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Eigen technische dienst

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Voor aanbiedingen zie
advertentie elders in deze krant

De grote zaal in het theater gaat dienst doen als bioscoopzaal.

Uitbreiding activiteiten Crown Theater

Binnenkort een bioscoop
én casino in Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer kan zich
straks meten met plaatsen als
Hoofddorp en Amstelveen. Er komt
namelijk een heuse bioscoop waar
alle nieuwe films zullen worden gedraaid. Niet meer naar de stad dus,
voor de bios, maar gewoon in eigen
dorp. Crown Theater is de plaats
waar het allemaal gaat gebeuren.
Het evenementencentrum biedt nu
al toneel, cabaret en muzikale op-

tredens maar een filmzaal was er
nog niet. Directeur van Crown Business Studio’s/Studio’s Aalsmeer
Huibert Kralt daarover: “Er komt
nu een filmscherm van 6 bij 14 meter en alle benodigde apparatuur is
aangeschaft om de zaal geschikt te
maken als filmtheater. Omdat het
doek een langere levertijd heeft
dan eerder was aangenomen, kunnen de eerste films pas in de eerste
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week van oktober gaan draaien. De
bedoeling was om in september al
films te presenteren”, legt Kralt uit.
Hij is enthousiast over deze ‘nieuwe loot aan de stam’ van vermaak
in het Crown Theater. “We draaien straks de nieuwste buitenlandse en Nederlandse films, in 2D en
3D. Dat wordt leuk, premières in het
rode pluche beleven.” Volgens Kralt
zal het ‘filmpje pakken’ in Aalsmeer

Marktplein 17 | Uithoorn | 0297-568792

zeker gaan aanslaan. “Het kan een
complete avond uit worden, van een
hapje eten in Eetze naar de bios en
nadien nog een drankje in een van
de cafeetjes van 7Street. Als het aan
hem ligt worden dagelijks films getoond, dat ligt aan de animo. Overigens verdwijnen de culturele voorstellingen niet uit het programma.
Het avondje ‘stappen’ in Crown kan
later nog worden uitgebreid met
een bezoekje aan discotheek Club
Liberte, die dit jaar nog opengaat
én een casino. De organisatie van
het evenementencentrum is druk
doende de benodigde vergunningen rond te krijgen bij de gemeente.
Als er groen licht komt is het de bedoeling dat bezoekers vanaf eind dit
jaar een gokje kunnen wagen.

Tuinenwedstrijd met ‘Het Oosten’

IJsvogel middelpunt in
tuin familie Commandeur
Kudelstaart - In de tuin van Olga
en Jan Commandeur aan de Haya
van Somerenstraat in Kudelstaart is
veel te zien. Zelf noemen ze het een
‘bloemenzee’. Midden in die bloemenzee’ rust een ijsvogeltje uit, zo
lijkt het, en kijkt tevreden uit over
de tuin. Het beeldje is een mooi
middelpunt in de tuin van de Kudelstaarters. Ondanks de strenge
vorst in de winter heeft de stamroos
het overleefd, zo schrijven Olga en
Jan. “Hij bloeit dapper mee en”, zo
besluiten ze, “we hopen nog even te
genieten van deze weelde en de zon

want voor je het beseft is het weer
voorbij die mooie zomer.”
Zover is het gelukkig nog niet; sterker nog de tuinwedstrijd is nog niet
voorbij! U kunt nog insturen tot en
met dinsdag 28 augustus. Donderdag 30 augustus is de laatste kanshebber voor de mooie prijzen te zien
op de voorpagina.
Mail uw tuinfoto voorzien van naam,
adres en telefoonnummer naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Vergeet niet om in het kort iets over uw
tuin of terras te vertellen. Kortom:
waarom geniet u zo van úw tuin?

