 01.00 uur weer
een speciale kortingsprijs op diverse
drankjes. Voor de grote finale pramenklusavond op 1 september zijn
nog plaatsen vrij in de Zijdstraat.
Aanmelden kan bij Bas, vol is vol.

Laatste weekend leerlingen expositie

Dick Stapel in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf donderdag 1
september is in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat een nieuwe expositie te bewonderen. Portretten en
stillevens van Dick Stapel gaan de
muren van de gemeentelijke expositieruimte opfleuren.
De vitrines worden ‘gevuld’ met
penningen van Assonyi Tamas en

Zomerconcert
Thomas en Marc
Aalsmeer - Op zaterdag 27 augustus geeft organist Thomas van der
Luit samen met pianist Marc Ver-

bronzen beelden van Miep Maarse en Pepi Stapel. De nieuwe expositie wordt zaterdag 3 september om 16.00 uur geopend door Annet Nieuwenhuijzen. Een gratis kijkje nemen kan vervolgens tot en met
16 oktober iedere donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur.
schuren een zomeravondconcert in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Het tweetal brengt zowel bekende als minder bekende nummers ten gehore. Het concert begint
om 20.00 uur en iedere belangstellende is welkom.

STAGE
MUSIC SHOP
MICrOfOOnkAbElS
vErSCHIllEndE lEnGTES

GITAArkAbElS
vAn 1 TOT 7 METEr

kEybOArd-STATIEf

lESvIOlEn
GrOOTTES: ¼ - ¹/1

vanaf E5,95

E29,95

vanaf E3,75

vanaf E198,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Muziek
Vrijdag 26 augustus:
* Praamavond met DJ Marco in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 27 augustus:
* Zomeravondconcert Thomas v/d
Luit op orgel en Marc Verschuren
op piano in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Vanaf 20u.
* Live DJ Zwekko in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 21u.
* Zomerkriebels in Bon Ami, Dreef
met veel muziek vanaf 22.30u.
Zaterdag 3 september:
* Little boogie boy Hein Meijer live
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Live electro met Sleepless in N201,
Zwarteweg. Open v/a 22u.
Exposities
Zaterdag 27 augustus:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u. Zaterdag tevens modelbouwmeeting.
27 en 28 augustus:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in
Historisch Centrum.
Tot en met 28 augustus:
* Expositie leerlingen van Dirk Annokkée in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot
en met zondag 14-17u. Vanaf 1 september nieuwe exposistie: Portretten en stillevens van Dick Stapel.
Tot en met 25 augustus:
* Kindertekeningen uit IJsland, Rusland, Cambodja, Bangladesh en Peru op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen
van water’ van Monic Persoon in fysiopraktijk Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Tot eind september:
* Foto-expositie deelnemers fotowedstrijd watertoren-renovatie in
watertoren Aalsmeer. Iedere zaterdag en zondag open 13-17u.
Diversen
Vrijdag 26 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 27 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u. Opbrengst voor
onderhoud.
* Waterpolotoernooi in Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1 van 13.30 tot
16u. Inschrijven v/a 13u.
Zondag 28 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Start min’s
om 9.30u. in Waterlelie, Dreef. Start
achtste om 10.30u. en olympische
afstand om 11.30u. beiden bij sur-

feiland, Kudelstaartseweg.
Maandag 29 augustus:
* Thema-middag met audicien bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan. Aanvang: 14u.
* Lezing met foto’s over Costa Rica
bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 1 v/a 20u.
Dinsdag 30 augustus:
* Bridgen in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 19.30u.
Woensdag 31 augustus:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 1 september:
* Fietstocht OVAK naar Leimuiden.
Start 13.30u. parkeerterrein Dreef.
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart.
Competitie in divers klassen. Aanvang: 20u.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les Enfants du Paradis’ in theater het Amsterdamse Bos. Voorstellingen iedere dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.
Zaterdag 3 september:
* Westeinderhavendagen op Uiterweg met o.a. expositie Verhoef boten. Van 10 tot 17u.
* Braderie in Zijd-, Dorps-, Schoolen Marktstraat vanaf 9u.
* Verlichte botenshow op Westeinderplassen. Verzamelen: 19.45u. op
kleine poel. Route via Ringvaart en
kleine en grote Poel naar watertoren
* Vuur op het water, vuurwerkshow.
Te zien vanaf Stommeer- en Kudelstaartseweg. Start 23u.
Zondag 4 september:
* Ride for the Roses en Run for the
Roses in Aalsmeer. Start veilingterrein FloraHolland, Legmeerdijk.
* Olifanten Festival in Crown Studios, Van Cleeffkade 15, 10-17u.
4 tot en met 10 september:
* Feestweek Aalsmeer met SPIEavond, Fashion Night, kindermiddag, Aalsmeerse bands, Miss verkiezing, ouderenmiddag en optredens van o.a. Glennis Grace, Woler
Kroes, Peter Beense, Jan Smit en DJ
Alex van Oostrom.
Dinsdag 6 september:
* Speelavond BV Ons Genoegen in
Ons Tweede Thuis, Hortensialaan
vanaf 19.30u. Zaal open 19u.
9 tot en met 11 september:
* Kunstbeurs in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren) Vr. t/m zo. 10-18u.
9 en 10 september:
* Hibra motorrraces met diverse activiteiten op industrieterrein Hornmeer, Lakenblekerstraat. Zaterdag
19.30 tot 22.30u., zondag v/a 9u.
Zaterdag 10 september:
* Midzomerfeest op Poldermeesterplein, Nieuw Oosteinde met markt
en kinderattracties, 9-17u.
* Pramenrace met thema ‘Ik hou
van...’ Start 12.30u. bij Pontweg. Finish vanaf 15.15u. op Praamplein.
10 en 11 september:
* Open monumentendagen met thema hergebruik in Aalsmeer. Zaterdag en zondag 13-16.15u.

Vrijwilligers en sponsors gezocht

Bacchus biedt muziek, film
en kunst voor elk wat wils!
Aalsmeer - Na een welverdiende
zomerstop staan de vrijwilligers van
cultureel café Bacchus alweer te
popelen om de deur open te gooien. Vanaf 3 september gaan de vrijwilligers er weer met volle energie
tegen aan. Bacchus biedt een podium aan voor de meest brede vorm
van cultuur, van jazz, pop en cabaret
tot aan meeslepend klassiek. Waar
de politiek bezuinigd biedt Bacchus
een breed programma aan podiumkunsten. Cultureel café Bacchus
biedt het komende seizoen veel live
muziek van over de gehele wereld.
Van Kudelstaart via Ierland, Portugal
en Australië tot aan Canada. De jazzliefhebbers komen dit seizoen zeker goed aan hun trekken. Onder
andere komen Deborah Carter en
Saskia Laroo optreden. Er is dit seizoen verder een veelvoud aan cabaretvoorstellingen. In plaats van zes
dit seizoen negen maal topcabaret in het culturele café in de Gerberastraat. Ook is het programmaonderdeel muziektheater uitgebreid.
Maar liefst vijf muziektheater voorstellingen komend seizoen. Tevens
staan er weer mooie (muziek)films
en kindermatinees op het programma. En dit seizoen wordt ook weer
een aantal hilarische pubquizzen
georganiseerd en natuurlijk niet te
vergeten de Off The Record avonden waar favoriet vinyl tot leven gebracht wordt. Verder presenteert
Bacchus enkele speciale avonden,
zoals een fototentoonstelling tijdens
de kunstroute met live muziek, het
pianogala begin november, de nationale gedichtendag in december,
de akoestische avonden eind januari en, terug van weg geweest, een
Nederlandstalige avond begin april!
Het seizoen wordt zaterdag 3 september geopend met een optreden
van little boogie boy Hein Meijer.
De muzikant uit Kudelstaart trakteert de bezoekers op blues from

my bedroom. Zaterdag 10 september is het bacchus-podium voor cabaretier Margriet Bolding, vrijdag 16
september kan geluisterd worden
naar blues and roots from down under van Toby Beard uit Australië en
tijdens de kunstroute op 17 en 18
september kan in Bacchus een fototentoonstelling van Birgit Matschullat bewonderd worden. Zaterdagavond 17 september komt Marjolein Meijers met band optreden en
de eerste filmavond in het nieuwe
seizoen in Bacchus staat op vrijdag
23 september geprogrammeerd.
Voor meer informatie en het volledige programma, kijk op de website: www.cultureelcafebacchus.nl.
Via de website zijn ook kaarten voor
de verschillende activiteiten te reserveren. Bacchus is overigens op
zoek naar sponsoren en vrijwilligers
om het brede culturele aanbod te
kunnen blijven aanbieden. Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar
info@cultureelcafebacchus.nl.
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officiële mededelingen
definitieve beschikkinGen

Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken burGemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.
Gemeente-info oP Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overiGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicePunt beheer en uitvoerinG
Provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend in de nachten van:
• Zaterdag 17 op zondag 18 september 2011 en zaterdag
24 op zondag 25 september 2011 tot 02.00 uur aan
’t Holland Huys
Datum verzending ontheffing: 25 augustus 2011.
verkeersbesluit 2011 /10390-m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij, op grond van artikel 15, eerste lid,
van de Wegenverkeerswet 1994, besloten hebben verkeerstekens middels verkeersborden en belijning te verwijderen
of te (her)plaatsen op en rondom de Van Cleeffkade, ten behoeve van de nieuw (her)inrichting van de Van Cleeffkade.
De herinrichting vindt plaats op basis van het project “Herinrichting Van Cleeffkade”. Gedurende de ontwerpfase van
het project zijn belanghebbenden geïnformeerd en gehoord.
Het definitieve ontwerp is mede vormgegeven op basis van
de participatie van belanghebbenden en het besluit is de
formalisatie van het ontwerp. Voor de herinrichting van de
Van Cleeffkade worden verkeerstekens middels verkeersborden en wegmarkeringen verwijderd, geplaatst en opnieuw
aangebracht conform bijlage I Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 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 2011 /10390 -M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken 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.
beslissinG oP bezWaar 2011/10918-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, het verkeersbesluit 2010/12595
met betrekking tot het instellen van een parkeerschijfzone
rondom het winkelcentrum Kudelstaart herroepen en intrekken. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes
weken na publicatie van dit besluit, beroep instellen bij de
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend
belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen
van een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffierecht verschuldigd.
Wet alGemene bePalinGen omGevinGsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• A.H. Blaauwstraat 11, het kappen van een boom.
• Locatellihof 7, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Brasemstraat 31, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 80a, het vernieuwen van een steiger en het
aanleggen van beschoeiing;
• Jac. Thijsselaan 57, het plaatsen van gevelreclame;
• Kamperfoeliestraat 16, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 24 en 24a, het wijzigen van een gevel;
• Legmeerdijk 313, het bouwen van een transportgang en
oversteek;
• Legmeerdijk 313, het bouwen van een distributiegebouw;
• Pontweg 27a, het wijzigen van de gevel en het plaatsen
van een balkon;
• Uiterweg 308, het slopen van de woning en het bouwen
van een nieuwe woning.
• Uiterweg 337 ws1, het bouwen van een berging;
• Wilgenlaan 25, het vergroten van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

• Boomgaard 105, het bouwen van een woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 25 augustus 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Wet Geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
met ingang van 25 augustus 2011 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen
zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij
het betreffende bestuursorgaan.

• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van hogere waarden
vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg
308.
Publicatie meldinG artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een
melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In

de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Sparnaaij Lasbedrijf
Adres
: Helling 28
Plaats
: 1431 BS Aalsmeer
Datum
: 18 augustus 2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
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 23 september 2011
• Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een
bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods
ter inzaGe bij de afdelinG dienstverleninG,
Week 34
t/m 2 sept Evenementenvergunning: feest, Hornweg 250
te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2 september
2011, Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 september 2011, Tropical Night,
Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30 juli 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van
20.00-01.00 op 20 augustus 2011;
t/m 3 sept Ventvergunning: promotiecampagne NUON van
1 augustus t/m 3 september 2011;
t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan
43B te Aalsmeer van 29
augustus t/m 2 september 2011;
t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00-18.00 op 10
september 2011;
t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).
t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’;
t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de
Praam, Zijdstraat 60;
t/m 15 sept Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus t/m 11 november 2011;
t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v.
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;
t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat
60;
t/m 20 sept Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sportlaan 44;
t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;
t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer
bruggen deelgebieden 9 en 10’;
t/m 23 sept APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;
t/m 27 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;
t/m 28 sept Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Goud van Oud: Gezellig!
Aalsmeer - Goud van Oud stond
afgelopen zaterdag op het programma bij de horecagelegenheden in het centrum. Ondanks de vele festivals in het hele land is het
evenement goed bezocht. Bij café
de Praam werd volop genoten van
de zomerse gezelligheid en de jaren
tachtig en negentig muziek van Relax Drive-inn Disco buiten. Het terrein voor het café in de Zijdstraat
was voorzien van tentjes en verlichting verhoogde de sfeer. Regen is er
overigens wel bij het opbouwen ge-

vallen, maar tijdens Goud van Oud
zelf is het droog gebleven. Binnen
in de Praam liet DJ René Gijsen het
publiek swingen. Ook Joppe in de
Weteringstraat had de straat voor
het café leuk aangekleed met parasols en verlichting. Voor de muziek
droeg DJ Elmar zorg. Hotel ‘t Wapen was de enige die trakteerde op
live-muziek. De band trok veel publiek en er werd volop gedanst. De
Dorpsstraat was meer dan goed gevuld. What’s up Bob was de naam
van deze coverband en bekende

soul-, disco- en rocknummers werden ten gehore gebracht. Met name de Nederlandstalige hits kregen de handen van het publiek op
elkaar. Als de band pauze had, nam
DJ Kees Markman de muziek over
en ook zijn muziekkeuze kon het
publiek zeker waardering. Ook tijdens het ‘optreden’ van deze bekende Aalsmeerse DJ werd volop
gedanst. Goud van Oud leuk, maar
volgend jaar het liefst op meer locaties in het centrum en graag ook
wat mooier en warmer zomerweer!
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Zaterdag 3 september met tal van activiteiten

Braderie in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 3 september stellen 150 kraamhouders zich
op in de straten van Aalsmeer Centrum. De voormalige corsobraderie
is de grootste en gezelligste markt
van het jaar waar bezoekers bij de
kraampjes met onder andere sieraden, kleding, boeken en etenswaren kunnen snuffelen. Zoals elk
jaar staat het centrum tussen 10.00
en 17.00 uur vol met kramen. In het
gebruikelijke ‘rondje’ in de straten
van het dorp komt u allerlei koopwaar tegen. Van speelgoed tot huishoudelijke artikelen en van lekkere kaasjes tot de grootste collectie lederwaren, voor ieder is er wel
wat om te bekijken en aan te schaffen. Op de braderie staan ook ver-

enigingen, goede doelen en andere non-profit organisaties. Zij presenteren zich door middel van demonstraties, prijsvragen en informatiestands. Overigens kunt u op verschillende plaatsen in het dorp genieten van gezellige muziek en natuurlijk zijn er hapjes en drankjes
verkrijgbaar op de braderie en bij de
plaatselijke horeca.
Parkeren is mogelijk op het Raadhuisplein, Drie Kolommenplein en
op het parkeerterrein achter de Rabobank. Op een gedeelte van het
Praamplein wordt vanaf 1 september de feesttent voor de Feestweek
weer opgebouwd. Wie zijn auto parkeert op een niet daarvoor bedoelde
plek, riskeert een boete. Even goed

opletten dus of beter nog, kom op
de fiets!
Zaterdag 3 september is een dag vol
activiteiten voor jong en oud. Op deze nazomerse dag is er van alles te
beleven voor iedereen die houdt van
recreëren op of aan het water, van
gezellig winkelen en van lekker eten
en drinken. Vanaf het Praamplein
kunt u opstappen in de gratis watertaxi’s die u naar de verschillende
activiteiten brengt van de Westeinderhavendagen aan de Uiterweg en
last but not least wordt deze feestdag afgesloten met de verlichte botenshow en een spetterend vuurwerk tegen het fraaie decor van de
Westeinderplassen. Voor meer informatie www.aalsmeercentrum.nl.

Vuurwerkshow boven Westeinderplassen 3 september

Vuur op het water in teken
van Ride for the Roses
Aalsmeer - Op zaterdag 3 september is het feest in Aalsmeer
met overdag braderie in het centrum en de Westeinderhavendag op
de Uiterweg en ‘s avonds verlichte botenshow met als spectaculaire afsluiting: Vuur op het water. De
vuurwerkshow wordt voor het zesde achtereenvolgende jaar georganiseerd door Mike van der Laarse.
“Het wordt weer groter en gevarieerder”, zegt de goedlachse ondernemer. “Nee, echt, de maker van
ons vuurwerk bedenkt tijdens andere show mooie combinaties voor
boven onze Westeinderplassen. Hij
is echt een vakman. Er komen wat
meer echte harde klappen, bommen in het water zijn weer in de
show opgenomen en natuurlijk heel
veel kleurige boeketten in de lucht.
Negentig procent van de bommen
worden afgevuurd vanaf het panton
in het water.”

brandweer. Ze denken en praten allemaal positief mee.” Dream Fireworks is het bedrijf dat Aalsmeerders oh en ah laten roepen, al twaalf
jaar op de eerste zaterdag van september. “Dream Fireworks is echt
geweldig en geniet landelijke bekendheid. Het bedrijf luidt in Rotterdam oud en nieuw met vuurwerk
in, zet de vlootdagen in Den Helder
in het licht en brengt onder andere
spektakel tijdens de avondvierdaagse in Nijmegen. Wist je dat Aalsmeer
staat in de top 10-lijst mooiste vuurwerkshows in Nederland? Er komen
altijd vuurwerkspotters kijken en filmen. Al enkele uren na de presentatie kan de show nogmaals bekeken worden op internet. Leuk, hè?”
Veel van het vuurwerk dat Dream
Fireworks gebruikt komt uit China, maar ook Spanje en Polen zijn
landen waar goed en spectaculair
vuurwerk wordt gemaakt.