Burgerinitiatief ‘fietsvrije
Zijdstraat’ krijgt veel steun
Aalsmeer - Naar aanleiding van
een fietsincident in de Zijdstraat,
waarbij een 4-jarig meisje begin juli betrokken was deed Gerard Zelen half juli via een ingezonden brief
in deze krant de oproep om hem te
steunen om via het burgerinitiatief
te proberen de Zijdstraat fietsvrij
te maken. Met minimaal 25 steunbetuigingen kan het burgerinitiatief
in werking worden gezet en dus ook
de plaatselijke politiek. Onder het
motto hoe meer handtekeningen en
steunbetuigingen hoe beter is Gerard Zelen, als betrokken burger in
de gemeente Aalsmeer met de actie gestart en al heel snel bleek dat
meer mensen de situatie in de Zijdstraat voor met name de voetgangers onvriendelijk en zelfs gevaarlijk
vinden. De ingezonden brieven van
de afgelopen weken spreken wat
dat betreft voor zich.
Volop reacties
“Heel veel mensen waaronder enkele winkeliers hebben inmiddels hun
steun betuigd via de telefoon, een
e-mail of een handtekening”, aldus
Gerard Zelen die samen met Jan
Kwak, die aangaf het initiatief van
Gerard Zelen om de Zijdstraat fietsvrij te krijgen, van harte steunt en dit
de afgelopen week ook verbaal kenbaar maakte aan de redactie. Hij ergert zich al jaren aan het feit dat iedereen op de fiets door de toch al
niet te brede straat mag ‘jakkeren’
en kleine kinderen of moeders met
kinderwagens en ouderen in rolstoelen of met rollators van hetzelfde stukje straat gebruik moeten maken. Ook bij Zorgcentrum ‘t Kloosterhof, verpleeghuis Rozenholm,
Amstelring en de ANBO maken
mensen zich ongerust over de veiligheid in de Zijdstraat, zo blijkt uit
schriftelijke verklaringen. Individuele opmerkingen maken het er allemaal niet mooier op zo blijkt uit de
vele inzendingen. “Ontspannen win-
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kelen is er als moeder van twee kinderen niet bij maar je bent meer bezig met een militaire operatie”, aldus
een inwoonster uit Kudelstaart. Een
andere opmerking: “Het is een wonder dat er nooit ernstige ongelukken
zijn gebeurd” en “Deze straat is niet
geschikt om te fietsen, te veel voetgangers. Je loopt niet op een fietspad maar je fietst ook niet op een
stoep, dat is tenslotte verboden. Politiek doe hier wat aan en het winkelen in de Zijdstraat zal zeker aangenamer worden”. Het is slechts een
greep uit de vele steunbetuigingen
die Gerard Zelen inmiddels mocht
ontvangen.
Politieke fracties
Opmerkelijk mag worden gevonden
dat de teller, ondanks de vakantietijd toch al behoorlijk hoog is opgelopen en Gerard Zelen steekt niet
onder stoelen of banken bijzonder dankbaar te zijn dat zoveel inwoners van de gemeente Aalsmeer
tot nu toe hebben gereageerd en
getekend, inmiddels om en nabij
de tweehonderd. Hun overtuigende steun spreekt voor zich en het
is nog steeds mogelijk het burgerinitiatief te steunen. De minimaal 25
steunbetuigingen en medeondertekenaars zijn al lang bereikt en het
verzoek om de Zijdstraat Fietsvrij! in
beraad te nemen en te agenderen
binnen het College zal om en nabij 10 september worden ingediend.
Het is aan de politieke fracties om
te oordelen of het onderwerp rijp is
voor behandeling in het Beraad en
de Raad.
Mocht dit het geval zijn dan komen
natuurlijk ook de partijen die niets
in dit plan zien in beeld. Gerard
Zelen benadrukt, dat het dus nog
steeds mogelijk is een reactie te geven of steun te betuigen aan de oproep: Zijdstraat Fietsvrij! Dat kan via
e-mail: zelen@ggschilders.nl of via
06-55701684.

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Leren hardlopen?
Betaalbare

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

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

www.bosse-elektro.nl

opheffings
uitverkoop
heren

Alles

70%
KOrTing

17-23 oktober 2012
in de IJsselhallen in Zwolle

80%
Aalsmeerderweg 213 - CM Aalsmeer

schrijf je in op:
www.legoworld.nl/gamma
LEGO en het LEGO logo zijn handelsmerken van de LEGO Groep
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Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.
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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
125e 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

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.

Rijsenhout - Vrijdag 17 augustus
was het een warme zomerdag met
hoge temperaturen. De gasten van
de Zonnebloemafdeling Rijsenhout
gingen met vrijwilligers naar het
Amsterdamse bos.
Na een heerlijke wandeling onder
de verkoelende bomen werd er een
pannenkoek gegeten in de pannenkoekenboerderij Meerzicht. Nog

even een uitstapje met uitzicht op
de Nieuwe Meer en daarna weer
naar huis. Iedereen kwam weer verfrist thuis.
Vrijwilliger worden? Bijvoorbeeld
op bestuurlijk vlak? Neem contact op met de heer R. Samshuijzen, telefoon 0297-327096 of e-mail:
kr.samshuyzen@quicknet.nl
of kijk op www.zonnebloem.nl .

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

Extra optreden Tom
Parker Karmelkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 6 oktober
vindt een Tom Parker concert plaats
in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Omdat de kaarten hiervoor al
binnen korte tijd allemaal uitverkocht waren, is besloten nog een
extra optreden te organiseren en
wel op woensdag 10 oktober, om
20.15 uur, eveneens in de Karmelkerk.
Het optredende koor is samengesteld uit speciaal hiervoor door de
Denktank van de Karmelparochie
benaderde zangers en zangeressen en wordt gedirigeerd door Lous
Zandvliet.
Het begeleidende combo bestaat uit
Oksana Polman (piano), Leon Doeswijk (keyboard), Moniek Eigenhuis-Zandvliet(dwarsfluit) en Kasper Zandvliet (drums). Tom Parker

Zonnebloem Rijsenhout
zoekt verkoeling in het bos

is bekend door zijn arrangementen
voor o.a. The Young Messiah, The
Young Schubert en andere componisten. Deze arrangementen zijn
al meerdere keren ten gehore gebracht door the New London Chorale, met o.a. Vicki Brown, Madeline
Bell en Gordon Neville.
Na het proefconcertje op 15 juli vlogen de kaarten de deur uit, waardoor de 6e oktober binnen een mum
van tijd was uitverkocht.
Om nog meer mensen de gelegenheid te bieden van deze mooie
muziek te genieten is dan ook het
tweede optreden georganiseerd.
Kaarten hiervoor zijn te bestellen
via karmeldenktank@gmail.com of
rechtstreeks te koop op de woensdagavond vanaf 22 augustus, bij de
Karmelkerk, rond 19.15 uur.

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

Vermist.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden
dieren als u uw huisdier vermist.
- Dahliastraat: Gecastreerde kater. Wit met grijs gemêleerde vlekken.
Hij heet Badhu.
- Aalsmeerderweg: Grote gecastreerde kater met tijgerprint
- Aalsmeerderweg: Ongecastreerde kater. Rug rood, buik wit. Draagt
witte vlooienband. Is 15 jaar en heet Jan. Is ontsnapt na bezoek aan
dierenarts vanwege gewonde rechtervoorpoot.
- Copierstraat: Kleine rode kater van 10 jaar oud. Hij heet Sjonnie.