Veel voorbereiding
Het vuur op het water duurt dit jaar
18 tot 20 minuten. “Dit tijdsverschil
heeft met de wind te maken. Als het
windstil is, kunnen de boeketten
langer uit waaieren, bij harde wind
moet de verschillende combinaties
sneller de lucht in om aansluiting
te houden.” Voor deze krappe twintig minuten spektakel is Mike qua
organisatie enkele maanden bezig.
“Ja, het kost echt heel veel voorbereiding. Heel veel overleg met allerlei instanties, vergunningen aanvragen, etc. Waar ik wel heel blij mee
ben is de goede samenwerking
met de gemeente, de politie en de

Meer activiteiten
“Het vuurwerk in Aalsmeer na de
verlichte botenshow is ooit begonnen door oud-wethouder Piet Boom.
Hij vuurde enkele harde klappen af
na afloop van de vaartocht. Richard
Kilian heeft het vervolgens groots
opgepakt en ik heb het weer van Richard overgenomen”, vervolgt Mike
zijn verhaal.
“We willen de komende jaren wel
meer activiteiten rond het vuurwerk.
We hebben dit jaar al muziek bij de
watertoren, Kees Markman komt
draaien. Ook op zondag 4 september draait hij trouwens als de stoet
van Ride for the Roses langs de wa-

tertoren komt. We hebben een groot
spandoek met ‘Welkom in Aalsmeer’
laten maken en hangen deze bij de
watertoren. Het vuurwerk staat dit
jaar overigens ook in het teken van
de Ride for the Roses. Veel boeketten in de lucht.“
Sponsors gezocht
Vanaf 21.00 uur worden zaterdagavond 3 september bezoekers uitgenodigd naar de oevers van de
Westeinder aan de Stommeer- en
Kudelstaartseweg te komen. Om
23.00 uur precies gaat vervolgens
het vuurwerk de lucht in. “Ze gaan
aftellen, kondigen het vuurwerk aan,
met vanaf vijf voor elf iedere minuut een knal. Het spektakel wordt,
zeg maar, opgebouwd.” Wat de bezoekers allemaal te zien krijgen,
wil de ondernemer niet verklappen. Een tipje dan: De show eindigt
met een harde roffel. Ieder jaar nog
klinkt na afloop applaus en beginnen de bootjes op de Poel te toeteren. “Die reacties na afloop geven
mij elk jaar nog kippenvel. Het kost
veel voorbereiding, maar als ik dat
hoor, weet ik weer waarom ik het
organiseer”, zegt Mike vol enthousiasme. Volgend jaar wil hij overigens
ook weer graag het ‘Vuur op het water’ organiseren, maar sponsors vinden wordt moeilijker. “Het kost ruim
25.000 euro. Ik hoop dat er bedrijven zijn die mij financieel willen ondersteunen. Kleine en grote sponsors zijn welkom”, besluit Mike van
der Laarse.
Door Jacqueline Kristelijn

Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie organiseert

Westeinderhavendag met
vrijmarkt en kinderspellen
Aalsmeer - Op zaterdag 3 september organiseert de stichting
Aalsmeer Westeinder Promotie opnieuw de Westeinderhavendag. Van
10.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers
welkom op de Historische Tuin en
bij jachthaven ‘t Drijfhuis op nummer 27 aan de Uiterweg waar allerlei activiteiten plaatsvinden. De Historische Tuin presenteert de tentoonstelling ‘Van tuinbouw naar watersport’, toont een serie oude buitenboordmotoren en verschillende pramen en punters, gaat veilen
op de klok en trakteert op een optreden van De Dippers en op paling
van Rekelhof. Vanaf het Praamplein
de Historische Tuin kunnen bezoekers gratis instappen in de watertaxi, die hen brengt naar ‘t Drijfhuis.
Om 10.00 uur is hier de spectacu-

laire opening. Vanaf 12.00 uur presenteert de stichting een nautische
vrijmarkt met verkoop van tweedehands watersportartikelen en een
tentoonstelling van Verhoef boten
inclusief een kraam waar onderdelen en materialen gekocht kunnen
worden. Diverse watersportbedrijven uit Aalsmeer en omgeving geven acte de présence, evenals een
groot aantal verenigingen die hun
activiteiten hebben op de Westeinderplassen. Voor de kinderen is deze dag van alles te doen: De waterbal is er weer, eendje hengelen kan,
er staat een springkussen en de
jongens en meisjes kunnen zich laten schminken. Ook mogen ze zelf
een springtouw maken bij Touwslagerij Van Sark en komt om 13.15 uur
een clown voor hen optreden. De

Westeinderhavendag wordt voorzien van een groot horecaplein en
muzikaal opgeluisterd door De Poelzangers, Denk aan de Buren en De
Brulboeien. Verder bestaat deze dag
de mogelijkheid om een rondvaart
te maken.
De Westeinderhavendag wordt afgesloten met een gezellige barbecue bij jachthaven ‘t Stenhuis aan
het einde van de Uiterweg. Opgeven hiervoor is wel een vereiste. Na
de barbecue kunnen watersporters zich opmaken voor de verlichte botenshow. Verzamelpunt voor de
stoet is de kleine Poel vanaf 19.45
uur. Er wordt in een sliert naar de
watertoren gevaren, alwaar deze
dag vol activiteiten wordt afgesloten
met een grootse vuurwerkshow om
23.00 uur.

Kunstroute Aalsmeer op 17 en 18 september

Schilderijen van formaat
van Cathy van der Meulen
Aalsmeer - De Oude Spoordijk kan
tot één van de meest lieflijke plekjes van Aalsmeer worden gerekend.
Een paradijselijk oord waar het
heerlijk toeven is en waar men ondanks de oprukkende nieuwbouwwijk nog steeds tot rust kan komen.
Het lijkt alsof op deze doodlopende weg de tijd heeft stil gestaan.
Verborgen achter groen ligt de ark
van Cathy van der Meulen en haar
echtgenoot Oedse. Het huisnummer wordt weergegeven door een
prachtig geschilderde veer en het
kloeke cijfer 10. Dit om aan te geven
dat men beland is bij nummer 14,
het woon en werkadres. Sinds enkele jaren heeft Cathy haar Amsterdamse atelier ingeruild voor deze
creatieve Aalsmeerse plek. In de opbouw van de boot vond zij een goed
onderkomen. Hoewel de ruimte niet
groot is, blijkt Cathy toch in staat om
schilderijen van een behoorlijk formaat te maken. Met zwierige penseelstreken worden de stillevens op
het doek gezet, mede door het subtiele kleurgebruik, de verstilling en
de compositie doen haar schilderijen enigszins denken aan de kunstenaar Morandi. Hij is een goede inspiratiebron voor haar, hetgeen ook
gezegd kan worden van de landschapsschilder Wim Oepts. Zij het
dat deze kunstenaar zich juist waagt
aan felle kleuren.
Krachtig en weerbarstig
De omgeving van Cathy leent zich
het meest voor de aardekleuren. De
kassen, de veengrond, de akkers

met seringenheesters, het vele water dat in haar werk terug te vinden,
weet zij op een oerwijze weer te geven. Zij doorgrondt op een schilderachtige wijze de geheimen van de
natuur, die soms heel krachtig en
weerbarstig kunnen zijn. Maar zij
toont ook de lieflijkheid, het heimwee naar een paar verloren klompen voor een kas, een paar bruine potten waar de aarde nog aankleeft. Uitgebloeide stengels die ooit
weer in een volgend jaargetij hun
bloemenpracht tonen. Zo houdt Cathy (zelf een groot bewonderaarster van de Spaanse schilder Pablo Picasso) met haar schilderijen
de aandacht van de kijker gevangen. Niet dat er vooraf een vooropgezet plan is, het is meer een idee
dat zich gaandeweg het schilderen ontvouwt, waardoor ieder schilderij een avontuur wordt. Haar manier van kijken toont dat geen detail haar ontgaat hoe summier soms
ook weergegeven. Dat kunnen zien
heeft zij geleerd van haar docent op
de Ruud Wackers Academie, Sam
Drukker, een bekende naam in de
nationale en internationale kunstwereld. “Zijn uitleg over de kleurnuances waren voor mij een openbaring, Sam heeft mij geleerd dat iedere kleur over een grote rijkdom bezit.” Maar Drukker leerde haar veel
meer, evenals de docenten Maarten Welbergen, Frank Leenhouts en
Gyula Somos. Het is allemaal terug
te vinden in haar schilderijen. Zij
heeft het fijn in Aalsmeer, hoewel er
soms ook nog enig heimwee is naar

de Amsterdamse Jordaan, waar zij
atelier en gedachten deelde met andere kunstenaars. Alles was onder
handbereik, galeries, musea, materialenhandel. “Die feedback mis ik
in Aalsmeer. De periode in Amsterdam heeft mij gevormd.” Maar om in
de directe omgeving te werken van
haar geliefde thema kassen en water vergoed heel veel. Er zijn plannen te over en afspraken met kwekers zijn in de maak. Aalsmeer zal in
de toekomst hiervan zeker nog kennis kunnen nemen.
Omgetoverd tot galerie
Tijdens de kunstroute zaterdag 17
en zondag 18 september van 12.00
tot 17.00 uur zal het woongedeelte van de boot aan de Oude Spoordijk worden getransformeerd tot
een galerie. De twee gastexposanten Anneke de Rond en Lidy Veen
mogen naar eigen inzicht de ruimte inrichten. De uit Amsterdam afkomstige edelsmid de Rond maakt
prachtige sieraden en zilveren objecten en de uit Alkmaar afkomstige
Lydi Veen toont haar vilten hoeden.
Cathy heeft er al een aantal aangeschaft. “Ze zijn zo mooi, iedere hoed
is weer anders.” Over de organisatie
van de kunstroute is zij tevreden. Zij
verheugt zich op het kunstweekend
om alle belangstellenden te ontvangen. De bezoekers kunnen zich laven aan mooie kunst, de omgeving
en aan muzikale klanken, want die
zullen ook dit jaar niet ontbreken.
Janna van Zon
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Internationale handelsbeurs

Provincie Noord-Holland organiseert

Trends en noviteiten op
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - Van woensdag 2 tot en
met vrijdag 4 november organiseert
bloemenveiling FloraHolland de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer. Drie
dagen lang is deze internationale
handelsbeurs dé plaats voor de sierteelt om zaken te doen. Exporteurs,
groothandelaren en hun klanten uit
binnen- en buitenland vinden er een
compleet overzicht van het aanbod
bloemen, planten, productconcepten, trendpresentaties en noviteiten.
De FloraHolland Trade Fair staat garant voor inspiratie. Naast inspirerende concepten op het Trends- en
Conceptenplein, wordt ook dit jaar
weer een paviljoen ingericht waar
innovatieve mogelijkheden voor de
consumentenmarkt te zien zijn. Bezoekers kunnen daarnaast ideeën
opdoen bij het uitgebreide assortiment van planten en bloemen in de
kwekersstands. Aanvoerders van
FloraHolland uit binnen- en buitenland tonen hier een breed assortiment, dat direct of op termijn te bestellen is. De beurs biedt ruimte aan
zo’n 650 kwekersstands. Ook een
aantal leveranciers van toegevoegde waarde presenteert op de beurs
de nieuwste artikelen. Enkele expor-

teurs bemannen het ‘Handelspaviljoen’ waar zij in eigen stands een
commerciële doorvertaling presenteren van de thema’s die getoond
worden op het Trends- en Conceptenplein. De beurs in Aalsmeer is op
woensdag 2 november geopend van
9.00 tot 19.00 uur, donderdag 3 november van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 4 november van 9.00 tot 14.00
uur. Voor vakpubliek is de toegang
gratis.
International Horti Week
De FloraHolland Trade Fair vindt
plaats tijdens de International Horti Week. FloraHolland, de Horti Fair
en de IFTF organiseren samen de
International Horti Week om de nationale en internationale positie van
de tuinbouw te versterken. De (internationale) beursbezoeker kan in
één week drie beurzen bezoeken
en daarmee een totaaloverzicht krijgen van de internationale tuinbouw
en de ontwikkelingen in productie, afzet, techniek en toelevering
en dienstverlening. Meer informatie
over de FloraHolland Trade Fair in
Aalsmeer is te vinden op www.floraholland.com.

Rozenactie winkels in
kader Ride for the Roses
Aalsmeer - Vanaf maandag 29 augustus aanstaande wordt bij de
twee Nederlandse winkelketens Albert Heijn en Karwei een week lang
een speciale rozenactie gehouden
in het kader van de Ride for the Roses. Bij dit jaarlijkse grootschalige
fietsevenement, dat dit jaar op zondag 4 september plaatsvindt, wordt
geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Bloemenveiling FloraHolland en Dutch Flower Group
(DFG) hebben het initiatief genomen om, naast de bestaande fondsenwerving rondom de Ride for the
Roses, deze unieke bloemen- en
plantenactie richting consumenten
te realiseren. Doelstelling van deze
unieke actie is om in nauwe samenwerking met KWF en de Nederlandse retail een netto-opbrengst van
tenminste € 100.000,- te realiseren,
dankzij de belangeloze inzet van
sierteeltpartners in de hele keten.
Het geld wordt bijeengebracht door
een verkoopactie van 29 augustus tot de start van het evenement
op 4 september. In de winkels van
Albert Heijn staan dan 100.000 rozenboeketten en bij de vestigingen

van Karwei 15.000 potrooscombinaties. De opbrengst van de speciale
retailactie met Albert Heijn en Karwei wordt toegevoegd aan de opbrengst van de Ride for the Roses.
Deze sponsortocht is een nationale actie waarvoor de volledige Nederlandse sierteeltsector de handen
ineen slaat om fondsen op te halen
voor KWF Kankerbestrijding. Ruim
tienduizend deelnemers doen hier
aan mee en rijden in grote aantallen verschillende routes van 25, 50
en 100 kilometer. Op zondag 4 september is FloraHolland Aalsmeer de
startplaats voor dit jaarlijks terugkerende fietsevenement. Deze sponsortocht wordt sinds 1997 georganiseerd op initiatief van zevenvoudig Tour de France-winnaar Lance
Armstrong die zelf de ziekte kanker
overwon. De opbrengst van de Ride for the Roses gaat dit jaar naar
een onderzoek van Pr. Dr. Ir. Floor
van Leeuwen naar neveneffecten
van radio- en chemotherapie voor
Hodgkin-lymfoom. Kijk voor meer
informatie over de Ride for the Roses en de retailactie op www.ridefortheroses.nl.

Bert de Vries overhandigt fietscomputer aan Tony van Veen en dochter Romée

Meerbode Prijzenfestival

Alle Tour de France
spel-prijzen uitgereikt
Aalsmeer - Het uitreiken van de
prijzen van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival zit er inmiddels op. Afgelopen maandag
overhandigde de zojuist van vakantie teruggekeerde rijwielhersteller Bert de Vries aan de Oosteinderweg, bekend van fietsreparaties
en onderdelen voor al uw fietsplezier aan de in Kudelstaart woonachtige Tony van Veen de door hem beschikbaar gestelde Sigma draadloze
fietscomputer.
Daar waar opa Gerard Meijerink vorige week bij Ed Kriek Optiek besloot
de Lance Armstrong Oakley sportzonnebril aan zijn kleinzoon Bryan

Inloopmiddag en -avond
over nieuwe Bosrandbrug

te gunnen, besloot Tony van Veen
om de fietscomputer aan dochter
Romée te gunnen, waardoor haar
verlanglijstje weer wat korter werd.
Bert de Vries, ook hij is te bewonderen bij de Ride for the Roses op 4
september, deed ook het aanbod de
computer te zijner tijd in te stellen.
Ook dit jaar bleek het Prijzenfesival
weer een groot succes met verrassende winnaars, zowel bij de Tour
de France zelf als bij het meerbode
Prijzenfestival.
Alle begunstigers en deelnemers
worden hartelijk bedankt voor hun
medewerking en graag tot de volgende gelegenheid.

Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus organiseert de provincie NoordHolland een inloopmiddag en -avond
voor omwonenden en belangstellenden over de werkzaamheden aan de
Bosrandbrug en de nieuwe aansluiting op de A9. De huidige Bosrandbrug nadert het einde en is in zijn huidige vorm te licht voor het moderne en zwaardere verkeer. De brug en
de naastgelegen fietsbrug gaan daarom vanaf 5 september geheel vervangen worden. De bouw duurt tot medio 2012. De nieuwe brug wordt voor
zowel het auto- als het scheepvaartverkeer breder. Het ontwerp sluit mooi

aan bij de fly-over die over de kruising
Fokkerweg en de Bosrandweg komt te
liggen. De aanleg hiervan gaat eveneens 5 september van start. Als eerste wordt een explosieven onderzoek
gedaan. De Ringvaart oversteken in
de buurt van Schiphol-Oost kan vanaf 26 augustus via de Schipholdraaibrug. Geïnteresseerden zijn 30 augustus welkom in Dorint Hotel Amsterdam
Airport in Schiphol-Oost van 16.00 tot
18.00 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur.
Diverse medewerkers van de provincie
Noord-Holland zullen aanwezig zijn
om met behulp van beeld- en kaartmateriaal vragen te beantwoorden.

Reparatie asfalt Aalsmeerderweg
Foto: Nils van Houts Fotografie

PI-65 Gouwerok te water!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 22
augustus is bij jacht- en scheepswerf Gouwerok in de Dorpsstraat
de laatste hand gelegd aan de eerste van een serie van een aantal PI65-boten. Deze aluminium boot, die
is ontworpen voor algemene kusten off shore-diensten, kan zowel in
binnen- en buitenhavens als bij maritieme platforms worden gestationeerd. De PI-65 combineert allerlei
maritieme mogelijkheden in een relatief kleine boot (21,5 meter lang)
en is goedkoper, beter manoeuvreerbaar en veel efficiënter dan
veel grotere schepen met eenzelfde missie. Door het geringe gewicht
is het schip zeer snel (ruim 65 kilometer per uur) en heeft een gro-

te actieradius. De boten zijn onder
vrijwel alle weersomstandigheden
(tot 10 Beaufort) geschikt voor tactische patrouilles en technische bijstand in ondiepe kustgebieden, havens, baaien en open water. Potentiële opdrachtgevers zijn onder andere politie-, douane- en loodsdiensten, kustbewakingsinstanties en
snelle interventie-eenheden in binnen- en buitenland.
Het project zal, al naar gelang de
vervolgopdrachten, werkgelegenheid bieden aan vele tientallen technisch geschoolde werknemers en
ontwerpers. In ieder geval is afgelopen maandag de eerste boot opgeleverd en overgedragen aan de
nieuwe eigenaar.

Crown Theater Aalsmeer presenteert:

Kerstconcert Gospel Queens
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert op zondag 18
december de Gospel Queens. ‘Oh
happy day’, ‘Go like Elijah’ en ‘Amazing Grace’, het zijn maar enkele van
de vele wereldberoemde gospelsongs die op het repertoire van de
Gospel Queens prijken. Twaalf swingende dames en heren van internationale allure maken van elk optreden een ware happening! De Gospel Queens staan voor ‘peace, love,
joy, soul & freedom’. Hun repertoire
bestaat uit onder meer black gospel
met invloeden vanuit de R & B, soul
en blues. Met hun tomeloze energie,
humor en opwindende gospelklanken weten zij ieder publiek volledig op te zwepen. Succes gegarandeerd! De Gospel Queens brengen
een sfeervol kerstprogramma vol
gospelsongs, kersthits en soulklassiekers, die met hart en ziel gezongen worden.
Kerstconcert Wolga Kozakken
Op vrijdag 23 december verzorgt
het Russische koor de Wolga Kozakken een sfeervol kerstconcert in
Crown Theater Aalsmeer. Nergens
klinkt het Stille Nacht, Heilige Nacht
mooier dan bij de concerten van de
Wolga Kozakken. Niet alleen Russische kerstliederen krijgen een plek
in deze sfeervolle concerten, maar
ook populaire nummers als Kalinka,
Wolga Bootsman, Stenka Rasin en
het meest geliefde kerstlied aller tijden: White Christmas. De prachtige
ritmische muziek en het warme geluid van de tenoren maken dat de
Kozakkenliederen bij het publiek
een onvergetelijke indruk achterlaten. Dit professionele Kozakkenkoor is zonder twijfel uniek ten opzichte van andere koren. De traditie van hun muziek, zang en variatie zónder enige geluidsversterking,
brengt sfeer zoals de Kerstviering is
bedoeld.

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 augustus worden werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd op de Aalsmeerderweg. Het betreft het gedeelte tussen
de Machineweg en de Middenweg.
Dit gedeelte zal vanaf 22.00 uur geheel zijn afgesloten. Bestemmingsverkeer is uitsluitend mogelijk van-

af de zijde van de Middenweg. Vanaf 20.00 uur worden, vooruitlopend
op het asfalteren, freeswerkzaamheden uitgevoerd. Tussen 20.00 en
22.00 uur is de Aalsmeerderweg
tussen de Machineweg en de Middenweg nog open voor het verkeer.
De werkzaamheden zijn naar verwachting om 05.30 uur afgerond.

Watertoren dit
weekend open!

Vergoeding na
valse aangifte

Aalsmeer - In verband met het
vuurwerkevenement op zaterdagavond 3 september is de watertoren deze dag niet geopend voor publiek. Ook zondag 4 september blijft
de toren dicht voor bezoekers, dit
in verband met de Ride for the Roses. Aankomend weekend is de watertoren wel geopend, tussen 13.00
en 17.00 uur. Dat geldt ook voor de
weekenden van 10 en 11 september (Open Monumentendagen), 17
en 18 september (Kunstroute) en tot
slot op 24 en 25 september. Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000
sluit in het laatste weekend van
september de fotowedstrijd af. Meer
informatie over de openstellingen
van de watertoren: 06-051094994
of www.aalsmeerwatertoren.nl

Amstelland - Een recente uitspraak
van het gerechtshof Amsterdam
maakt dat de politie vaker de kosten van een opsporingsonderzoek zal
verhalen op personen die opzettelijk
een valse aangifte of melding doen.
De principiële uitspraak van het hof
is bruikbaar voor alle politiekorpsen
maar bijvoorbeeld ook voor de brandweer, ook al kan nog cassatie tegen
de uitspraak worden ingesteld. Het
hof oordeelde vorige maand dat een
vrouw onrechtmatig had gehandeld
door de politie aan te zetten tot een
onderzoek naar een door haar verzonnen beroving. Ze had daarbij moeten
beseffen dat ze daarmee de politie op
kosten zou jagen. Het korps zal daarom vaker vergoedingen eisen in zaken
waarin iemand de politie bewust nodeloos werk laat doen. Opzettelijk valse meldingen zullen van geval tot geval worden bekeken alvorens over het
verhalen van schade wordt beslist.

Sieraden weg
na insluiping

Kantje Boord
En op vrijdag 30 december kan in
het Crown Theater genoten worden
van de nieuwe hitkomedie ‘Kantje Boord’ met onder andere Jon
van Eerd, Vera Mann, Carolien van
den Berg, Filip Bolluyt, Arie Cupé,
Mike Weerts. Jon van Eerd werkt
zich weer eens in de nesten in deze gloednieuwe komedie. Hij moet
zich in de meest hilarische bochten wringen om de boel enigszins in
het gareel te houden. Als nietsvermoedende, goudeerlijke accountant
wordt Harrie Vermeulen uitgenodigd om een weekendje mee te varen op het jacht van zijn baas. Harrie wordt meegesleurd in een kolderieke achtbaan waarbij hij moet laveren tussen de moordplannen van
de gastvrouw, het overspel van een
ijdele matroos en de louche zaakjes
van zijn baas. Een doldwaze vaartocht waarbij de bulderlach over het
water schalt.
Kijk voor het volledige programma
op de nieuwe website
www.crowntheateraalsmeer.nl. Voor
het bestellen van de brochure kan
een email-verzoek gestuurd worden
naar info@crowntheateraalsmeer.nl.
De stichting is overigens nog steeds
op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan door een email te sturen
naar bovengenoemd adres

Aalsmeer - Op dinsdag 16 augustus
heeft tussen half twee en twee uur
in de middag een insluiping plaatsgevonden in een woning in de Anjerlaan. De bewoner lag op dat moment te slapen. Boven werden diverse open sieradendozen aangetroffen.
De dief, waarschijnlijk een vrouw,
heeft een flinke hoeveelheid sieraden meegenomen. Er is een signalement van de dader. Het politieonderzoek loopt.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht dinsdag 23
op woensdag 24 augustus is uit de
Christinastraat een fiets gestolen.
Het betreft een HAT-herenfiets, type road en zwart van kleur.

Fietsster lastig
gevallen!
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag
21 op zondag 22 augustus is rond
twee uur op de Aalsmeerderweg
een vrouw lastig gevallen door een
man. Op het gedeelte tussen Ranzijn en Loogman sprong plots een
man achter op de fiets bij de vrouw.
Hij betastte haar en ging er vervolgens vandoor. Het gaat om een blanke man, ongeveer 1.90 meter lang,
rond de 40 tot 45 jaar, slank postuur
en kort geknipt blond haar. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

Vivace hervat
repetities
Aalsmeer - Na een mooi jubileumjaar met onder andere een prachtig
concert in de burgerzaal van het gemeentehuis, twee concerten in de eigen Zorgcentra en een feestelijk dagje uit naar België hervat Aalsmeers
Vrouwenkoor Vivace op dinsdag 6
september weer haar repetities in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Kom
ook eens meezingen. De dames ontvangen nieuwe leden graag vanaf
9.30 uur. Iedere belangstellende mag
geheel vrijblijvend even sfeer komen
proeven. Voor informatie: Marijke
Brussaard, tel. 0297-326564 of Dorry de Boo, tel. 0297-362150

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

Teveel alcohol,
geen rijbewijs
Aalsmeer - Op zaterdag 20 augustus om tien over acht in de avond
heeft een 36 jarige buitenlandse
man een aanrijding veroorzaakt op
het Praamplein. Bij het wegrijden
beschadigde hij een Audi en een
Volkswagen. Omdat de opgeroepen
agenten alcohol roken, werd de man
gevraagd te blazen. Hij bleek veel te
veel te hebben gedronken. Uit onderzoek bleek verder dat de 36 jarige geen rijbewijs heeft. Er zijn bekeuringen uitgeschreven en de auto van de man is in beslag genomen.

Naar ziekenhuis
na aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 19 augustus om tien voor twaalf in de ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N201, kruising met
de Zwarteweg. Technisch onderzoek moet uitwijzen wat de precieze
oorzaak van de botsing is geweest.
Waarschijnlijk is geen voorrang verleend door de afslaande wagen
aan de auto die rechtdoor de N201
overstak. De 79 jarige bestuurder
van deze auto raakte gewond en is
net als zijn passagier, een 77 jarige
vrouw uit Aalsmeer, opgenomen in
het ziekenhuis. Van de aanrijding
kunnen zij zich nog nauwelijks iets
s herinneren. De andere automobilist, een 69 jarige man uit Aalsmeer,
raakte licht gewond. Beide auto’s
raakten zwaar beschadigd.
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Liefdesbrief en ijstegel

Boek ‘Een vrij ernstig
geval’ goed ontvangen
Aalsmeer - De eerste extra aflevering van Talk of the Town van het
nieuwe seizoen 2011-2012, startte afgelopen vrijdag 19 augustus op
een spectaculaire wijze. In de bovenzaal van de Oude Veiling stond
de vertrouwde lange tafel al klaar
waarachter de gespreksvoerder en
zijn gasten konden plaats nemen. In
de zaal de waren de zitjes, die noden tot kennismaking en aardige
gesprekken, al geformeerd. Maar
de belangstelling afgelopen vrijdag voor Theodore van Houten en
zijn boek , ‘Een vrij ernstig geval’
met als ondertiteling ‘Aalsmeer en
Aalsmeerders in oorlogstijd’ was zo
overweldigend dat men moest kiezen voor een ander scenario. De tafels verdwenen er werden steeds
meer stoelen aangedragen, uiteindelijk restten alleen nog staanplaatsen. Als haring in een ton konden de
belangstellenden het gesprek van
de dag volgen en velen kregen niet
eens de gelegenheid om een glimp
op te vangen van de hoofdrolspeler.
Theodore leek even heel beduusd
over zoveel belangstelling voor de
eerste uitreiking van zijn boek. Vorsend keek hij de uitpuilende zaal in,
brilletje op de punt van neus. Even
waren er geen spitsvondige grappen en opmerkingen. Regisseur
Pierre Tuning verbrak de stilte, verwelkomde uitgever René van Gruting, oud hoofdredacteur Dick Pietvan de Aalsmeerse Courant, Dick
Piet, burgermeester Pieter Litjens
en acteur Helmert Woudenberg, die
het eerste boek in ontvangst mochten nemen.
Geslaagd boek
Dat Van Houten zijn boek als geslaagd beschouwt is terecht. Tien
jaar lang heeft hij gezocht in archieven met betrokkenen gesproken, zijn research is minutieus,
zorgvuldig genuanceerd. Daarbij bezit hij over de gave om zware kost goed leesbaar en interes-

sant te beschrijven waarbij de humor niet ontbreekt. Ook met de opgenomen citaten van geïnterviewden houdt hij de aandacht van zijn
lezers goed gevangen. Het fotomateriaal is gerelateerd aan de tijd van
toen. Het boek bevat 424 pagina’s.
“Het grootste boek van Aalsmeer.
Nu het boek af is, kijk ik er met andere ogen naar. Het lijkt alsof het
van een groot schrijver is. Ik zie hier
de Aalsmeerse cultuurprijs al voor
mij staan”, grapt Van Houten, maar
de ernstige ondertoon kan niemand
zijn ontgaan. Ook de uitgever heeft
veel vertrouwen in het boek. “Het is
prettig leesbaar en ik verwacht dat
er voor dit regionaal gebonden boek
veel belangstelling bestaat.” Daarin bleek de uitgever zich niet te vergissen. Toch bleek de meegenomen
voorraad boeken bij lange na niet
genoeg om aan de koopwens van
de aanwezigen te voldoen.
Zwarte gat
Over de NSB burgemeester Kolb
schreef Dick Piet eerder in zijn
krant. In 1984 ontving hij uit de
handen van oud gemeentesecretaris Jan Wentzel, die jaren met deze burgemeester moest samenwerken, mappen vol paparassen. Voor
Piet zeer bruikbaar materiaal voor
zijn artikel. Maar Wentzel vroeg zich
later af of hij er wel goed aan had
gedaan die gevoelige informatie te
geven waarin de min of meer foute handel en wandel van een groot
aantal Aalsmeerders wordt bloot
gelegd. “Is het wel zo verstandig om
die Kolbiaanse periode nog eens
voor het voetlicht te halen? Hoe
moeilijk dit onderwerp ligt blijkt wel
uit het feit dat ook voor de hand liggende instanties, zoals gemeente en Stichting Oud Aalsmeer, nooit
de moed hebben weten op te brengen om onderzoek te doen of te laten doen. Gelukkig heeft Theodore
wel de moed opgebracht, om eindelijk dat zwarte gat in de geschied-

Nieuwtjes pramenrace op
twitter, facebook en hyves

De boekpresentatie afgelopen vrijdag trok heel veel belangstelling. De Oude
Veiling-zaal bleek te klein. Er werd zelfs vanaf de gang geluisterd.
schrijving van Aalsmeer in te vullen”,
aldus Dick Piet.
De getoonde film, waar de kersverse burgemeester Kolb wordt verwelkomd in het voormalige Raadhuis
van Aalsmeer, was voor degenen
die deze film niet eerder hebben gezien behoorlijk confronterend. Maar
wanneer Henk van Leeuwen, op de
piano begeleid door Ariadne Verstegen, het bekende lied Lili Marleen
zingt en daarna de parodie ‘Op de
hoek van de straat’ wordt er spontaan meegezongen en is de druk
weer even van de ketel.
NSB familie
Diep respect heeft van Houten voor
de acteur Woudenberg. De reden
waarom hij hem een eerste exemplaar wil geven legt hij als volgt uit:
“Helmert komt uit een NSB familie
en van zijn verleden heeft hij kunst
gemaakt. Prachtig was zijn stuk Waterman dat vorig seizoen te bekijken en te beluisteren was in de Oude Veiling.”
De ouders van Helmert hielden van
elkaar, allebei nog piepjong, maar
na een correspondentie van tien
brieven wist zijn moeder het zeker:
Zij wilde met deze man trouwen en
een kind van hem. Zij vroeg hem

Vonk sloeg over op brug in Hoofddorp

Gerrit en Anna Willy van
Oudenallen 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Ze hebben elkaar ontmoet op de brug in Hoofddorp. Hij
rustte na een tochtje met zijn nieuwe fiets even uit en zij sprak hem
aan: “Zo’n mooie fiets wil ik ook
wel.” De vonk sloeg over. Het was
het begin van een periode van elkaar ontmoeten, verloven en later
trouwen. Afgelopen maandag 22
augustus was het precies 60 jaar
geleden dat Gerrit van Oudenallen
en Anna Willy Kamp elkaar het jawoord gaven in het Oude Raadhuis
in Hoofddorp. Drie jaar na de ontmoeting in 1948, op tweede Pinksterdag, weten ze allebei nog feilloos, was de trouwerij.

en allerlei activiteiten onderneemt.
“Voor het glas zitten, is ook niets”,
aldus de bruidegom.

dag gaat de rit richting Tropisch Rozenland voor een gezellig huwelijksfeest met familie en vrienden.