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
ons allemaal overkomen, niet alleen
bij de buren. Ook buitenshuis gaat
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen
in zo’n situatie? Een nieuwe cursus EHBO start op 4 september en
wordt gegeven op dinsdagavond.
De cursus bestaat uit 14 avonden. U
wordt wegwijs gemaakt in het herkennen van letsels na een ongeval,
maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld
hartfalen, beroerte, suikerziekte,
worden u geleerd; en wat is dan de
eerste hulp. U krijgt een gedegen
opleiding inclusief reanimatie en
het bedienen van een Automatische
Externe Defibrillator (AED). Er wordt
gewerkt met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van
slachtoffers). De cursus wordt in
december afgesloten met een exa-

men. U kunt dus voor de kerst het
EHBO-diploma behalen. Als extra
kan daarna een cursus eerste hulp
bij kinderen gevolgd worden en een
cursus wandelletsels.
Heeft dit uw belangstelling gewekt?
Ga dan naar onze website www.
ehboaalsmeer.nl en download het
inschrijfformulier of neem contact
op met Tilly Bruinsma, telefoon: 0649227905.

Oud Papier
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 25 augustus zullen de leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer
het oud papier bij u komen ophalen.
Gevraagd wordt of u het papier in
tilbare dozen aan de rand van de
weg wilt plaatsen.

Relaas ex-dealer bij
jongerenafdeling LEG
Aalsmeerderbrug – Op zondag
2 september komt ex-drugsdealer Joop Gottmers naar Baan7. Dit
is een jongerendienst die één keer
per maand in de Levend Evangelie
Gemeente wordt gehouden. Vanaf
19.00 uur ben je van harte welkom
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Joop Gottmers begon op zijn
vijftiende met drugs te experimenteren. Later handelde hij in cocaïne, hasj en xtc en verdiende daarmee miljoenen. Ook werd hij Europees kampioen boksen, Nederlands
kampioen Muay Tai en Full Contact.
Hij was altijd agressief, maar zijn leven kreeg een bijzondere wending
toen hij religieus werd. Nieuwsgie-

rig? Belangstellenden voor deze
spreker zijn van harte welkom.
Baan7
Joop Gottmers spreekt op de eerste
avond van het nieuwe Baan7-seizoen. Baan7 is een te gekke jongerendienst voor iedereen tussen de
13 en 20 jaar. Het maakt niet uit naar
welke kerk je gaat of helemaal nooit
in de kerk komt. Iedereen is welkom.
Na afloop is er altijd een after-party.
Baan7 wordt iedere eerste zondag
van de maand om 19.00 uur in de
Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug
gehouden. Meer informatie vind je
op www.leg.nl of www.baan7.nl.

Gebeten door een snoek
Aalsmeer - Zondag 12 augustus
kreeg de 10-jarige Sam van Grondelle uit Aalsmeer de schrik van zijn leven. De jongen was met zijn familie de
Westeinderplassen opgegaan, hij voor
het eerst in zijn eigen bootje. Doel was
om zijn oom te bezoeken, die op een
van de eilandjes aan het vissen was.
Ze waren benieuwd of hij wat gevangen had. Meestal vragen vissers aan
elkaar ‘of ze willen bijten’ maar in dit
geval was het de vis die beet…
Op het eiland van zijn oom aangekomen stak Sam even zijn hand in het
water om af te spoelen. Ineens verscheen een snoek die in zijn hand
beet. Moeder Bea, die het relaas aan
de redactie mailde, vertelt dat Sam’s
complete hand in de bek van de vis
verdween. Ze zegt: “Helaas heeft Sam
de snoek ook gezien; hij was compleet
in shock.” Meteen is koers gezet naar
de kant waarna een rit werd gemaakt
naar ziekenhuis Amstelland. De beten
in zijn hand waren dermate ernstig dat
hechten van de wonden nodig was. Er
werden zes beten geconstateerd en
een complete blauw gekneusde hand.

Gelukkig gaat het inmiddels weer
goed met Sam (hij kan weer lachen)
maar zwemmen in de Westeinder slaat
hij voorlopig even over. “Ome Dirk was
trouwens jaloers dat Sam wél iets gevangen had. Hij had door de drukte twee zeilboten aan zijn hengel gehad…”, aldus Bea Schultz tot slot.
Sam kan weer lachen…

KERKDIENSTEN
Zondag
26 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker Arie
Verduijn. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Geen opgave ontvangen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst 18.30u. in Lichtbaken Rijsenhout, gez. dienst met
Ned. Geref Kerk met ds. C.J. van
Rhijn.

om 16.00 uur en wordt voorgegaan
door de bisschop van Haarlem, Dick
Schoon.
Kijk voor informatie op de (vernieuwde) website: www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer

terhof dienst olv parochianen. Zondag 10.30u. in Karmelkerk dienst
olv parochianen met klein koor. Om
14u. Poolse dienst in Karmelkerk
met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Dienst om 16u.
met bissch. van Haarlem, Dr. Dick
Schoon.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. A. Mak,
Bloemendaal.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen
opgave ontvangen.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Zondagsschool en oppas voor allerkleinsten.

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

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Kettingzaag weg

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering.