Werk en hobby
Anna Willy verdiende de kost als
naaister en nog steeds is handwerken een grote hobby van haar. “Ik
maak nog graag kaarten. Zover het
lukt, want m’n handen willen niet altijd meer.” Naaister is overigens niet
haar enige beroep geweest. “Ik heb
ook nog kaartjes verkocht aan de
kassa van het Linnaeushof”, vertelt
de nu 84 jarige. Net als z’n echtgenote is Gerrit’s werk ook altijd z’n
hobby geweest. “Ik heb jaren tuintjes gehad.”
Het eerste huisje van het echtpaar
was een noodwoning van slechts 6
meter lang en 2.35 meter breed aan
de Kanaaldijk. Daarna volgde een
woning op het terrein van het Linnaeushof, een huis bij Spaargaren
op de Uiterweg en als ‘vaste stek’
voor dertig jaar een woning in de
Begoniastraat. Sinds tien jaar wonen Gerrit en Anna Willy in een appartement in De Spil en hier hebben
ze het prima naar hun zin. “Ruim
appartement, groot balkon en Kudelstaart is een gezellig dorp.” Er is
ook veel contact met andere flatgenoten. Op dinsdag wordt er bijvoorbeeld met elkaar gesjoeld.
Nog regelmatig stapt het stel in de
auto voor een gezellig uitje en zater-

Trouwlustig jaar
Het officiële bezoek van burgemeester Pieter Litjens maandag is
gevierd met koffie en gebak. Het
mooie boeket en de felicitatie namens het gemeentebestuur werden
dankbaar in ontvangst genomen.
Ook heeft het echtpaar een geluk-

Wat moet outfit voor pramenrace worden?

se prijsvraag uit te schrijven! Wie
het meest geniale onderwerp bedenkt, dat de Stenhuismaatjes uiteindelijk ook gaan gebruiken voor
de pramenrace, mag als hoofdprijs
’s avonds gratis deelnemen aan de
roemruchte barbecue in de jachthaven van Stenhuis. Naast het rijkelijk aanwezige eten en drinken
kan de winnaar van de prijsvraag op
deze manier ook nader kennis maken met de leden van dit heroïsche
team. Na afloop van de festiviteiten zal de winnaar tevens een speciaal shirt overhandigd krijgen met
daarop de handtekeningen van alle leden van het team. Inzendingen kunnen gemaild worden naar
stenhuispramenrace@hotmail.com.
Doe dit wel vóór 28 augustus aanstaande, zodat u in ieder geval meedingt naar deze prachtige prijs. Alle
mails zullen discreet worden behandeld èn gegarandeerd worden besproken in de extra vergadering die
de heren hebben ingelast. Het gekozen onderwerp, alsmede de prijs-

Gerrit is geboren in Kamerik, Anna
Willy in Hoofddorp. De familie van
Oudenallen kwam naar Aalsmeer
om werk te vinden. Gerrit belandde als hovenier bij het Linnaeushof,
toen nog een groen park met tulp
en narcissen. Na negen jaar werd
deze baan vanwege faillissement
van het park noodgedwongen verruild voor een job bij een dahliakweker, eveneens in Heemstede en de
laatste werkgever, vijftien jaar lang,
was Wed. P. Eveleens waar varens
en cyclamen gekweekt werden. Wegens rug- en hartklachten moest
Gerrit een stapje terug doen, maar
nog altijd, hij is nu 85 jaar, is deze
inmiddels Kudelstaarter een echte
optimist, die vrolijk zijn leven leidt

Stenhuismaatjes houden
‘ik hou van’ prijsvraag
Aalsmeer - Zaterdag 10 september
vindt de lang verwachte 26e editie
van de pramenrace plaats. De organisatie (SPIE) heeft er dit jaar voor
gekozen om een thema te kiezen
dat op vele manieren is in te vullen.
Met ‘Ik hou van...’ kunnen de deelnemers werkelijk alle kanten op.
Naar verwachting zal dit er toe leiden dat de race een schouwspel
wordt van de meest uiteenlopend
versierde pramen. Voor het ongetwijfeld weer talrijk aanwezige publiek, bij de start op de Pontweg en
langs de route, een meer dan mooi
affiche. Echter, de medaille heeft
ook hier een keerzijde. Zoveel mogelijke onderwerpen, is lastig kie-

zen! Dat geldt zeker ook voor de
Stenhuismaatjes, het team van het
uiterste puntje van de Buurt. Inmiddels hebben de heren van deze equipe talloze vergaderingen gehouden, allen echter zonder het gewenste resultaat. De praam ligt inmiddels te dobberen in de wateren van jachthaven Stenhuis, maar
onduidelijk is vooralsnog welke
metamorfose de nu nog blinkende praam zal ondergaan. Een mooi
onderwerp is nog altijd niet gekozen en de tijd begint zo langzamerhand te dringen. Daarom heeft het
team, dat in het verleden reeds diverse prijzen in ontvangst mocht
nemen, besloten om een heu-

bij een wandeling over de Stommeerkade. Tijdens het pinksterverlof werd er getrouwd in het Oude
Raadhuis. Na eerst een schrijnend
en dramatisch verhaal over doodgeschoten Urkse vissers te hebben
verteld, vatte Helmert de geschiedenis van ouders kort en bondig samen: ‘Zaterdag werd er getrouwd,
zondag werd ik verwekt, op maandag werd er gefietst en daarna hebben zij elkaar nooit meer gezien.’
Zijn vader overleed ver voor de geboorte van Helmert en zijn moeder
vlak na zijn geboorte. Hij groeide op
bij zijn familie die de NSB een goed
hart toe droegen.
Burgemeester Pieter Litjes gaf aan
dat het goed is dat het boek er nu
is: “Niet iedereen in Aalsmeer zal
deze mening zijn toegedaan, maar
het maakt de dingen wel duidelijker.
Zelf ben ik blij dat ik nooit zo een
keuze heb hoeven maken en oordelen over die keuzes is het moeilijkste wat je kunt doen.” Van Houten
sloot deze indrukwekkende Talk of
the Town als volgt af. “Ik hoop dat
die tweede wereldoorlog nu eindelijk afgelopen is. Dat heb ik met dit
boek beoogd.”
Janna van Zon
wens ontvangen van Hare Majesteit de Koningin. “Ze hebben er een
dagtaak aan, denk ik”, antwoordde
de eerste burger op de vraag van de
bruid hoeveel echtparen dit jaar ook
60 jaar getrouwd zijn. Burgemeester Litjens had afgelopen maandag
nog een bezoek aan een 60 jaar getrouwd stel in de agenda staan en
de komende weken volgt nog een
behoorlijk aantal felicitaties aan 60
jaar getrouwde echtparen in de gemeente. Aalsmeer is in deze niet
de enige gemeente, in heel Nederland blijkt 1951 een trouwlustig jaar
te zijn geweest! Gerrit en Anna Willy van Oudenallen zijn dus niet de
enige die hun diamanten huwelijk
mogen vieren, maar ‘gewoon’ is het
zeker niet. Het is en blijft een toost
waard!
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Ondanks dat het vakantie is, zijn de leden van SPIE alweer, of nog steeds druk, in de weer
met en voor de pramenrace. De route is al een aantal keren gevaren en
om af snijden te voorkomen zijn er
controleposten verhuisd en extra
posten ingevoerd. SPIE wil er dit
jaar alles aan doen om de pramenrace op een eerlijke manier te laten
verlopen. De opdrachten zijn voor
een gedeelte alweer bedacht en
goed gekeurd Een paar opdrachten
worden nu alvast bekend gemaakt.
Zo dienen de deelnemers een liefdesbrief aan SPIE, op A4 formaat,
te schrijven. Het inleveren van een
ijstegel van 29 bij 29 centimeter en
circa 3,6 centimeter dik, is ook een
opdracht. Wat SPIE hier mee gaat
doen, wordt op 9 september bekend
gemaakt. Over de opdracht ‘Ik hou

van… fietsen’ is nog niet het gehele bestuur tevreden, dus wordt deze nog even geheim gehouden. Voor
diegene die willen weten of ze al ingeschreven staan en betaald hebben, wordt op de website binnenkort een lijst met deelnemende
teams gepubliceerd. Nog even geduld, het bestuur wil hiervoor minimaal 75 inschrijvingen hebben. Voor
die mensen die facebook, twitter en
hyves hebben, kijk eens op de pagina’s van het SPIE-bestuur. Regelmatig worden hier nieuwtjes over
de pramenrace op gemeld. Twitter
mee met SPIE via twitter.com/pramenrace. Niet vergeten voor de pramenrace een # te zetten. De 350ste
volger krijgt een t-shirt net als de
150ste vriend op facebook. Volgende keer worden de winnaars bekend gemaakt.

Nekklachten na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 22 augustus om half acht in de avond heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de kruising Aalsmeerderweg met
de Machineweg. Twee auto’s kwamen in botsing omdat geen voorrang
werd verleend door een van de auto’s komende vanaf de Machineweg.
Op het moment van het ongeluk deden de stoplichten het niet. Een van

de bestuurders, een 49 jarige man uit
Aalsmeer is voor onderzoek naar het
ziekenhuis vervoerd. Hij heeft rugen nekklachten. De andere automobilist, een 32 jarige man uit Aalsmeer,
kwam met de schrik vrij. Beide auto’s
raakten zwaar beschadigd en moesten weggesleept worden. De brandweer heeft het wegdek schoon geveegd.

Vergadering college B&W

Herinrichting Van Cleeffkade
Aalsmeer - Na een weekje vakantie heeft afgelopen dinsdag 23 augustus het wekelijkse college-overleg weer plaatsgevonden. Drie onderwerpen zijn aan de orde gekomen, waaronder de herinrichting
van de Van Cleeffkade. Op de website maken burgemeester en wethouders bekend dat zij, op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, besloten hebben
verkeerstekens middels verkeersborden en wegmarkeringen te verwijderen, te (her)plaatsen en opnieuw aan te brengen op en rondom
de Van Cleeffkade, ten behoeve van
de nieuw (her)inrichting. De herinrichting vindt plaats op basis van het
project Herinrichting Van Cleeffkade.
Gedurende de ontwerpfase van het
project zijn belanghebbenden geïnformeerd en gehoord. Het definitieve ontwerp is mede vormgegeven op
basis van de participatie van belanghebbenden en het besluit is de formalisatie van het ontwerp.
Sloop woningen
Verder gaan de bestuurders de gemeenteraad voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het slopen en herbouwen van een woning
in de Wilgenlaan. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de Wilgenlaan zullen
ter inzage worden gelegd. Een ieder kan hierop een zienswijze indienen. Ingekomen zienswijzen worden

Rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Op vrijdag 19 augustus
rond half elf in de avond is een 32 jarige vrouw uit Rijnsaterwoude betrapt op rijden onder invloed van alcohol. In de Dorpsstraat was de bestuurster tegen een paaltje aangereden. De blaastest wees uit dat de 32
jarige te diep in het alcoholglaasje gekeken had. Ze heeft haar rijbewijs in
moeten leveren en er is proces-verbaal opgemaakt.

meegenomen in de overwegingen
bij het definitieve besluit. Het college van burgemeester en wethouders
hebben tot slot ook besloten dat zij
de aanvraag omgevingsvergunning
voor de sloop en de bouw van een
woning op het perceel Stommeerweg positief willen benaderd. Zij zijn
bereid de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen af te geven voor
het bouwplan. De projectafwijkingsprocedure zal opgestart worden met
het ter inzage leggen van het bouwplan. Gelijktijdig wordt een hogere
grenswaardeprocedure gestart.

Poging inbraak
in woning
Aalsmeer - Op zaterdag 20 augustus is rond één uur in de middag geprobeerd in te breken in een woning
aan de Helling. Door bewoners zijn
voetsporen van onbekenden aangetroffen. De dief is het huis niet ingegaan. Mogelijk werd hij of zij tijdens
de ‘klus’ gestoord.

7 Bekeuringen
alcoholcontroles
Amstelland - De politie heeft vrijdagavond 19 augustus tijdens alcoholcontroles op de Amsteldijk en op
de Berlagebrug zeven mensen aangehouden die onder invloed van alcohol reden. In totaal werden 432
mensen gecontroleerd. Van de zeven bestuurders reden er zes op
een brom- of snorfiets. Bij hen werden promillages tussen de 0,4 en 1,4
‰ waargenomen. Bovendien reden twee snorfietsers zonder rijbewijs. Tegen hen wordt proces verbaal
opgemaakt. De zevende bestuurder
reed in een auto met buitenlands
kenteken en moest direct zijn boete betalen.

Koffie drinken
in Parochiehuis

winnaar, zal bekend worden gemaakt in de eerstvolgende Praambode. Vanwege de vele inzendin-

gen die worden verwacht, kan helaas niet over de uitslag worden gecorrespondeerd.

Aalsmeer - Op dinsdag 30
augustus is er voor de laatste maal koffie drinken in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Daarna kunnen alle gasten vanaf 20 september weer elke week terecht
in ‘t Baken aan de Sportlaan. Iedereen van welke religie of kerk is daar van harte welkom. Wie geen mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid te komen, kan contact opnemen met Panc Eikelenboom via 0297-327915 of
eikel026@tele2.nl, Annie Stoof
via 0297-328326, Annie Vijfhuizen via 0297-322131 of Bertha
v.d.Linden via 0297-326940.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 25 augustus 2011

Radioamateurs het veld in
Amstelveen - Op zaterdag 3 en
zondag 4 september neemt de Amstelveense afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland weer deel aan
de jaarlijkse velddagen die dan over
de hele wereld worden georganiseerd. Vanaf de ijsbaan in Ouderkerk aan de Amstel proberen de radioamateurs zoveel mogelijk verbindingen te maken met collega’s over
de hele wereld. Er mag hierbij geen
gebruik worden gemaakt van be-

Modelbouwmeeting IPMS
bij museum Crash

staande infrastructuur, dus zelfs de
benodigde elektriciteit wordt zelf
opgewekt.
Iedere belangstellende is welkom
om een kijkje te komen nemen in
de fascinerende wereld van radio.
Op zaterdag vanaf 15.00 uur en zondag gaan de amateurs om 14.00 uur
het veld in.
Waar veel antennes staan opgesteld, is het evenement. Het terrein
van de ijsbaan is te bereiken via de
Amsteldijk, ingang nabij de molen.

Verkeershinder 4 september
Aalsmeer -Op zondag 4 september
zal de Ride for the Roses worden
gehouden in Aalsmeer en omgeving. De start en finish van dit grote
wielerevenement vinden plaats bij
FloraHolland. Daardoor zullen verschillende wegen in Aalsmeer worden afgesloten en is de dienstregeling van Connexxion aangepast.
Kom op de fiets
De wielertocht van 100 kilometer
start rond 10.00 uur bij FloraHolland
en gaat vervolgens door onder andere Hoofddorp, Heemstede, Hillegom, Uithoorn en Amstelveen en
eindigt weer in Aalsmeer. De eerste
fietsers worden weer rond 14.00 uur
in FloraHolland verwacht. Het peloton wordt begeleid door de politie en een groot aantal verkeersregelaars en gaat over wegen die
zijn afgezet voor al het andere verkeer. Dit geldt onder andere voor
de Burgemeester Kasteleinweg, de
Van Cleeffkade en de Aalsmeerderweg. Op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.
nl) zijn de precieze route en de rij-

tijden van het peloton te vinden en
van de routes van de 25 en 50 kilometer, die uiteraard ook voor hinder kunnen zorgen. Naast de deelnemers verwacht de gemeente ook
duizenden recreanten en bezoekers.
Houdt u daarom rekening met extra drukte. De gemeente raadt inwoners van Aalsmeer die het peloton
willen aanmoedigen of de koopzondag in het Centrum willen bezoeken
aan om met de fiets naar het centrum te komen.
Openbaar vervoer
Ook is in verband met het evenement de dienstregeling van Connexxion op zondag 4 september
aangepast. Op verschillende trajecten binnen en buiten Aalsmeer
is slechts beperkt busvervoer mogelijk. Wie op deze dag gebruik wilt
maken van het openbaar vervoer,
moet rekening houden met aangepaste verbindingen en langere reistijden.
Kijk voor meer informatie op www.
connexxion.nl, www.aalsmeer.nl of
www.ridefortheroses.nl.

Tijdelijke parkeerplaats op
Praamplein tijdens feestweek
Aalsmeer - Om het parkeren voor
het winkelend publiek tijdens de
feestweek zo gemakkelijk mogelijk
te maken, creëert de gemeente een
tijdelijke blauwe zone tegenover de
Albert Heijn bij het Praamplein. Deze tijdelijke parkeerplaats is vanaf de opbouw van de feesttent tot
en met de afbraak ervan, tijdens de
feestweek van 1 tot en met 12 september te gebruiken met de blauwe
parkeerschijf. Maximale parkeertijd

is twee uur. Vanaf maandag 5 tot en
met vrijdag 9 september wordt vanaf 19.00 uur de parkeerplaats gesloten voor auto’s en ingericht als fietsenstalling voor de feestweek. Zaterdag 10 september zal de parkeerplaats de gehele dag in gebruik zijn
voor de pramenrace en kan er niet
geparkeerd worden. Op de borden
bij de tijdelijke parkeerplaats zullen de openingstijden worden aangegeven.

Op de foto van links naar rechts: Erwin en Marcel Wiesenfeld van Team Lion Rouge,
Ilse van den Broek en Maria Hoekstra (leiding De Lotusbloem) en Karin de Groot
met Jake Wiesenfeld. Karin is duidelijk één van Jake’s favoriete begeleidsters.

Broers in The Carbage Run

Vijf dagen plezier in oude auto en
ruim 2000,- voor De Lotusbloem
Aalsmeer - In vijf dagen 3000 kilometer rijden in een versierde en gepimpte auto, die hooguit 500 euro
mag kosten. Voor het plezier maar
vooral ook voor het goede doel. Eind
juli startte Team Lion Rouge samen
met 250 andere teams aan de derde editie van The Carbage Run. Dit
team bestaande uit de broers Erwin
en Marcel Wiesenfeld hadden ook
besloten de deelname te verbinden
aan een goed doel: Kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer.
Volop foto’s
De Carbagerun; een fantastisch
avontuur in een oude auto die door
de deelnemers zijn verbouwd en beschilderd, soms tot ware kunstwerken. Tijdens de rit moet ieder team
bepaalde opdrachten volbrengen,
zo moeten bepaalde plaatsen bezocht worden en leveren foto’s het
bewijs dat deze ook bezocht zijn.
Andere dagen staan juist in het teken van integratie met de lokale bevolking en wordt er van het team
verlangt dat ze een lunch bereiden
en ook opeten bij een lokaal gezin
thuis. Ook hier moesten weer volop
foto’s gemaakt worden als bewijsmateriaal. En zo hebben niet alleen
de deelnemers veel plezier, ook de
plaatselijke bevolking geniet mee,
de carnavalachtige optocht van de
250 bijzonder uitziende en herrie
makende auto’s trekt veel bekijks.
Eventjes leek er dit jaar roet in het
eten gegooid te worden van de inmiddels bekende Carbagerun. De
route van de 2011 editie loopt via
Denemarken en Zweden en zou finishen in Oslo, Noorwegen. En laat
daar nou net 3 dagen voor vertrek
een bomaanslag en het drama op
Utoya plaatsvinden. De organisatie
van de Carabagerun heeft de dagen
na deze weerzinwekkende gebeur-

feld: “Jake gaat met veel plezier naar
het dagcentrum. Hij kan niet praten en is niet zindelijk, maar heeft
zich voor zijn doen geweldig ontwikkeld dankzij de goede begeleiding. We willen graag geld inzamelen voor het centrum: voor speciaal
speelgoed, speciale fietsen of lekker een dagje uit. Daarnaast willen
we op deze manier de geweldige inzet van het bijzonder toegewijde Lotusbloem-team onder de aandacht
brengen. De begeleidsters zijn er
niet alleen voor de kinderen, maar
ook voor de ouders om hen te leren om te gaan met de beperkingen
en de mogelijkheden van hun kind.”
Eind 2010 sprak hij nog de wens uit
de 3000 af te leggen kilometers te
laten sponsoren door vrienden en
familie voor 10 eurocent per kilometer. Dit zou dan al 300 euro moeten
opleveren.
Hoog bedrag
Maar niet alleen vrienden en familie
reageerden massaal. Ook collega’s
van de twee broers bleken warm te
lopen voor deze sponsoractie. En
voordat 2010 ten einde was, stond
de teller al op 400 euro. Uiteindelijk
wist men op deze wijze 1.120 euro
bijeen te brengen.
Daarnaast werden vele bedrijven
benaderd. “Het is natuurlijk een zeer
persoonlijk goed doel, niet ieder bedrijf heeft daar een binding mee. Wij
hebben ik weet niet hoeveel mails
verstuurd, mensen benaderd, publiciteit gezocht en op internet van
ons laten horen en met resultaat,”
aldus Erwin, die maar wat trots is op
z’n kleine neefje. Enige bedrijven uit
de omgeving van het kinderdagcentrum sloten zich aan bij dit initiatief.
Maar ook bedrijven die geen binding hebben met Aalsmeer of het

Aalsmeerderbrug - IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland,
houdt zaterdag 27 augustus de jaarlijkse zomerbijeenkomst ‘De Start’
bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. Voor het fort bij
Aalsmeer zetten plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor geïnteresseerden en
wordt informatie uitgewisseld. De
bijeenkomst duurt is van 11.00 tot
16.00 uur. Verkoop voor het fort is
voorbehouden aan IPMS leden. De
vereniging IPMS Nederland is een
landelijke vereniging en wordt geheel door vrijwilligers gedragen en
opereert zonder winstoogmerk of
commercieel belang. Het maakt niet
uit op welk niveau de hobby wordt
beoefend, het plezier staat voorop.
Plastic modelbouw is in de modelbouwwereld een aparte afdeling.
Deze afdeling is gespecialiseerd in
het bouwen van in de handel zijnde modelbouwdozen die voornamelijk uit plastic bestaan. Het samenbrengen van plastic modelbouwers
biedt deze hobbyisten een extra stimulans waardoor het nog veel leuker is om daar mee bezig te zijn. Uit
deze speciale groep binnen de modelbouw is de IPMS ontstaan. IPMS
staat voor: International Plastic Modellers Society. De IPMS bestaat uit
vele modelbouw verenigingen ver-

spreid over de hele wereld die onafhankelijk zijn maar een passie gemeen hebben: de plastic modelbouw. In 1971 werd in Nederland de
IPMS Nederland opgericht.
Kofferbakverkoop
Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd want modelbouwers zijn altijd op zoek naar
extra informatie over hun hobby of
ze willen onderling ervaringen uitwisselen. Een van die jaarlijkse bijeenkomsten is de zomerse meeting
‘De start’ bij het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45. Overtollige of tweedehands modellen worden te koop (of te ruil) aangeboden
tijdens een zogeheten kofferbakverkoop.
In het museum worden in aanbouw
zijnde modellen getoond. 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 jaar
betalen 1,50 euro entree. Crash donateurs en veteranen hebben gratis toegang. Voor meer informatie over de collectie van het Crash
museum en het werk van de Stichting Crash ’40-’45 kan gekeken worden op de website www.crash40-45.
nl. Voor meer informatie over IPMS:
www.ipms.nl.

IJsje na buurtbarbecue
Aalsmeer - Zaterdag 20 augustus
is de jaarlijkse buurt barbecue van
de IJsvogelstraat, Waterhoenstraat
en een deel van de Zwarteweg gehouden. Het was de derde keer dat
dit georganiseerd werd en er waren
nog meer gezellige mensen bij dan
vorige keren. In grote getale waren
de buurtbewoners aanwezig. Jong
en oud heeft het weer heel gezellig gehad! Vanaf vijf uur verzamelden de buurtjes zich op het speelveldje grenzend aan de drie straten.
Rond zes uur ging de barbecue aan
en verschillende mensen gingen
spontaan aan het kokkerellen. Rond
acht uur was iedereen verzadigd en
tegen half negen kwam de ijscoman
en was er voor iedereen een ijsje.
Daarna gingen de stoelen aan de
kant en werd er naar hartelust gedanst. Voor de kinderen was er een
sfeervolle vuur korf waar marshmallows geroosterd konden worden.
De kinderen genoten volop en gingen eigenlijk veel te laat naar bed.
De ouders waagden daarna nog een

drankje en een dansje. De volgende
ochtend hebben de buurtbewoners
gezamenlijk opgeruimd. Er wordt
terug gekeken op een geslaagde
buurtbarbecue. De buurtbewoners
hopen volgend jaar met nog een
groter gezelschap rond de barbecue
te mogen zitten.

Klok staat op 5 voor 12

Kerktoren Sint Jan heeft
financiële haven in zicht
Kudelstaart - Het doel is bijna bereikt, maar nog niet helemaal. De
kerktoren van de Sint Jan heeft de
financiële haven van 150.000 euro
in zicht. De laatste loodjes moeten
helpen om dit streefbedrag voor de
restauratie van de kerktoren bijeen
te brengen. Op dit moment staat de
stand van de actie ‘Laat onze kerk-

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 29 augustus houdt aquariumvereniging
Viva Aquaria de eerste bijeenkomst
van het nieuwe seizoen in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Eén van de leden is in maart naar
Costa Rica geweest en zal hierover
een verslag doen, vergezeld met vele prachtige foto’s, die vertoont worden op groot formaat met debeamer. Dus op deze avond niet alleen vissen, maar vooral vogels, gifkikkertjes en vele andere prachtige dieren. Ook bloemen en planten
passeren de revue. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en is gratis te
bezoeken. Iedere belangstellende
is van harte welkom. Wie meer wilt
weten over Viva Aquaria kan contact opnemen met de heer C. Keim
via 0297-343854.

toren niet vallen’ op 135.000 euro. Met de restauratie van de toren is (bovenop een bijdrage van de
kerk zelf) een bedrag gemoeid van
150.000 euro. Voorzitter Berry Philippa van de stichting Vrienden van
het monument Sint Jan die de actie tot behoud startte is verheugd
over het resultaat tot nu toe. “Vergeet niet dat we pas twee maanden
geleden met deze actie zijn begonnen. Dan kun je alleen maar constateren dat de beeldbepalende toren ook echt een centrale rol in het
dorp speelt. Want we merken dat de
steun echt uit alle geledingen van
de dorpsgemeenschap komt.
Er heerst duidelijk een gevoel van
saamhorigheid.” Philippa hoopt dat,
nu de vakanties aflopen, ook de
laatste Kudelstaarters een bijdrage
aan het herstel van de toren willen
geven. “De restauratie verloopt inmiddels voorspoedig, maar de klok
tikt. Hij staat op 5 voor 12. Maar we
hebben als het ware de haven financieel in zicht. Wat zou het mooi
zijn als we met 150.000 euro kunnen
binnenlopen. Dan hebben we letterlijk onze kerktoren niet laten vallen.
Ook een klein bedrag mag”, benadrukt de voorzitter tot slot. Hij meldt
nog even het rekeningnummer: 13
1974 645 t.n.v. Vrienden Monument
Sint Jan.
Helpt u mee aan de laatste loodjes?

tenissen dagelijks contact gehad
met de Nederlandse ambassade in
Noorwegen en in overleg is uiteindelijk besloten de rit gewoon door
te laten gaan. Wel werd de deelnemers gevraagd in Noorwegen zich
wat terughoudender en ingetogener
te gedragen. De vele toeters, sirenes
en grote luidsprekers op de auto’s
werden minder gebruikt. Toch leek
de optocht voor vele Noren een fijne
afleiding te zijn. Overal werden de
deelnemers met open armen ontvangen. Iedereen wilde weten wat
er aan de hand was, achtervolgden
de stoet en bij een stop werden de
teamleden gevraagd om uitleg. Vele Noren wilden ook met die vrolijke
Hollanders op de foto.
Eerste keer
Voor Team Lion Rouge was het de
eerste keer dat er deelgenomen
werd aan dit evenement. Omdat Jake (10), de zoon van Marcel Wiesenfeld, naar Kinderdagcentrum De
Lotusbloem in Aalsmeer gaat, werd
eind vorig jaar al besloten dat het
team op zoek zou gaan naar sponsoren en het bijeengebrachte geld
volledig overgemaakt zou worden
naar dit schooltje. Marcel Wiesen-

Kinderdagcentrum besloten partner te worden van Team Lion Rouge. En dankzij al deze sponsoren en
de reeds eerder vermelde familie,
vrienden en collega’s konden Erwin
en Marcel op 15 augustus met een
cheque ter waarde van 2.070 euro
naar De Lotusbloem gaan, waar Maria Hoekstra en Ilse van den Broek
deze in ontvangst namen. Maar ook
Jake (en één van z’n meest favoriete begeleidsters Karin) mochten bij dit heugelijke feit natuurlijk
niet ontbreken. De Lotusbloem gaat
nu overleggen waarvoor dit enorme
bedrag gebruikt gaat worden, zodat zoveel mogelijk kinderen ervan
kunnen profiteren. Gezien de hoogte van het bedrag zijn er misschien
wel meerdere opties mogelijk. Voor
Erwin was het zijn eerste kennismaking met De Lotusbloem: “Wat heb
ik een respect voor de begeleidsters. Dat had ik al voor mijn broer
als ik die soms in de weer zie met
Jake. Maar hier hebben twee begeleidsters een groot aantal van deze
kinderen onder hun hoede. Wat een
opgave, maar wat doen ze dat goed.
Wat ben ik blij dat wij ons hebben
ingezet om geld bijeen te brengen
voor dit schooltje!”

Alsmar Popkoor zingt weer
Aalsmeer - I’m singing in the rain
is waarschijnlijk het meest toepasselijke nummer voor de zomer van
2011. Maar de vakantie is weer bijna voorbij en het wordt hoog tijd
voor een meer eigentijds repertoire! Aanstaande dinsdagavond
30 augustus om 20.00 uur hervat
ook het Alsmar Popkoor onder leiding van Bram Landzaat de repetities in jongerencentrum N201 aan
de Zwarteweg. Het repertoire bestaat uit pop(ulaire) muziek in de
breedste zin van het woord, waaronder I don’t wanna hurt no more
van Anouk, Lucky van Jason Mraz,
Make you feel my love van Adèle, A

night like this van Caro Emrald en
een Joseph-medly. Het koor kan in
alle stemgroepen nog wel wat versterking gebruiken. Ben je een beetje muzikaal en lijkt het je leuk om
meerstemmige popsongs te zingen?
Kom dan gerust een keertje langs
op de dinsdagavond (graag van
tevoren even bellen). Hoewel alle
nummers op CD zijn ingespeeld, is
het Popkoor afgelopen seizoen ook
begonnen met een eenvoudige cursus noten lezen als extra ondersteuning.
Bel voor meer informatie 321890
of 327831, of bezoek de website:
www.alsmarpopkoor.com.
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Waterpolotoernooi met
Goos Bartels in Oosterbad

Zaterdag en zondag

FIQAS toernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Ook dit jaar kunnen
handballiefhebbers op zaterdag 27
en zondag 28 augustus de dames
en heren van FIQAS Aalsmeer voor
het eerst in actie zien in De Bloemhof aan de Hornweg tijdens het jaarlijkse eigen toernooi. Andere deelnemers zijn Quintus en de Belgische
clubs KV Sasja en United Tongeren.
Op zaterdag oefenen de dames tegen elkaar, op zondag wordt een trial gespeeld tegen Fortissimo.
Het programma op zaterdag ziet er
als volgt uit: Hal 1: 18.30 uur: Tongeren tegen Quintus en 20.15 uur: FIQAS Aalsmeer tegen KV Sasja. Hal

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
27 augustus wordt in Het Oosterbad een waterpolotoernooi gehouden voor iedereen vanaf 12 jaar.
Het toernooi staat onder leiding van
Goos Bartels. Om 13.00 uur kunnen
deelnemers zich aanmelden bij de
wedstrijdleiding en vanaf 13.30 uur
wordt de eerste wedstrijd gespeeld.

2: 18.30 uur: FIQAS Aalsmeer 1 tegen FIQAS Aalsmeer 2 (dames). Op
zondag 28 augustus begint het toernooi in hal 1 om 11.00 uur met de
wedstrijd FIQAS Aalsmeer tegen
Quintus. Om 12.45 uur spelen Tongeren en KV Sasja tegen elkaar, om
14.30 uur Quintus tegen KV Sasja
en de laatste wedstrijd speelt FIQAS om 16.15 uur tegen Tongeren. De dames spelen deze dag in
hal 2: 13.00 uur: FIQAS Aalsmeer
tegen Fortissimo, 14.00 uur: FIQAS
Aalsmeer 1 tegen FIQAS Aalsmeer
2 en 15.00 uur: FIQAS Aalsmeer tegen Fortissimo.

De teams worden op de dag zelf
samengesteld, maar het is natuurlijk ook leuk om op te geven met
een vriendenteam. Het toernooi zal
tot circa 16.00 uur duren en daarna volgt de prijsuitreiking. Kom za-

Weer sjoelen in
‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De vakantie is nog
in volle gang, maar het bestuur
van Sjoelclub Aalsmeer is alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Donderdag 1 september staan de bakken weer klaar voor leden en liefhebbers in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het sjoelen begint om
20.00 uur en er wordt eens in de
twee weken gespeeld. De spelers
worden qua sterkte in verschillende klassen ingedeeld, waardoor iedere deelnemer kans maakt om een
prijs te winnen. Wie zin heeft om te
komen sjoelen, is van harte welkom.
“Kom gerust eens langs”, laat voorzitter Sjaak Siebeling weten. Voor
informatie is hij bereikbaar via 0297322154.
Wie meer wil weten over de vereniging kan kijken op www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het nieuwe kaartseizoen van buurtvereniging Ons Genoegen gaat dinsdag 6 september
weer van start. Er wordt gekaart in
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat
open om 19.00 uur. De spelers worden verwelkomt met koffie of thee.
Iedereen die zin heeft in een gezellig avondje kaarten, is welkom. “Hoe
meer mensen, hoe meer gezelligheid”, aldus het bestuur. Deelname
kost 3 euro per persoon.
Midweek Groesbeek
Naast speelavonden organiseert
Ons Genoegen ook jaarlijks een
midweek vakantie. Dit jaar is een
mooie locatie gevonden in Groesbeek in de provincie Gelderland. De
totale kosten van deze geheel verzorgde midweek, inclusief annuleringsverzekering, bedragen 330 euro per persoon. De midweek vindt
plaats van 7 tot en met 11 mei. Geef
snel op, vol is vol. Leden van de vereniging krijgen voorrang bij inschrijving. Voor informatie en opgave kan
gebeld worden met Lenie van de
Meer via 0297-324509, Nico Bekkers via 0297-327123 of Piet Voorn
via 0297-892033.

Kaartavonden bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 1 september start buurtvereniging Oostend het nieuwe kaartseizoen. Klaverjassen, jokeren, rummicuppen en
hartenjagen staan op het programma.
En maandag 5 september staat de
eerste koppelklaverjasavond op het
programma. Het is de bedoeling dat
de spelers het hele seizoen met dezelfde partner spelen. Er wordt eens

in de veertien dagen gespeeld en
voor de drie beste koppels liggen
prijzen klaar. Het inleggeld bedraagt
1,50 euro per persoon. Beide avonden vinden plaats in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
en beginnen om 20.00 uur precies.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, zodat eerst genoten kan worden van
een kopje koffie of thee. en grote
opkomst.

Spanning stijgt bij zomerschaken
Aalsmeer - Met nog slechts twee
ronden te spelen in de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer neemt
de spanning toe. De twee koplopers
Joran Donkers en Huup Joosten zijn
elkaar tot op 1 punt genaderd, waarbij Joran de kleinst mogelijke voorsprong behoud. Ook Arie Spaargaren is op de derde plek met 4 punten
achterstand nog niet kansloos voor de
eindoverwinning. Huup profiteerde optimaal van de afwezigheid van Joran
door twee keer te winnen van Gerrit
Harting. Arie scoorde 3 punten in het
driemansgevecht met Thierry Siecker
en Jan van der Laarse. Er waren opvallend veel dubbele overwinningen in
deze tiende ronde. Zowel Jan van Willigen, Ferry Weverling, Vincent Jongkind

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer – Vrijdag 26 augustus organiseert buurtvereniging Hornmeer
voor liefhebbers een koppelspeelavond. Klaverjassen en jokeren staat
op het programma. Er wordt gekaart
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur. Koffie en thee staan om 19.30 uur klaar.
Het koppelkaarten op 19 augustus is
gewonnen door Piet van Zuiverden
en Piet Gortzak met 5033 punten,
gevolgd door Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5011 punten en Dirk
Tromp en Rijk van Egdom met 4868
ptn. De poedelprijs is uitgereikt aan
de fam. Vergeer met 3865 punten. Bij
het jokeren behaalde Nel Schouten
de hoogste eer met 257 ptn.

Gelijk spel Aalsmeer bij
RODA 23 in Bovenkerk

dereen die deze boeiende ontspannende denksport onder de knie wil
krijgen, organiseert Bridge ’86 vanaf
5 september een beginnerscursus.
Voor inlichtingen over de cursus of
over het lidmaatschap kan gebeld
worden met Truus van der Meer via
0172-508936 of Maria Straeter via
0172-507233.