Aalsmeer - Vanuit een bestelwagen in
de Rozenhof is vrijdag 17 augustus een
kettingzaag plus bladblazer gestolen.
Beide artikelen zijn van het merk Stihl.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman uit Aalsmeer. Organist:
W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met kand.
D.G.R.A. Beekman, Doornspijk. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels
om 10u. Spreker Jenny van Beinum.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. K. Muller. Om 18.30u.
ds. C.J. van Rhijn, Amstelveen. Gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
17u. in Kloosterhof dienst olv parochianen. Zaterdag 10.30u. in Kloos-

Geertje wint bij
ouderensoos

Bisschop van Haarlem in
Oud-Katholieke Kerk
Aalsmeer - Zondag 26 augustus, traditiegetrouw de laatste zondag van de maand, is ere en dienst
in de Oud Katholieke kerk aan de
Oosteinderweg 394. Ieder is van
harte welkom. De dienst vangt aan

Gevonden:
- Koolwitjestraat. T.h.v. 207: Bruin-zwarte lapjes poes.
- Hoofdweg t.h.v. 42: Lapjes poes met witte buik. Zij draagt een zwart
bandje met rosse stipjes.
- Kudelstaartseweg: Jong cypers katje van ongeveer 4 maanden.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, er is
ook gelegenheid voor rummicub en
hartenjagen. Op donderdag 16 augustus werd het klaverjassen gewonnen door Geertje Koopstra met
5685 punten, gevolgd door Nico de
Ron met 4939 punten derde werd
Gerrit van der Geest met 4761 punten vierde was An Uiterwaal met
4710 punten. Het jokeren is gewonnen door Kees van der Meer met
16 punten tweede was Bets Teunen
met 102 punten
Heeft u ook belangstelling voor deze gezellige middag? Aanvang is
13.30 uur en de middag duurt tot
16.30 uur Voor inlichtingen kunt u
bellen naar mevrouw R. Pothuizen
via telefoon 0297-340776.

Schippers met
teveel op
Aalsmeer - De politie hield in de
avond van zaterdag 18 augustus tijdens het Summer Dancefeest twee
schippers aan die teveel hadden gedronken. Het ging om mannen van
25 en 20 die respectievelijk 330 en
690 ugl bliezen. Beiden zijn bekeurd.

Klaverjassen met
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Als u ook zin heeft om
te komen klaverjassen dan bent u
van harte welkom. Het motto luidt
‘Gezelligheid is troef’. De aanvang is
om 20.00 uur. Op 15 augustus werd
Bert van der Jagt eerste met 5669
punten, Wil Ter Horst werd tweede
met 5476 punten en Teuny van Klaveren derde met 5284 punten. De
poedelprijs was deze week voor Ria
van Oostwaard met 3590 punten.

Witgrijze kater
Badhu vermist
Aalsmeer - De wit- en grijsgemêleerde kater Badhu wordt vermist
vanaf een adres in de Daliastraat
in Aalsmeer. Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Amstel- & Veenlanden via telefoon
0297-343618.
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Met portretactie, bloemsierkunst en meer

Volgende week Kunstbeurs
aan de Westeinderplassen
Aalsmeer - De tweede editie van
de Kunstbeurs aan de Westeinderplassen wordt gehouden van vrijdag 31 augustus tot en met zondag
2 september 2012. De eerste beurs
werd door bezoekers en kunstenaars erg gewaardeerd en was zeer
succesvol. De beurs is nu nog groter
dan vorig jaar, met vele nieuwe kunstenaars en galeries en meer activiteiten voor liefhebbers van kunst
en cultuur. De Kunstbeurs aan de
Westeinderplassen brengt voor een
breed publiek hedendaagse beeldende kunst in al haar verschijningsvormen. Er worden schilderijen, bronzen en keramische beelden, maar ook glaskunst, foto’s en
sieraden geëxposeerd. De deelnemende galeries en kunstenaars zijn
met zorg geselecteerd en staan garant voor een hoge kwaliteit. Veel
kunstenaars zijn zelf aanwezig. Men
koopt direct van de makers, die
daarbij toelichting kunnen geven
op hun werk, technieken en inspiratiebronnen. Een aanrader voor iedereen die van schoonheid en van
betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst houdt.
Kunstveiling
Bezoekers kunnen bieden op kunstwerken, waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat. Op vrijdagavond
31 augustus vanaf 19.00 uur wordt

deze veiling georganiseerd door de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) en het Kwakels Veilingcomité. De veilingmeesters brengen onder meer mooie zeefdrukken van de
onlangs overleden Ger Lataster onder de hamer en ook werken van
plaatselijke kunstenaars. Mevrouw
Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn, en de heer Litjens, burgemeester van Aalsmeer, zullen de
veilingmeester bijstaan. Op de website staat informatie over de te veilen werken.
Portretactie
Janneke Viegers is een portrettiste
pur sang. Zij maakt met snelle, directe toetsen in ongeveer twintig
minuten een expressief, gelijkend
portret. Bezoekers kunnen voor €
100,- zichzelf, een kind of een geliefde in olieverf laten vereeuwigen.
Voor deze speedpainting kan men
zich opgeven via kunstbeurs@aandewesteinderplassen.nl of bij binnenkomst op de beurs. Ook is er een
leuke actie: tijdens de beursdagen
krijgen enkele bezoekers het aanbod zich gratis door Janneke Viegers te laten portretteren.
Demonstraties bloemsierkunst
Aalsmeer en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
hier gevestigde Boerma Instituut is

‘Tropisch’ Summer Dance Festival
Aalsmeer - De weersvoorspelling voor zaterdag was een tropische temperatuur en nul procent
kans op neerslag. Betere omstandigheden voor een openlucht evenement zijn niet denkbaar. Summer
Dance Festival 2012, dat afgelopen
zaterdag op het Surfeiland plaats-

vond, kan dus zeer geslaagd genoemd worden en niet alleen door
het weer. Het dansevent kende een
groot aantal bezoekers die tot in de
late uurtjes helemaal uit hun dak
ging op lekkere beats van bekende
en minder bekende DJ’s.
Foto: Kick’s fotografie.

€ 265,00

de enige particuliere bloemschikschool in Nederland en de enige
‘International Floral Design School’,
waar professionele bloemschikopleidingen gegeven worden. Dit Instituut en de Ikebana Vereniging, die
de schoonheid en harmonie van de
Japanse bloemschikkunst promoot,
geven gedurende de hele beurs
workshops en demonstraties. Voor
aanvangstijden kan men kijken op
de website.
Art Talentstand
De beursorganisatie geeft nieuw
kunstenaarstalent een kans om te
exposeren.
Deze talenten zijn op een unieke
wijze getraceerd middels een Facebook Talent Scout. Honderden kunstenaars hebben hun werk via dit
social medium ingezonden, waar
het publiek vervolgens op kon stemmen. De geselecteerde werken zijn
te bezichtigen en te koop in de speciale Art Talentstand.
Verloting kunstcheque
Galerie Sous-Terre, grondlegger van
de kunstbeurs, stelt een bij haar te
besteden kunstcheque ter waarde
van 1000,- beschikbaar. Bezoekers
die bij binnenkomst op de beurs
hun adresgegevens en email invullen maken kans op deze cheque. De
winnaar krijgt persoonlijk bericht.

AGENDA

10, 21 en 26 september:
* Foto-tentoonstelling ‘Aalsmeerse
ambtenaren toen en nu’. Op 10/9 te
bezoeken om 16u., op 21/0 om 10u.
en 26/9 om 16u. Aanmelden: tentoonstelling@aalsmeer.nl

Vuur en licht show
Zaterdagavond 1 september vindt
het spectaculaire evenement ‘Vuur
en licht op het water’ plaats. Een
stoet prachtig verlichte boten vaart
over de plassen en gaat rond 22.15
uur voor anker bij de watertoren
in Aalsmeer. Aansluitend is er om
23.00 uur een spetterende vuurwerkshow vanaf een ponton op het
water. Het beursgebouw van de
kunstbeurs bevindt zich pal achter de watertoren. Vanuit de beeldentuin en het dakterras is het uitzicht op dit evenement magnifiek.
Voor deze gelegenheid wordt op het
beursterrein een ‘vuurwerkborrel’
georganiseerd. Een champagnebar
en fingerfood maken het feest compleet. Bezoek aan de kunstbeurs is
vanaf 20.00 uur gratis.

Muziek
Zaterdag 25 augustus:
* Goud van Oud bij horeca in Zijd-,
Markt- en Weteringstraat, Centrum.
DJ Marco Kroon bij De Praam en
DJ Kees Markman bij Joppe. Van
21.00-01.00u.
* Muziek aan Westeinder bij fort Kudelstaart, Rotaryclub, 19.30-22.30u.
Zondag 26 augustus:
* Trio Landslide in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer. Aanvang:
15.30u.

Info
Beurslocatie: Kudelstaartseweg 1 in
Aalsmeer (tegenover de watertoren)
Openingtijden: vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september van
11.00 uur tot 22.00 uur en zondag 2 september van 11.00 uur tot
18.00 uur. Een dagkaart kost 10,- euro, 65+kaarthouders en CJP betalen
5,- euro en kinderen tot 14 jaar hebben gratis entree(mits onder begeleiding). Kaarten zijn met 50 % korting
te bestellen via de site.

Aanstaande zaterdag Zomerfestival in Dorp

De parkeerplaats op de beurslocatie
is uitsluitend bestemd voor minder
validen en bezoekers die op de fiets
komen. Er zijn in de omgeving diverse openbare parkeerterreinen, onder meer bij zwembad ‘De Waterlelie’.
Vanuit hier gratis pendelbusjes. Een
overzicht van de deelnemende galeries en kunstenaars plus overige informatie staat op www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

STAGE
MUSIC SHOP
HET ADRES VOOR GITAREN,
MICROFOONS, BLOKFLUITEN
EN O.A. MUZIEKBOEKEN

Exposities
Zondag 26 augustus:
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.

Diversen.
Donderdag 23 augustus:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
Woensdag 29 augustus:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Zaterdag 25 augustus:
* Veiling bij Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u.
Maandag 27 augustus:
* Start kaartseizoen Vita Welzijn,
Parklaan 27, Aalsmeer. Aanvang:
13.30u.