Speelavond bij
Ons Genoegen

en Clemens Koster wisten hun tegenstanders met 4-0 te verslaan. De enige
puntendeling kwam op naam van Abdul Wasei en Cees Verburg die beide
met 2 punten het weekend in gingen.

Uitslagen tiende ronde:
T. Siecker – A Spaargaren
J v.d Laarse – T Siecker
A Spaargaren – J v.d Laarse
W Hensbergen – P van Lommel
H Joosten – G Harting
P Buis – V Jongkind
F Weverling – E Wasei
J van Willigen – Leo Buis
T v.d Zee – M Hutters
R Meijerink – H v Leeuwen
A Wasei – C Verburg
C Koster – R Klinkhamer

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

Riet wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 18 augustus is
het klaverjassen gewonnen door
Riet Pothuizen met 5330 punten,
gevolgd door An Uiterwaal met
5102 punten en op drie is Alie
van Weerdenburg geëindigd met
5072 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen met 42 punten de hoogste eer, tweede werd
Gerard de Wit met 120 punten.

Vrij zwemmen
Vrij zwemmen kan nog tot zaterdag
3 september iedere dag van 13.00
tot 17.00 uur en bij mooi weer ook ’s
avonds van 19.00 tot 20.30 uur behalve op zaterdag- en zondagavond.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.hetoosterbad.nl of
bel naar 0297-327280.

Voetbal voorronde districtbeker

Bridge ’86 al 25 jaar actief
Leimuiden - Op 8 september bestaat Bridge ’86 Leimuiden 25 jaar.
Iedere maandagavond treffen de
ruim 100 leden elkaar bij café Keijzer aan de Dorpsstraat. In de winter wordt de onderlinge competitie
gespeeld en in de zomermaanden
staan de populaire open bridgedrives op het programma. Deze
worden door bridgers uit de wijde omgeving altijd met veel plezier
bezocht. Naast deze bridgeavonden organiseert Bridge ’86 al tien
jaar de open snertdrive en met andere verenigingen uit de gemeente dit jaar voor de vierde keer de
Kaag en Braassem drive. Voor ie-

terdag meedoen aan dit sportieve,
maar vooral gezellige, toernooi. Toeschouwers zijn op deze dag natuurlijk ook van harte welkom. Kom allen naar Het Oosterbad aan de Mr.
Jac Takkade 1.

De deelnemers passeren na elke fietsronde van 6,5 kilometer de Dreef.
Foto Aktiefoto.nl.

370 Deelnemers aan de start

Zondag 24e Multi Triatlon!
Aalsmeer - Aanstaande zondag
28 augustus wordt weer de jaarlijkse Multi Triatlon Aalsmeer georganiseerd. Tijdens deze 23e editie gaan bijna vierhonderd deelnemers van start over drie verschillende afstanden: mini, achtste en olympische afstand. Voor veel deelnemers wordt het zondag de vuurdoop
op de zwem-fiets-loopcombinatie.
De Multi Triatlon Aalsmeer trekt elk
jaar weer nieuwe sportievelingen uit
de regio aan, die de uitdaging van
een triatlon eens willen aangaan.
Ook meer prestatiegerichte triatleten uit het hele land weten elk jaar
de wedstrijd in Aalsmeer te vinden.
Triatlon Aalsmeer is dus een sportief
spektakel voor iedereen, en ook zeker voor het publiek. Toeschouwers
kunnen al om 9.30 uur bij zwembad
De Waterlelie aan de Dreef 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 buiten de regio komen jonge deelnemers naar Aalsmeer voor een leuke wedstrijd. Dit jaar is in deze serie geen Nederlands kampioenschap, maar dat zal de strijd in de
eindsprint voor de finish niet minder maken. De twee andere startseries vinden plaats vanaf het surfstrand van de Westeinderplassen
aan de Kudelstaartseweg. Om 10.30
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 ruim 150 deelnemers de Westeinder in voor een
echte uitdaging: de Olympische afstand. Aan de 1500 meter zwem-

men, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen zullen veel deelnemers
een flinke kluif hebben. Voor een ervaren triatleet als Frans van Heteren
is die afstand een peulenschil. Vorig
weekend werd hij op zaterdag nog
Nederlands kampioen bij de masters en een dag later schreef hij de
Weespertriathlon op zijn naam. De
Aalsmeerder is dus in goede vorm
en daarmee ook de grote favoriet
voor de zege in zijn thuiswedstrijd.
In de dameswedstrijd maakt Carla van Rooijen van het Multi Triathlon Team grote kans op de overwinning. Vijf minuten na de start van
de Olympische afstand gaan de trioteams van start. In teams van drie
neemt ieder een eigen onderdeel
voor zijn rekening, waardoor ze als
team snelle tijden kunnen neerzetten.
Verkeerswijzigingen
Om Triathlon Aalsmeer veilig te laten verlopen voor de deelnemers
gaat de organisatie met toestemming van gemeente Aalsmeer en
Provincie Noord Holland zondag
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. 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 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 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.

De jeugd zal in de eindsprint van de Mini-triathlon weer alles geven.

Aalsmeer - Tijdens de eerste wedstrijd in de voorronde om de districtsbeker heeft Aalsmeer uit bij
RODA 23 in Bovenkerk afgelopen
zaterdag 20 augustus een nuttige 3
– 3 behaald. Omdat trainer Anthony
Servinus deze wedstrijden nog als
voorbereiding voor de eerste competitie wedstrijd op 3 september beschouwt, kregen enkele spelers de
kans om een plaats te verwerven in
het eerste team. Bij afwezigheid van
Harmen Colijn, Jeffrey Blikslager en
Dirk Jan van der Meer en met Peter Neuvel en Stefan van der Dussen op de bank mochten Yahnique
Pikal, Mitch van Geldorp, Tom Doeswijk en doelman Mario Veldt hun
opwachting maken. Aalsmeer zocht
vanaf de eerste minuut de aanval en
al in de 3e minuut scoorde Salih Yildiz op aangeven van Lucien Fraenk
fraai 1–0. RODA 23 schrok hier niet
van en werd met een snel genomen
vrije trap gelijk gevaarlijk. Maar de
bal ging net naast. RODA 23 creëerde een licht overwicht en doelman
Mario Veldt van Aalmeer tikte in de
15e minuut met een goede reactie
de bal over het doel. De beide keepers kregen in deze periode weinig
werk. Optisch was RODA 23 sterker. Een aanval van RODA 23 in de
40e minuut werd met een fraaie lob
over Mario Veldt afgerond, 1–1. Een
grote kans voor Aalsmeer in de 43e
minuut werd door de hard werkende Calvin Koster vrij voor de keeper naast geschoten. Yahnique Pikal en Mitch van Geldorp werden in
de 45e minuut vervangen door Peter Neuvel en Mark Ruessink. RODA 23 begon met overtuiging aan
de tweede helft en maakte het in

de 49e minuut met een aanval over
rechts goed af, 2–1. Aalsmeer was
na dit doelpunt even de weg kwijt
en zocht weer naar zelfvertrouwen.
Gelukkig voorkwam Mario Veldt met
enkele reddingen een hogere score. Aalsmeer kreeg het ritme weer
te pakken. Een aanval in de 65e minuut over links opgezet door Calvin Koster die Salih Yildiz op maat
bediende. Deze schoot beheerst in
de linkerhoek, 2–2. Er ontspon zich
nu een leuke wedstrijd met wisselende kansen over en weer. Op aangeven van Salih Yildiz schoot Calvin
Koster in de 72e minuut in moeilijke positie tegen de goed uitkomende doelman. In de 75e minuut wissel Dion Bogaard voor Calvin Koster. Op aangeven van Peter Neuvel in de 78e minuut schoot Thomas Harte onhoudbaar in de rechter bovenhoek, 2–3. Aalsmeer moest
na deze opsteker terug en kwam
een paar keer goed weg na aanvallen van RODA 23. Lucien Fraenk kreeg in de 84e minuut de kans
om het karwei af te maken. Vrij voor
de keeper schoot hij naast. Uit een
afgeslagen aanval in de 85e minuut
werd het dan toch nog 3–3 en was
deze uitslag met gelijke kansen over
en weer een juiste weergave. Gezien
het spel is Aalsmeer in de breedte
sterker geworden en de twee A-Junioren Tom Doeswijk en Mark Ruessink lieten zien dat trainer Anthony
Servinus hen niet voor niets bij zijn
A-selectie heeft betrokken. Komende zaterdag heeft Aalsmeer geen
voetbal verplichtingen, omdat Abcoude (zaterdag) zich uit het bekertoernooi heeft teruggetrokken.
Jack van Muijden

Multi-triatleet wint twee keer

Frans van Heteren pakt
dubbelslag in één weekeinde
Aalsmeer - Het was een druk
weekeinde voor de leden van
het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team een week voor Triatlon
Aalsmeer met wedstrijden in Veenendaal en Weesp. In beide wedstrijden stond Aalsmeerder Frans
van Heteren op het hoogste podium. Op zaterdag werd hij Nederlands kampioen H45 en een dag later schreef hij de Weespertriathlon
op zijn naam. Carla van Rooijen
deed een week eerder mee met het
EK halve Ironman, waar ze in haar
leeftijdscategorie eerste werd. Carla
van Rooijen deed vorige week mee
met het EK Ironman 70.3, een halve Ironman. Bij deze zware wedstrijd in het Duitse Wiesbaden werd
1,9 kilometer gezwommen, 90 kilometer gefietst en 21,1 kilometer gelopen. Carla ging met 200 andere Age Groupers van start voor het
zwemonderdeel in de Waldsee. Het
fietsonderdeel met 1500 hoogtemeters was daarna heel zwaar. De regen maakte het afdalen ook nog wat
gevaarlijk, maar als twaalfde dame
begon ze aan het looponderdeel.
Ze wist uiteindelijk als zesde te finishen in 5.15.31 uur. Daarmee werd
ze Europees kampioen in de leeftijdscategorie 35-39. In Veenendaal
ging Joost de Boer eerst van start
over de achtste afstand (750 meter
zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5
kilometer lopen). Hij finishte in 58.43
minuten als negende overall. In de
middag stond het NK voor Masters
(40+) op het programma. Jeroen
Hijstek ging in de eerste serie voor
Heren 50 van start. Hij zwom matig,
maar tijdens het fietsen voelde hij
zich sterker. Het lopen ging daarna
ook nog naar behoren, waardoor hij
in 2.17.55 uur als elfde bij de Heren
50 finishte. Teamgenoot Frans van
Heteren ging later van start bij de
Heren 40+. Hij won deze serie met
een tijd van 1.56.00 uur waardoor hij
ook Nederlands kampioen werd in
de categorie Heren 45. Een dag later

stond Frans van Heteren alweer aan
de start van de Weespertriathlon.
Hij kwam als tweede uit het water,
maar na één fietsronde lag hij al op
kop en vergrote langzaam zijn voorsprong. Op de finish had hij ruim
drie minuten voorsprong gepakt op
zijn achtervolger. Menno Koolhaas
deed in Weesp zijn eerste kwart, en
dat ging hem goed af. Hij kwam als
vijfde uit het water, maar moest op
de fiets veel prijs geven. Menno finishte zijn eerste kwart heel netjes in 2.05.00 uur op de 19e plaats.
Zijn belangrijkste doel had hij daarmee gehaald: voor zijn vader Johan
finishen. Johan Koolhaas finishte
als 30e in 2.08.34, gelijk met teamgenoot Jan van Heteren. Fedor Exmann uit Haarlem finishte in Weesp
als 47e in 2.14.35. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn finishte in 2.30.59
uur.

Handboogschieten
bij hbv Target
Kudelstaart - Op maandag 12 september start in de accommodatie van handboogvereniging Target aan de Wim Kandreef een nieuwe beginnerscursus. Deze cursus
staat onder leiding van twee erkende bondstrainers en bestaat uit
tien lessen van ongeveer anderhalf
uur. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen open. Het volgen van
de cursus is voor beginnende handboogschutters overigens een must
om lid te worden van HBV Target.
De minimumleeftijd is 12 jaar. De
cursus wordt gegeven van 19.30 tot
21.00 uur, de vervolglessen zijn van
20.00 tot 21.15 uur.
Voor informatie en aanmelden
kan contact opgenomen worden
met Peter Bouwmeester via 0297344577, na 18.00 uur.
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Midgetgolfen

Aalsmeer Bloemen Tour
naar Amsterdam ArenA

Familie van de Voort wint
toernooi Bloemenzegels
Aalsmeer - Het was zaterdag 13
augustus nog even spannend of het
droog zou worden, na de regen van
de hele dag Maar gelukkig waren
de weergoden welgezind en werd
het precies op tijd droog voor een
gezellig rondje midgetgolfen met
de Bloemenzegelwinkeliers. Er werd
gespeeld om de Bloemenzegelbokaal! En gespeeld is er, met veel enthousiasme hebben de vijf koppels
de twee rondes op de banen van
Midgetgolfclub Aalsmeer door lopen. Er werd gespeeld dit jaar om
een nieuwe wisselbeker. Het koppel met de minste punten, de familie Van de Voort, heeft gewonnen en
krijgt de wisselbeker met inscriptie
thuis bezorgd. Voor de andere families waren er kleinere bekers en
bloemen. Hun inzet mocht er overigens ook zijn, hetgeen te zien is aan
de uiteindelijke scores. Het winnende team van de familie Van de Voort
uit de Sportlaan bestond uit Anthonia en Dorus van de Voort en Ineke
en Jan van der Meer. Anthonia en
Dorus zijn prima midgetgolfers en
behaalden resp. 43 en 44 punten.
Partners Ineke en Jan voltooiden de
ronden met resp. 51 en 55 punten.
Op twee is de familie Buskermolen
uit de Boegstraat in Kudelstaart geeindigd. Theo Buskermolen liet 48
punten noteren, Alie Buskermolen
50 punten en teamgenoten Henk en

Agatha de Boer resp. 51 en 54 punten. Plaats drie is behaald door de
familie van de Sloot uit de Hortensialaan. Carla Sloot was met 49 punten de beste van het team. Ronald
Janssen volgde met 54 punten, Theo
en Josefien Sloot met elk 56 punten
en Sjakie Sloot met 58 punten. De
familie Lenos uit de Anjerlaan eindigde op plek vier. Wiebe Lenos was
de uitblinker met 40 punten. Stefan
Parti zette een ronde neer van 54
punten, Siem Vonk van 60 punten
en Riet Vonk van 62 punten. Op vijf
tot slot de familie Kraan uit de Hortensialaan. Jan Kraan was de beste van de familie met 53 punten, in
zijn kielzog Ine met 54 punten. Benne sloeg 63 punten bijeen, Reno 56
en Bret 61.
Sinds circa 20 jaar organiseert de
Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers dit gezellige toernooi in samenwerking met
de Midgetgolfclub Aalsmeer. Met
een ontvangst met koffie en cake
en later een drankje en een hapje
bedankt de vereniging ook op deze manier klanten voor het sparen
van bloemenzegels. Wilt u ook kans
maken op een uitnodiging om aan
het toernooi deel te nemen? Geef
dit dan aan op de volle spaarkaart
in het speciaal hiervoor ingerichte
vakje. Tot slot: Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op.

Zeiler Cedric Boerma wint
Eurocup Flash in Lipno
Aalsmeer - Kudelstaarter en WVAlid Cedric Boerma heeft vorige week
op het Lipno-meer in Tsjechië in de
Flashklasse de Eurocup gewonnen.
Onder zeer wisselende weersomstandigheden, variërend van harde
wind via 180° windshifts tot complete windstilte met urenlang uitstel,
heeft Cedric in een klein maar fanatiek internationaal veld van Flashzeilers zeer overtuigend de eer-

ste plaats veroverd. Cedric zeilt al
vijf jaar met zeilnummer NED 2011,
aanvankelijk in de Splash en sinds
dit jaar in de Flash. Hij had zich destijds al voorgenomen om in 2011
kampioen te worden. Dat is hem
dus gelukt. Op vrijdag 19 augustus mocht hij na een week zeilen de
(enorme) beker in ontvangst nemen
uit handen van de voorzitter van de
Internationale Splash/Flashklasse.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 september organiseert de Aalsmeer Bloemen Tour een onvergetelijke dag
voor mensen met een beperking van
stichting Ons Tweede Thuis. De dag
kan gehouden worden dankzij diverse sponsors en samenwerking met
chauffeurs, deelnemers en vele vrijwilligers. Aalsmeer Bloemen Tour
is een stichting die één keer in de
twee jaar een speciale truckrun organiseert. Deze keer is deze dag
voor mensen met een beperking uit
de plaatsen Aalsmeer, Amstelveen,
Uithoorn en Hoofddorp. In 1997
werd de rit voor de eerste keer gereden met 38 vrachtwagens, bij wijze van proef. Momenteel is het evenement uitgegroeid tot een landelijk
bekend truck evenement en melden
chauffeurs uit verschillende provincies zich vrijwillig aan om te ondersteunen. “Deze dag is voor iedereen
die aan deze dag meewerkt een speciaal evenement waar lang over nagesproken wordt. Transportbedrijven
stellen belangeloos vrachtwagens,
inclusief brandstof, ter beschikking
en chauffeurs offeren, indien nodig,
graag een vrije dag op. Met de huidi-

ge ontwikkelingen en brandstofprijzen vindt ik het heel bijzonder dat we
wederom zoveel aanmeldingen, ruim
100, hebben mogen ontvangen”, aldus Willem Buser voorlichter van de
Aalsmeer Bloemen Tour. Het spreekt
voor zich dat men deze dag een
‘warm hart’ toedraagt. Dat dit evenement een extra speciaal karakter
krijgt blijkt uit de bijzondere bestemming. De rit start in De Kwakel en
gaat naar de Amsterdam ArenA. De
deelnemers krijgen een mooie truckrit en gaan het stadion bezoeken,
inclusief de fanshop van Ajax. Deze kans krijg je toch maar één keer
als deelnemer en chauffeur. De opening wordt verricht door burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer rond
de klok van 12.00 uur. Er zal dan met
een voertuig van verkeerschool Alblas door een papieren muur gereden worden met ondersteuning van
een fanfare korps. Na de opening
vertrekt het eerste konvooi met circa 60 tot 65 vrachtwagens, een half
uur later gaat het tweede konvooi
op weg naar de hoofdstad. De eerste groep arriveert rond zes uur weer
in De Kwakel.