‘Goud van Oud’ festival
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aalsmeer Centrum gaat
komende zaterdag 25 augustus terug in de tijd tijdens het Goud van
Oud Zomerfestival. Bij Café Bar Joppe en Danscafé de Praam worden
podia opgesteld dus haal je bloemetjesoverhemd, plateauschoenen,
wijde pijpenbroek maar uit de kast,
want alle Golden Oldies uit de jaren
zeventig, tachtig en negentig komen voorbij bij dit gezellige zomerfestival. De avond duurt van 21.00
tot 01.00 uur.
De muziek uit de afgelopen veertig
jaar is het belangrijkste ingrediënt
voor deze avond. Doordat niet alleen klassiekers uit de jaren zeventig klinken bij de horeca, maar ook
muziek uit de jaren tachtig en nog
recenter uit de jaren negentig is het
voor iedereen een feest der herkenning. Vijftiger, veertiger, dertiger of
twintiger, iedereen zal zijn ‘O, ja’-

momenten hebben bij het horen van
de oude muziek.
Bij Danscafé de Praam draait de
Amsterdamse DJ Marco en bij Café
Bar Joppe de Aalsmeerse DJ Kees
Markman. Zij toveren zij 70’s-muziek zoals van James Brown, Diana
Ross en The Temptations uit de platenkoffer. Lekkere 80’s-disco zoals
van Kool&The Gang en de Jackson
Five halen deze DJ’s ook uit het stof.
Voor 90’s muziek hoeven ze niet zo
ver te zoeken want klassiekers als
‘Show me Love’ van Robin S, ‘Rhytm
is a Dancer’ van Snap en misschien
zelfs een nummer van 2Unlimited
worden nog vaak gedraaid.
Het Goud van Oud Zomerfestival
wordt georganiseerd door de horeca in samenwerking met Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum.
Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeercentrum.nl.

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Uithoornse horecaondernemers
presenteren Tropical Night
Uithoorn - Zaterdag aanstaande
wordt het weer reuze gezellig in Uithoorn. Dan staat Tropical Night op
het muzikale programma. Tal van
bands bij diverse horecagelegenheden. Bij de Herbergh 1883 bijvoorbeeld staan ook dit jaar weer Martin Vincken en Harm, aangevuld met
Marco Mark. Harm en Martin zijn
geen onbekende in de regio en zullen met aanvulling van Marco Mark
bekend uit de regio Woerden zorgen
voor een fantastische avond met allerlei verschillende muziekstijlen.
De Herbergh 1883 wordt altijd met
dit evenement druk bezocht, eigenaar Herold Meijer kijkt dan ook
weer uit naar de altijd ontspannen
en gezellige avond. De Herbergh
1883 heeft dan ook de primeur van
de avond, Martin Vincken stond in
week 32 als Hollandse Nieuwe in de
Privé met zijn nieuwe single ‘Geef
mij de Zon’, die hij zeker ten gehore
zal brengen.
Vanaf 21.00 uur kunt u genieten; het
feest gaat door tot en mte 01.00 uur.
Het feest gaat daarna binnen in café de Herbergh 1883 door.
Nieuw
Lunch- en dinercafé: Sjiek aan de
Amstel is nog niet eens officieel
open, maar toch heeft deze nieuwe
horecaondernemer besloten met dit
festijn mee te doen. Sjiek aan de
Amstel vindt u in het geheel verbouwde pand waar vroeger ‘de Beij’ zijn bedrijf runde. Bij Sjiek aan de
Amstel treedt deze avond de Magambo Latinband op. Mogambo
speelt op grotere feesten, in theaters, clubs en op festivals, niet in de
trio-formatie maar met de Mogambo Latinband. Mogambo wordt dan
een groovy energieke swingende latinband. Salsa, samba, rumba, maar
ook latinpop in combinatie met de
opzwepende solo’s van de fluitist/
saxofonist werken zeer aansteke-

lijk. De virtuoze saxofonist/ fluitist Alex Simu uit Roemenië speelt
de typische latin-riffs en melodieën,
hij maakt met zijn spetterende solo’s het feest los terwijl percussionist Choco Ramirez uit Costa Rica
zorgt voor de altijd dansbare ritmes.
Met de stuwende power van latindrummer Junior Martir wordt Mogambo Latinband versterkt als echt
het dak eraf moet.
Echte Rock
Rockliefhebbers opgelet: Bij Drinken en Zo vindt u zoals vanouds The
Hucksters. The Hucksters is de vijfmans coverband uit de omgeving.
Deze band, alweer bij 20 jaar bij elkaar, verzorgt optredens in feesttenten, cafe’s en zalen in werkelijk
heel Nederland. Maar ook in voorprogramma’s van ‘de grote jongens’
zijn zij een graag geziene gast.
Bij café de Gevel komt David Burke.
Een negenkoppige band die van alle markten thuis zijn. Ze spelen zowel soul, disco als R&B. Een formatie met natuurlijk showman Dennis
Burke als hun leadzanger.

Bloemenzegel midgetgolf gezellig

Super-trio Landslide live
in The Shack Oude Meer
Oude Meer - Na ‘n gezellige, warme en drukke zondag op het terras van The Shack genietend van de
heerlijke klanken van Little Boogie
Boy staat a.s. zondag 26 augustus
’n bijzonder trio hier op het podium.
Bijzonder, omdat dit trio de meest
uiteenlopende muziekstijlen speelt;
pop rock ’n roll, blues, country zonder daarbij hun specifieke sound te
verliezen. Wie heeft er niet genoten van Chaja van der Heide achter de drumkit bij het optreden in juli van Arthur Ebeling in The Shack?
Zondag a.s. speelt en zingt Chaja
weer achter de drumkit, met deze
keer aan haar zijde: Dominik Sprenger (gitaar en Zang) en Erik van der
Heide op de bas. Zelfs in kleine bezetting geven zij mede door vakkundig gitaarspel, staande drumsset en
kleurrijke harmonische vocalen de
indruk alsof er een voltallige band
staat te spelen. Een trio bestaan-

de uit uitmuntende en professionele muzikanten. Landslide speelt
nummers van: Johnny Cash en June Carter, Fleetwood Mac, Bonnie
Raitt, Stevie Wonder, Otis Redding,
CCR, Stray Cats, Ray Charles, Sonny and Cher, Stevie Nicks, en vele,
vele anderen. Kom kijken, luisteren
én genieten van de meest uiteenlopende en tijdloze nummers die op
‘n professionele manier gebracht
worden door deze sympathieke en
kleurrijke Chaja en haar mannen!
Ook weer ’n middag die je absoluut
niet mag missen!
The Shack is geopend op vrijdag,
zaterdag en zondagmiddag vanaf
15.00 uur en aanvang van Landslide is zondagmiddag 26 augustus
om 15.30 uur.
Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info
Adres: The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer.

Afgelopen zondag trok The Little Boogie Boy alias Hein Meijer veel publiek op
het zonovergoten terras bij The Shack. Aanstaande zondag weer muziek onder de zon, dan van trio Landslide.

Aalsmeer - Heel gezellig is het midgetgolfen om de Bloemenzegelbokaal
verlopen. Dat vond zaterdag 11 augustus plaats op de Aalsmeerse midgetgolfbaan. De Meerbode berichtte er vorige week al over. Helaas kon de foto
niet worden geplaatst. Bij deze!

‘Vakantieservice’ politie
Aalsmeer - Gaat u nog op vakantie? Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes
gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. Reden om preventief maatregelen te nemen, zoals
het goed beveiligen van uw woning.
Maar er is meer mogelijk. U kunt
gebruik maken van de ‘vakantieservice’ van de politie, zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid/vakantie. Laat dan per e-mail
weten dat uw woning een paar dagen of weken niet bewoond is, bijvoorbeeld wegens vakantie. De service loopt het gehele jaar door en is
niet alleen bedoeld voor de zomer-

vakantie! Tijdens uw vakantieperiode zal de politie een extra oogje in
het zeil houden.
Indien hiervoor aanleiding bestaat,
bijvoorbeeld wanneer een raam of
deur openstaat, zal contact worden opgenomen met het door u opgegeven waarschuwingsadres, zodat maatregelen genomen kunnen worden. Vermeld in uw e-mail
uw adresgegevens, de afwezigheidsperiode, het waarschuwingsadres/sleutelhouder (naam, adres
én telefoonnummer) en stuur naar:
aalsmeer-wijkteamsecretariaat@
amsterdam.politie.nl
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officiële mededelingen
Op woensdag 12 september is er geen avondopenstelling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies van
afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
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 4 en 25 september 2012.
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.

Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan
stemmen in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt
de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit
van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart
of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs
wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 11 september
2012 aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.
Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden
om iemand anders uw stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht
kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij
mag niet meer dan twee machtigingen hebben.
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas, medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in
dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht. Hetzelfde
geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag stemmen
maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook dan dient
u van tevoren een schriftelijke volmacht te regelen. Dit
kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012. Hiervoor is
een formulier bij de afdeling Dienstverlening verkrijgbaar
of te downloaden via de site van de gemeente (www.aalsmeer.nl onder digitaal loket: volmacht).
Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren.
Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit
(herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente
de identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt
het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd. De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich
altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie
hierboven)
Elders Stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een Kiezerspas aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augustus
2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een
formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website www.aalsmeer.nl (
digitaal loket: kiezerspas) Als u in persoon een Kiezerspas
aan wilt vragen, dan kan dit aan de balie bij de afdeling
Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 14.00 uur.
Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van
afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient

een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden
overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt
ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan
alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn.
N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht:
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken,
Sportlaan 86!
DefinitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan
- Scouting Tiflo voor het verkopen van plantenbakken op 20
oktober 2012.
Datum verzending vergunning: 21 augustus 2012
wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 304, het vergroten van de woning;
- Hortensialaan 30f-s, het wijzigen van het gebruik;
- Korianderhof 1 (Spoorlaan kavel 6), het bouwen van een
woning;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Meervalstraat/Beethovenlaan, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Mijnsherenweg 32A, het aanleggen van een uitrit;
- Schweitzerstraat 50, het bouwen van een schuur;
- Uiterweg 343A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zijdstraat 34-36, het wijzigen van de gevel;
- Zwarteweg 98, het aanleggen van kabels en leidingen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- A.H. Blaauwstraat, het renoveren van het AWT-gemaal;
- Hornweg 142, het plaatsen van een dakkapel;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen
- Maarse & Kroon hof 41, het bouwen van een inpandige lift;
- Uiterweg 343a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Westeinderplassen, het plaatsen van een blokhut.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 23 augustus 2012.
weLstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij De afDeLing DienstVerLening,
baLie 5 ( week 34)
t/m 24-08

t/m 24-08

t/m 31-08
t/m 31-08
t/m 31-08
t/m 01-09
t/m 01-09
t/m 02-09
t/m 11-09
t/m 11-09
t/m 20-09

t/m 25-09

VerLeenDe omgeVingsVergunningen,
reguLiere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bevoegde bestuursorgaan.