Het aftellen is begonnen

Weekend Ride for the
Roses wordt spektakel!

Parkeerverboden en afsluitingen

Verkeerswijzigingen dit
weekend voor Triatlon!
Aalsmeer - Zondag 28 augustus vindt voor de 24e maal Triatlon
Aalsmeer plaats. Ruim 450 deelnemers zwemmen, fietsen en lopen
dan hun eigen grenzen voorbij. De
starttijden zijn om 9.30, 10.30 en
11.30 uur. Om het fiets– en looponderdeel veilig te laten verlopen, gelden (met toestemming van gemeente Aalsmeer en de provincie NoordHolland) in het weekend van 27 en
28 augustus verschillende verkeerswijzigingen.
Vanaf zaterdag 27 augustus 16.00
uur geldt een beperkt parkeerverbod op het parkeerterrein bij zwembad de Waterlelie en Voetbalvereniging Aalsmeer aan de Dreef.
Dit verbod gaat voor vrachtverkeer
in op vrijdag 26 augustus om 16.00
uur. Op zondag 28 augustus is van
9.00 tot 13.30 uur de Madame Curiestraat eenrichtingsverkeer richting Kudelstaartseweg, is de Mijnsherenweg alleen toegankelijk voor
bestemmingsverkeer richting Kudelstaart en is de Kudelstaartseweg (van Madame Curiestraat tot
Bachlaan) alleen toegankelijk in de
richting van Aalsmeer. Op zondag

28 augustus is verder ook van 07.00
tot 14.30 uur de Stommeerweg richting de Watertoren, vanaf de 1e JC
Mensinglaan afgesloten, is de Kudelstaartseweg (vanaf Bachlaan tot
Zwarteweg) volledig afgesloten, is
de Zwarteweg afgesloten en is zeer
beperkt verkeer mogelijk over de
Dreef, geldt een parkeerverbod voor
de Lunalaan (met uitzondering van
de parkeervakken), geldt een parkeerverbod voor de Beethovenlaan
aan de waterzijde (met uitzondering
van de parkeervakken aan de woningzijde)en is de Bachlaan alleen
toegankelijk in de richting van Legmeerdijk;
Aangepaste Busverbinding
Op zondag 28 augustus is de route
van lijn 172 tussen Aalsmeer en Kudelstaart van aanvang van de dienst
tot 14.45 uur gestremd. Buslijn 172
heeft dan een aangepaste route
via de Hoofdweg met een vervangende halte nabij de Daltonstraat.
Vanaf 14.55 uur rijdt lijn 172 vanuit
Aalsmeer en Kudelstaart weer de
normale route. Voor meer informatie zie: www.connexxion.nl

Spanning stijgt bij zomerschaken
Aalsmeer - Met nog slechts twee
ronden te spelen in de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer
neemt de spanning toe. De twee
koplopers Joran Donkers en Huup
Joosten zijn elkaar tot op 1 punt
genaderd, waarbij Joran de kleinst
mogelijke voorsprong behoud. Ook
Arie Spaargaren is op de derde plek
met 4 punten achterstand nog niet
kansloos voor de eindoverwinning.
Huup profiteerde optimaal van de
afwezigheid van Joran door twee
keer te winnen van Gerrit Harting.
Arie scoorde 3 punten in het driemansgevecht met Thierry Siecker en
Jan van der Laarse. Er waren opvallend veel dubbele overwinningen in
deze tiende ronde. Zowel Jan van
Willigen, Ferry Weverling, Vincent
Jongkind en Clemens Koster wisten
hun tegenstanders met 4-0 te verslaan. De enige puntendeling kwam

op naam van Abdul Wasei en Cees
Verburg die beide met 2 punten het
weekend in gingen.
Uitslagen tiende ronde:
Thierry Siecker – Arie Spaargaren
0-2
Jan van der Laarse – Thierry Siecker 1-1
Arie Spaargaren – Jan van der Laarse 1-1
Willem Hensbergen – Patrick van
Lommel 3-1
Huup Joosten – Gerrit Harting 4-0
Peter Buis – Vincent Jongkind 0-4
Ferry Weverling – Elham Wasei 4-0
Jan van Willigen – Leo Buis 4-0
Tom van der Zee – Marco Hutters
1-3
Robert Meijerink – Henk van Leeuwen 1-3
Abdul Wasei – Cees Verburg 2-2
Clemens Koster – Ron Klinkhamer

Aalsmeer - Het aftellen is begonnen. Het eerste weekend van september zaterdag 3 en zondag 4,
staat geheel in het teken van de Ride for the Roses. Een bijzonder wielerevenement in het teken van de
strijd tegen kanker, dat u niet mag
missen. Iedereen is van harte welkom: jong, oud, sportief, supporter
noem het maar op. Naast de fietstochten is er nog veel meer te beleven in en rond Aalsmeer. Zo wordt
op zaterdag 3 september, tijdens de
Pre Ride for the Roses voor medewerkers van FloraHolland-veilingen,
een braderie gehouden in het centrum en wordt de Westeinderhavendag georganiseerd. Tijdens de braderie zal een loterij worden georganiseerd, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de Ride for the Roses. De winkeliers uit de Zijdstraat
hebben tientallen prijzen ter beschikking gesteld. Ook kunnen op
deze dag nog loten gekocht worden
voor de verloting van de Herman
Brood–jeep. De feestelijke zaterdag
wordt ‘s avonds afgesloten met een
verlichte botenshow en een spectaculaire vuurwerkshow. De Ride for
the Roses gaat op 4 september door
meerdere plaatsen en gemeentes.
Plaatsen langs de routes doen hun
uiterste best om deelnemers en toeschouwers in het zonnetje te zetten. Bij de watertoren is deze zondag muziek en de stoet wordt met
een groot doek welkom geheten.
Tevens zijn zondagmiddag de winkels in het centrum van Aalsmeer
geopend. Om 9.00 uur is zondag de
openingsceremonie van de Ride for
the Roses bij FloraHolland aan de
Legmeerdijk. Het peloton dat 100
kilometer gaat fietsen mag om 10.15
uur starten. De deelnemers aan de
25 en 50 kilometer toertochten mogen tussen 11.00 en 12.00 uur ver-

trekken. Tussen 12.00 en 13.15 uur
vindt vervolgens op het Flora-terrein
de Run for the Roses plaats. De eerste deelnemers worden vanaf 13.00
uur terug verwacht. Tussen 14.00 en
17.00 uur wordt een feestelijke slotmanifestatie georganiseerd met optredens van Gerard Joling, Rev’n
Ros en Greta Holtrop. Op een sfeervolle manier wil de organisatie deze emotionele dag afsluiten waarop
samen is gefietst, meestal voor iemand in het bijzonder. Uiteraard zijn
bezoekers ook van harte welkom bij
FloraHolland.
Speciale rozen-actie
Of u meefietst of niet, een bloemetje voor u zelf of om weg te geven
is altijd leuk. Doe daarom mee met
de speciale Ride-rozen-actie. Koop
in de week van 29 augustus tot en
met4 september mooie rozen bij de
bouwmarkt Karwei of supermarktketen Albert Heijn. Een deel van
de opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. De sponsortocht Ride for the Roses wordt sinds 1997
georganiseerd op initiatief van zevenvoudig Tour de France-winnaar
Lance Armstrong die zelf de ziekte
kanker overwon. De opbrengst van
de Ride for the Roses gaat dit jaar
naar een onderzoek van Prof. dr. ir.
Floor van Leeuwen naar neveneffecten van radio- en chemotherapie
voor Hodgkin-lymfoom. Ruim tienduizend deelnemers doen mee aan
de Ride for the Roses. Zij fietsen in
grote aantallen verschillende routes
van 25, 50 en 100 kilometer.
Aanmelden kan via de website, zelfs
nog op de dag zelf voor de 25 en 50
kilometer, maar vol is vol. Kijk voor
meer informatie over de Ride for the
Roses en deelname op www.ridefortheroses.nl.

P.V. de Telegraaf

Van Duren onverslaanbaar?
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
de navlucht vanuit Nijvel gevlogen.
Het leek er op dat alles normaal
zou verlopen, maar dan opeens beginnen in Rijsenhout alle alarmbellen te rinkelen. Jeugdlid Danny
krijgt na 20 minuten reeds een duif
thuis! Gauw melden bij de meldpost.
Dan wordt gevraagd of hij het zeker
weet? Na een snelle rekensom blijkt
dat het beestje zo’n 560 kilometer moet hebben gevlogen! Je weet
het natuurlijk nooit als je vlak bij de
landingsbaan van Schiphol woont.
Bij controle blijkt evenwel dat het
beestje nog niet thuis was gekomen van de vlucht van vorig weekend. Toch wel leuk als je even denkt
dat je de snelste duif hebt!
Van de 610 ingekorfde duiven waren er 74 van John van Duren. Deze
professional zette een uitslag neer
om van te watertanden. De concurrentie kreunde en steunde onder dit
geweld. Wie kan deze man nog tackelen voor het generaal kampioenschap? Nog drie vluchten te gaan,
de messen worden geslepen!

De uitslag:
1
J. v. Duren
2
G. v.d. Bergen
3
J. en P Spook
4
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5
J. v. Dijk
6
Comb. Wiersma en Zn
7
M. d. Block
8
C. v. Vliet
9
Comb. v. Ackooij
10
D. Baars
11
Th. v.d. Wie
12
P. v.d. Meyden
13
A. Kok
14
A. v.d. Wie
15
T Reewijk
16
J. Kluinhaar en Dr.
17
J. v. Ackooy
18
J. Nijenhuis
19
H. Spaargaren
20
D v. Leeuwen
De stand in het ploegenklassement
lijkt beslist of gebeurt er een wonder?

1.
2
3
4
5

A.A. Sloopwerken
13760 pnt
C. v. Vliet Holding
12991 pnt
Bos E-markt
12773 pnt
Bosman Kassenbouw 12103 pnt
Oerlemans Confectie 11384 pnt

Geslaagd trainingsweekend
damesselectie FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer zijn van donderdag 18 tot
en met zondag 21 augustus op trainingsweekend geweest naar Uberlingen in Duitsland. Na trainingen
op donderdagmiddag en vrijdagochtend begon op zaterdag het toernooi waar de Aalsmeerse dames om
13.00 uur hun eerste wedstrijd (van
30 minuten) mochten spelen. Het
was in Uberlingen rond de 30 graden en daardoor in de sporthal nóg
warmer. FIQAS Aalsmeer speelde
tegen Spono Nottwill (de vice-kampioen van de Zwiterse competitie
en beker winnaar) en won met 1412! Na een lange pauze speelde de
ploeg de tweede wedstrijd tegen SV
Allensbach 3, een Bundesliga ploeg.
Deze partij werd helaas verloren met

12-19. ’s Avonds speelden de dames
hun laatste wedstrijd tegen Borussia
Dortmund, die uitkomt in de tweede Bundesliga, en ook deze werd
na een goede wedstrijd helaas met
15-9 verloren. Op de laatste dag van
het trainingsweekend stond ook nog
een wedstrijd op het programma, tegen TuS 18.60 Neunkirchen, dames
die uitkomen in de derde Bundesliga. Het duel werd overtuigend door
FIQAS Aalsmeer gewonnen met 2018. Terugkijkend op een leerzaam en
gezellig weekend keerde de ploeg
zondag terug in Aalsmeer. Trainer en
coach Zoran Jovanovic was heel tevreden over de inzet, de sfeer en een
aantal zeer goede wedstrijden. En,
de dames zijn uitgenodigd om volgend jaar terug te komen.

“Niets geschreven, betekent
niet dat er niets is gebeurd”
Aalsmeer - 18/24 cursief: Aalsmeer
- “We moesten er misschien maar
eens een weblog van maken in plaats
van een weblog.” Burgemeester Pieter Litjens is weer terug en is gelijk
in de pen geklommen: “Met de frequentie waarmee de stukjes elkaar
opvolgen, is er van een weekblog
feitelijk geen sprake. En om er nou
bij te zetten dat aan de term weekblog geen rechten kunnen worden
ontleend, is ook weer zo flauw. Maar
misschien ter geruststelling voor alle betrokken en wellicht verontwaardigde mensen: als er een week niets
geschreven is, betekent dat niet dat
er niets is gebeurd. Soms zelfs zoveel
dat de tijd ontbreekt om te schrijven.
Soms omdat ik - bijvoorbeeld als ik
met vakantie ben - vrij probeer te zijn
voor vrouw en kinderen en een wandeling over het strand of een potje
badminton het met gemak wint van
het schrijven van een log. Maar die
(fijne) vakantie is achter de rug en
dat betekent dat het ‘normale’ leven
zijn loop hervat. Bij thuiskomst vond
ik drie maal een Nieuwe Meerbode
waarvan de voorpagina gevuld was
met Van Cleeffkade en of deze wel
breed genoeg is of wordt. Helaas een
soort van dorpssoap, en je zou bijna
denken dat het het ergste is wat er in
de vakantieweken is gebeurd. Helaas
spande een tragische steekpartij met
dodelijke afloop in Oost de kroon.
Een vreselijke gebeurtenis met een
enorme impact op de buurt. Gelukkig heel veel hulpvaardige en betrokken mensen, die elkaar bij zo’n lastig

moment steunen. Zo’n gebeurtenis
wis je niet zomaar uit. Een weg een
beetje breder maken wel, dat gebeurt op dit moment en als het goed
is kunnen er op 4 september duizenden fietsers overheen tijdens de Ride for the Roses. En ja, ik rij mee: 100
kilometer. Heb het eerst nog maar
een beetje stil gehouden (voor zover
dat in Aalsmeer mogelijk is) en eerst
maar eens een echte fiets gekocht
en getraind. De organisatie is bezig
met de laatste voorbereidende loodjes; een hele klus.” Het verhaal gaat
nog veel verder en niet alleen over
de Ride for the Roses: Zeker gaan lezen op www.aalsmeer.nl.

Fietsen OVAK
Aalsmeer - Donderdag 1 september is weer de maandelijkse 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.
Wie mee wil fietsen, is van harte
welkom.
Themamiddag
Op maandag 29 september komt
een audicien uitleg geven over gehoorapparaten aan OVAK-leden.
De themamiddag is in buurthuis
Hornmeer in de Roerdomplaan en
begint om 14.00 uur.
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Vanaf maandag 5 september

Familiefestival met Plan D

Scholen gaan weer starten

Vrolijkheid, dynamiek en
dans in het Broersepark
Amstelveen - Zondag 28 augustus
om 15.00 uur speelt Plan D ‘Buurman op vakantie’, een grappige
dansvoorstelling met live muziek, in
het Broersepark. De buurmannen
rijden in een oude volkswagen naar
hun bestemming. Plots doet de motor raar, knallen, puffen, roken. Wat
gebeurd er nu? De mannen hangen
verbaasd achter het stuur. “Buurman, we hebben een probleempje.” Maar problemen zijn er om op
te lossen. Ze wrijven zich in de handen, poetsen hun gereedschap en
onderwerpen de auto al dansend

aan een onvergetelijke acrobatische sleutelpartij. Na deze hopeloze reparatie is de kever veranderd in
een…….
Buurman op vakantie is een pleidooi
voor de inefficiëntie, levensplezier
en echte vriendschap. Deze nieuwe
voorstelling van Plan-D is een vervolg op het succesvolle Buurmannenduet Que Pasa? De locatie is het
Broersepark in Amstelveen, ingang
Molenweg. Meer informatie over
het Broersepark Familiefestival op
www.broersepark.nl.

Kinderbrillenkampioenschap Ed Kriek

Kicky 3e kwartaalwinnaar
Aalsmeer - Afgelopen week is de
derde kwartaalwinnaar van het kinderbrillenkampioenschap bij Ed
Kriek Optiek gekozen. Kicky van
Leeuwen kreeg liefst 211 voorkeurstemmen en gaat nu op voor de titel jaarkampioen. Dit doet zij samen
met de andere twee kwartaalwinnaars Jasper Piet en Jurriaan Ponsen. Op de aanstaande vierde kwartaalwinnaar kan binnenkort gestemd worden via de wedsite van de
oog- en oorspecialist in Aalsmeer,
Kudelstaart en Nieuw-Vennep.
Iedereen die jonger is dan 13 jaar en
een nieuwe bril koopt bij Ed Kriek
Optiek is, als hij of zij dit wil, direct kandidaat kinderbrillenkampioen. Ieder kwartaal wordt een nieuwe winnaar gekozen. Na aankoop

van een bril wordt in de winkel een
foto gemaakt. Deze komt te hangen in de etalage en wordt op de
website gezet. Bezoekers aan de site worden gevraagd te stemmen op
de kandidaten. Wie na drie maanden de meeste voorkeursstemmen
heeft, krijgt de titel kwartaalwinnaar
en een cadeaubon van 35 euro. Als
uiteindelijk vier kwartaalkampioenen gekozen zijn, wordt opnieuw
bezoekers gevraagd een stem uit te
brengen op één van de vier kandidaten. De uiteindelijke jaarkampioen wint een reis voor vier personen
naar Disneyland Parijs.
Kicky van Leeuwen is uiteraard
heel blij met haar cadeaubon, maar
naar Disneyland wil ze ook wel. Wie
weet..

Alpha-cursus voor jeugd
Aalsmeer - In september organiseert de Lijnbaankerk een YouthAlpha-cursus. Ben je tussen de 14 en
18 jaar en durf je de uitdaging aan?
Geef je dan (samen met je vrienden)
op via youthalpha@cgk-aalsmeer.nl.
De Alpha-cursus is iets voor jou als
je meer wilt weten over het christelijk geloof, je wilt weten of er meer
is tussen hemel en aarde, je nieuwe mensen wilt ontmoeten, je kennis over het christelijk geloof wilt
opfrissen of je graag je vriend(en)
in aanraking wilt brengen met wat
jij zo belangrijk vindt! Voor wie wel
eens met andere jongeren wilt praten over je geloof, eigenlijk niet
goed weet wat je van het christelijk geloof moet vinden, met vragen
zit, waarvan je je afvraagt of jij mis-

schien de enige bent, en een plek
zoekt om gewoon lekker te chillen
met anderen, is de Youth Alpha-cursus een aanrader. Tijdens tien avonden en een weekend zijn de deelnemers met een vaste groep leeftijdsgenoten bezig met vragen als: Wie
is Jezus? Geneest God vandaag de
dag nog steeds? Wat doet de Heilige Geest? En hoe leidt God mijn leven? Elke woensdagavond vanaf 7
september tot november komt de
groep bij elkaar en om de week start
de cursus met een gezellige maaltijd. De cursus is vrijblijvend en gratis, alleen voor het weekend wordt
een bijdrage van 25 euro gevraagd.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.cgk-aalsmeer.nl/
alpha.

Otterlo knalde van plezier
Aalsmeer - Het jongenskamp
van 10 tot 12 jaar van de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer zit er
weer op. Zoals gebruikelijk hebben
de deelnemers in Otterlo op boerderij de Woudegge geslapen. Bij
de boerderij is een geweldig groot
grasveld. Heerlijk de ruimte om lekker te voetballen en andere spelletjes te doen. Ook waren er twee
trampolines waar hoge sprongen
opgemaakt kon maken. Het beachvolleybal veld was nieuw dit jaar
en werd goed gebruikt. Naast de
gebruikelijke spellen in en om de
boerderij, doen de jongens ook altijd veel spelletjes in het bos, waaronder levend stratego of waterspons-vuur. Maar natuurlijk zijn
ook het havenspel met zaklampen
in de nacht en het bijbel-smokkelspel gespeeld. En een bonte avond
met eigen gemaakte sketches en
liedjes stond op het programma.
Op de sportdag waren vele spelletjes met water, inclusief een mooie
lange buikglijbaan. Op dinsdag
werd één van de twee keukenstafleden gekidnapt en ontvoerd. Gelukkig kwam ze, na het betalen van

het vereiste losgeld, weer terug. Dit
jaar was er verder een bezoek georganiseerd aan de wildkansel van
het Veluwe-beheer. Een avond met
de boswachter op een uitkijkpost
midden in de bossen. De groep had
geluk. Voor de uitkijkpost speelden
enkele wilde zwijnen en een groep
van circa 10 herten liep langs. Later
verschenen nog 2 mannetjes herten
met grote geweien op hun kop. Elke
dag was er ook een geestelijk programma voorbereid. Er gebeurt veel
in zo’n kampweek. Voor kinderen is
dit een prachtige gelegenheid om
met andere leeftijdgenootjes te spelen en op te trekken. Naast de kampen voor de jongens van 10 tot 12
jaar zijn er nog zeven andere kampweken die georganiseerd worden.
Voor meer informatie kan de website : www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl bekeken worden.
Op de website staan naast het aanmeldingsformulier ook leuke foto’s
en zelfs een LIVE-verslag van de
dagen die geweest zijn. Deze week
zijn de oudste meiden van 13 tot 16
jaar in Otterlo.

Crown Theater Aalsmeer presenteert:

Theatervoorstelling
‘Achtste-groepers huilen niet’
Aalsmeer - Op woensdag 28 december presenteert het Crown Theater Aalsmeer de jeugdvoorstelling ‘Achste-groepers huilen niet’
naar het bekende boek van Jacques
Vriens met liedjes van Arthur Umbgrove en Birgit Schuurman. Hoewel ze al dik in de twintig zijn, spreken Joep en Elise elke vijf jaar af op
het plein van hun oude basisschool.
Om herinneringen op te halen aan
hún groep 8: het jaar waarin ze met
de hele klas op kamp gingen, de Cito-toets moesten doen en heftige
ruzies keihard werden uitgevochten. En het jaar van het spannendste voetbaltoernooi ooit. Maar vooral het jaar waarin hun klasgenootje Akkie ernstig ziek werd. De muziektheatervoorstelling gaat over het
vieren van de herinnering, over gedeelde hoogte- en dieptepunten en

over alles wat je nooit meer wilt vergeten. ‘Achtste-groepers huilen niet’
van Jacques Vriens behoort al jarenlang tot de favorieten tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd. Het boek
verscheen tien jaar geleden en werd
in 2000 bekroond door de Nederlandse Kinderjury. Jacques Vriens
(1946) is één van de bekendste en
meest succesvolle auteurs van kinderboeken in Nederland. Spel: Sophie van Oers en Arjen Arnoldussen.
Stem Dokter Snor: Jacques Vriens.
De voorstelling is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Toegang alleen onder begeleiding van
een volwassene. Kijk voor het volledige programma op www.crowntheateraalsmeer.nl
Voor het bestellen van de brochure
en meer informatie mail naar info@
crowntheateraalsmeer.nl.

Aalsmeer - Na de zomervakantie
gaan veel kinderen voor het eerst
in lange tijd weer op de fiets naar
school. Dat is even wennen, voor
de kinderen én voor andere weggebruikers. Het is dus voor iedereen
zaak extra alert te zijn. Lever ook
als ouder een bijdrage aan de veiligheid van je kind. Om iedereen op
de nieuwe verkeersdrukte te wijzen,
voert VVN jaarlijks de campagne
‘De scholen zijn weer begonnen’. Op
maandag 15 augustus organiseerde VVN een kick-off om het nieuwe
schooljaar in te luiden en aandacht
te vragen voor verkeersveiligheid
voor kinderen. Dit gebeurde door
Victor Veilig-poppen te plaatsen op
een gevaarlijk kruispunt in Doetinchem. Deze waarschuwingspoppen
maken automobilisten attent op de
aanwezigheid van kinderen. De komende weken zullen de Victor Veiligs in het hele land op gevaarlijke
kruispunten opduiken.
Kinderen worden minder kwetsbaar
zodra zij meer vaardigheden bezitten om zich veilig in het verkeer te
verplaatsen. Laat kinderen daarom
zo veel mogelijk ervaring opdoen

en pak voor korte afstanden altijd de fiets. Laat hem of haar daarnaast, zodra het kan, zelfstandig
naar school fietsen. Voor een goede voorbereiding heeft VVN vijf tips
opgesteld om veilig naar school te
fietsen: Kies een veilige route. Zorg
ervoor dat dit de vaste route wordt.
Het is niet vanzelfsprekend dat dit
ook de kortste route is. Oefen de
route vooraf met elkaar. Op zoek
naar een rustig moment? Fiets de
route dan eerst op zondag. Over het
algemeen is het dan minder druk
op de weg. Zorg ervoor dat de bagage veilig meegenomen kan worden. Dat wil zeggen in een rugzak
of in een fietstas achterop. Waarschuw kinderen om nooit met drie
of meer naast elkaar te gaan fietsen.
Ook al is het nog zo gezellig, dit levert onnodige gevaren op. Geef zelf
altijd het goede voorbeeld. Zorg altijd voor een veilige fiets Werken de
remmen goed en doet de verlichting het nog? Check de fiets aan
de hand van de checklist fietscontrole. In Aalsmeer gaan de kinderen
op maandag 5 september voor het
eerst weer naar school.

Wildwatercursus voor ouder
en kind bij kanovereniging
Uithoorn - Na het geweldige succes van vorig jaar organiseert kanovereniging Michiel de Ruijter opnieuw een spectaculaire Ouder en
Kind wildwatercursus. In 2010 organiseerde MdR voor het eerst deze unieke cursus en dat was meteen een groot succes. Zeven ouders
en acht kinderen leerden in korte
tijd de basis van het wildwater kayakken en ervoeren wat een fantastische verenging Michiel de Ruyter
is. Er werd gevaren in Nederland,
Duitsland en België. Getuige de positieve reacties van vorig jaar waar
menig ouder echte quality time met
z’n kind doorbracht blijkt deze cursus een uniek concept te zijn. Eén
van de unieke kenmerken van wildwaterkanoën is dat volwassenen en
kinderen dit even goed kunnen. De
snelheid die gevaren wordt, wordt
in belangrijke mate bepaald door de
stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit gegeven organiseert MdR deze cursus wat een
spannende ervaring is voor zowel
kinderen (vanaf 11 jaar) als volwassenen. Het is een unieke gelegenheid voor papa, mama en kind om

op gelijk niveau te sporten. De cursus start op de Amstel om de basisvaardigheden te leren die nodig
zijn voor stromend water. Zo wordt
een goede vaartechniek als ook veiligheidssteunen geoefend. Eén les
wordt deels gewijd aan de theorie
van het wildwatervaren, zodat deelnemers goed voorbereid de rivier
opgaan. Tijdens de cursus wordt ook
uitgeweken naar stromend water in
Duitsland. De cursus wordt eind oktober afgesloten met een weekend
in de Ardennen waar op wildwater
wordt gevaren. Om deel te nemen
aan deze cursus is geen kano-ervaring vereist, wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot,
peddel en zwemvest kunnen van de
vereniging worden gebruikt.
Het aantal deelnemers is beperkt tot
veertien. De begeleiding wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De cursus start zaterdag 10 september. De instructie
is op zaterdagochtend van 9.00 tot
11.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.mdr.nu. Opgeven kan
door een mail te sturen naar voorzitter@mdr.nu.

Jeugdorkest Flora van start
Aalsmeer -De schoolvakanties zijn
nog niet voorbij, maar de jeugdleden van muziekvereniging Flora
starten maandag 29 augustus weer
met de repetities! Het jeugdorkest
bestaat uit jongens en meisjes die
muzieklessen volgen en naast de
lessen wekelijks bij elkaar komen
om met elkaar muziek te maken om
op deze manier kennis te maken
met het samenspelen. Ben je benieuwd hoe dat klinkt? Zaterdag 3
september is het jeugdorkest te beluisteren tijdens de jaarlijkse braderie in het centrum. Vanaf circa 11.00
uur nemen zij plaats voor de Binding in de Zijdstraat en zullen weer
een aantal vrolijke nummers ten gehore gebracht worden. Muziekvereniging Flora is een aktieve, gezelige vereniging waar nieuwe leden,
jong en oud, altijd van harte welkom
zijn. Het jeugdorkest, onder leiding
van Dick-Jan Veerbeek, repeteert

op de maandagavond van 19.00 tot
19.45 uur in het clubgebouw aan de
Wim Kandreef te Kudelstaart. Zou je
het leuk vinden een instrument te
gaan bespelen? Kom dan eens vrijblijvend langs tijdens een repetitie.
Voor meer informatie kan ook contact opgenomen worden met Monica Straathof via 0297-341972.
Muzieklessen
Er is ook mogelijkheid tot het volgen van muzieklessen bij de vereniging en wel op de maandagmiddag.
Lessen op de koper instrumenten
worden verzorgd door de eigen dirigent, leerlingen van Flora die saxofoon spelen volgen hun lessen bij
De Hint en voor lessen op slagwerk
heeft Flora eigen docent. Meer informatie betreffende de vereniging
is te vinden op www.muziekverenigingflora.nl. Op deze site tevens veel
foto’s van de afgelopen aktiviteiten.
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Karperstraat 33: Snel volgroeid

Van voorjaar tot herfst altijd bloeiende planten
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Sterrekrooshof 23: Genieten!

Vogelhuisje vaste kraamkamer voor koolmeesjes

Aalsmeer - Joost Vermeulen uit de Karperstraat 33 in Nieuw-Oosteinde is bijzonder enthousiast over zijn
tuin: “Toen het huis werd opgeleverd was er aan de voor- en achterkant weinig meer dan een stuk harde
klei waar links en rechts wat distels en andere onkruid groeiden. Het was moeilijk om voor te stellen dat dit
een vriendelijke tuin kon worden. Achter de tuin bevindt zich een sloot. De opdracht aan de tuinontwerpster was om te zorgen dat de sloot verbonden was met en bijdroeg aan de tuin, maar dat de tuin toch een
zekere beslotenheid moest houden. Dit werd gerealiseerd door het talud aan de slootkant weelderig met
zomerbloemen en rabarber te laten begroeien, waardoor je vanaf het vlonderterras zicht houdt op de sloot,
maar toch midden in je eigen tuin tussen de bloemen en beukenzuilen zit. In het midden van de tuin bevindt zich een pol siergrassen met daarin een tuinlamp. De poezen gebruiken deze pol als ‘lounge’, op een
warme zomerdag komen ze slaperig tussen de grasstengels vandaan als het etenstijd is. Vanaf het terras
bij het huis vrolijken de ‘Limelight’-hortensia’s de boel op, als contrast met de paarse vlinderstruiken. Het
is verbazingwekkend dat eigenlijk al het eerste jaar de tuin een volgroeide indruk maakte, en dat van het
vroege voorjaar tot in de herfst er altijd bloeiende planten zijn die de aandacht trekken.”

Kudelstaart - “Dit is onze tuin op Sterrekrooshof 23. Het is de achtertuin met heerlijke plekjes om lekker
van te genieten. Het rode vogelhuisje doet al jaren dienst als kraamkamer van onze vaste koolmeesouders,
waar al menig jong is uitgevlogen. De hoop is nog steeds gevestigd op de vleermuizen, die we wel af en toe
zien, maar of ze werkelijk in het kastje vliegen is voor ons nog een raadsel. Het zelf gemaakte insectenpaaltje heeft een hoop aftrek op allerlei beestjes wat erg leuk is om te zien. De border is nu op zijn mooist en
het gras is heerlijk voor de kinderen om op te spelen. Kortom wij genieten ervan”, laten Helga , Peter ,Thamar , Luka en Viggo enthousiast weten.

Drechtdijk 129: Echte siertuin

Jac. P. Thijsselaan 35: Gezellig!

Wel 80 soorten planten in tuin familie v/d Neut

Palmboom luistert terras met kuipstoeltjes op

De Kwakel - “Mijn vrouw en ik
zijn echte tuinliefhebbers en getroosten ons veel tijd om de tuin
het hele jaar door in kleur te
hebben. Ons perceel ligt aan de
Drechtdijk 129, aan een zijde
langs een brede sloot. De siertuin
is 26 meter diep en circa 13 meter
breed. De vaste planten in de borders zijn ‘s zomers omgeven door
veel eenjarige planten en kruidenplanten.
Al met al zijn er in onze tuin wel
80 soorten planten aanwezig. Met
genoegen sturen wij u een foto van onze tuin”, aldus de heer J.
van der Neut-Kolfschoten.

Leimuiderdijk 286: Heerlijke plek

Tuin met gazon om te ravotten voor dochters

Burgerveen - “Onze tuin is ons derde kindje. Wat heeft een tuin een zorg nodig! Vorig jaar nog hadden we
overal grond met struiken, boompjes, perkgoed en hagen. Maar t werk werd ons echt te veel. Nu hebben
we een blokhutje, en een flink stuk gazon met straatje, zodat de tuin veel minder onderhoud nodig heeft.
Ook leuker voor onze 2 dochters. Ze kunnen nu nog eens ravotten, voetballen of wat dan ook in het gazon.
Blij zijn we er wel mee. Na het werk zijn we ook altijd in de tuin te vinden. Een heerlijke plek”, laten Mirjam
en John van Leeuwen vanaf de Leimuiderdijk 286 weten.

Legmeerdijk 220b: Helemaal wit

Geurende klimrozen in tuin van Jeroen en Rina

Aalsmeer - “Dit is de tuin van Jeroen en Rina Dikkeboom, dit jaar een geheel witte tuin. In de overkapping sundaville cosmos, tegen de overkapping een wit geurende klimroos guirlande d’amour, daarvoor witte cosmea, linksachter cleome (witte kattensnor) daarvoor hydrangea paniculata en phlox Danielle. Dan
twee ligstoelen voor de ondergaande zon, rechts achteraan nicotiana sylvester (tabaksplant met bladeren
van 60 centimeter). De rand lage bloemen aan het gras is de ouderwetse alysum met op de voorgrond reuze agapanthus van wel 2 meter hoog in een pot”, laat het echtpaar Dikkeboom vanaf de Legmeerdijk 220b
weten. Bedankt voor deze plantenles!

Aalsmeer - “Hierbij enkele foto’s
van verschillende hoeken van
onze tuin”, laat G.C. Copini uit de
Jac. P. Thijsselaan 35 via zijn iphone weten.
De tuin heeft diverse nisjes, zowel vaste planten als bloeiers in
potten en het terras met de gezellige kuipstoeltjes worden opgeluisterd met een heuse palmboom en vooral ‘s avonds een
sfeervolle lantaarn.

Oude Spoordijk 23: Weinig wind
Altijd goed toeven in tuin!

Aalsmeer - “Onze tuin ligt als het ware in een kom, aan de westkant van de dijk, die hier hoger ligt dan in
het begin van de dijk. De trein reed hier een kleine eeuw geleden over de Ringvaart richting Haarlem en
de dijk moest hoog genoeg zijn om aan te sluiten bij de brug over het kanaal! De noordkant, een schutting
met de buren en onze schuurtjes, de zuidkant ook een schutting en de oostkant onze woonboot! We hebben eigenlijk zeer weinig last van de wind, hoe hard hij ook waait en de temperatuur in onze tuin is altijd
ongeveer 3 graden hoger dan op de dijk! In verband met een hekel aan wieden, heb ik de helling van de
dijk zeer dicht laten begroeien met diverse soorten struiken en klimop in diverse tinten en kleuren”, mailt
Eddie Mantel over zijn tuin bij zijn woonboot aan de Oude Spoordijk 23.
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