t/m 27-09
t/m 28-09
t/m 05-09
t/m 03-10

APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00 uur
Feestweek, Praamplein van 2 september t/m 9
september 2012;
APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.0018.00 uur; APV Bloemencorso tentoonstelling,
Van Cleeffkade 15, op 2 september 2012 van
10.00-17.00 uur;
APV Vergunning: ontheffing sluitingsuur TV Kudelstaart;
APV Terrasvergunning: De Pollepels a/d Zijdstraat 77 in Aalsmeer;
APV Exploitatie/Drank en Horecavergunningen
Welkom Thuis a/d Stommeerweg 91 te Aalsmeer;
APV Vergunning: Tropical Night in Aalsmeer Dorp
op zaterdag 28 juli van 20.00-01.00 uur;
APV Vergunning: Tropical Night in het dorp op 28
juli 2012 van 20.00-01.00 uur;
APV Vergunning: Braderie in Aalsmeer Dorp op 1
september 2012 van 10.00-17.00 uur;
APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer Dorp
op 25 augustus 2012 van 20.00-01.00 uur;
RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september
2012;
HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00-23.00 en 9 september van
08.00-20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van 20.00-22.30 uur;
APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde
vergunning bloemencorso van 1 september naar
15 september 2012; Gewijzigde vergunning bloemencorsotentoonstelling van 2 september naar
16 september 2012;
APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;
Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;
APV Ventvergunning: om van 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober
2012.

Voor meer informatie: www.aaLsmeer.nL
Lichtverspilling ‘Mikado’?
Aalsmeer - Enigszins geërgerd
kwam een omwonende van Brede
School De Mikado in Nieuw-Oosteinde naar de redactie. Op zijn camera een foto met het ‘bewijs’ dat
de lichten in en buiten de brede
school verkeerd zijn afgesteld. Althans, de foto, die midden op de
dag is gemaakt, toont dat alle verlichting binnenin de school en op
het schoolplein gewoon brandt. Niet
alleen is het vakantie, ook is het
overdag licht genoeg voor de lampen van het plein. Nut of noodzaak

Volkswagen Caddy tegen BMW
Aalsmeer - Op de N201 vond dinsdag 21 augustus een ongeval met
letsel plaats. Twee auto’s raakten
hierbij betrokken. Het ging om een
BMW die met pech op de rijbaan
stond. De bestuurder van een achterop komende VW Caddy kon niet

meer op tijd remmen en reed tegen
de BMW aan. Door de klap heeft de
Caddybestuurder gekneusde of gebroken ribben opgelopen.
Beide wagen moesten worden weggesleept.
Foto: Bert Dol

Inbrekers gaan via het dak
Aalsmeer - In de sloot naast het zwembad aan de Dreef trof de politie
woensdag 22 augustus een tas met gereedschappen. Even daarvoor was
een inbraak gepleegd in het zwembad. De daders verschaften zich toegang
via het dak. Dit moet zijn gebeurd rond 4.00 uur toen het alarm afging.

van deze ‘lichtverspilling’ lijkt ver te
zoeken. ‘s Nachts is het in zowel het
gebouw als op het plein overigens
aardedonker. Volgens de fotograaf
gaan de lichten om 11.00 uur aan.
Het zal vast de bedoeling zijn geweest ze om 23.00 uur automatisch
te laten ontsteken...
De gemeente laat desgevraagd weten dat door een stroomstoring inderdaad de klok van de buitenverlichting van slag is geraakt. De beheerder heeft de klok weer gelijk
gezet.

‘Help, vleermuizen in huis!’
Aalsmeer - Hester Langerwerf
is zaterdagavond behoorlijk geschrokken toen ze ontdekte dat
er twee vleermuizen in haar woning aan de Marsstraat in de Hornmeer zaten. De nachtdieren kwamen door de luchtafvoer op de vliering omdat ze het rooster eruit hadden gestoten. “Waarschijnlijk opgeschrikt door het enorme kabaal
van de muziek van Summerdance
op het Surfeiland”, laat de bewoonster weten. De vleermuizen zijn gevangen door de Dierenambulance.
“Chapeau voor de vrijwilligster die

nog nooit vleermuizen had gevangen”, vertelt Hester, “maar daar met
een schepnet wel in slaagde.”

Bijbelstudie
Aalsmeer - Evangelisatiekring
Aalsmeer geeft op dinsdag 28 augustus een bijbelstudie met het thema ‘Christus, onze Hoop’. H.B. Slagter verzorgt de studie, die aanvang
om 20.00 uur in Seringenhorst aan
de Parklaan 26a.
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Schiphol voor derde keer als beste
Europese luchthaven uitgeroepen

Duurste mini-gerbera ooit voor
Alzheimer Stichting Nederland
Aalsmeer - De onlangs gepensioneerde veilingmeester Jaap de
Wildt heeft op vrijdag 10 augustus
nog één keer achter de veilingklok
gezeten. Hij veilde de mini-gerbera
‘Japio’, een van de nieuwe soorten
van Holstein Flowers. Deze bloem
is vernoemd naar de veilingmeester als dank voor de vele jaren dat
hij het product gerbera heeft geveild in Aalsmeer. Jaap heeft dit al
die tijd met veel passie en enthousiasme gedaan. Bij deze introductie is de opbrengst gegaan naar het
door Jaap zelf gekozen goede doel,
de Alzheimer Stichting Nederland.
De mini-gerbera’s brachten gemiddeld een bedrag van 3,56 euro per
steel op wat resulteerde in een totaalbedrag van 2.350,00 euro. Een
geweldig resultaat! Holstein Flowers is blij dat ze met deze bijzon-

dere introductie een bijdrage heeft
kunnen leveren aan dit goede doel.
Jaap de Wildt.

Iedere dag verse vis vanuit Volendam

Kookcursus voor 50+
heren in Wellantcollege
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Soms omdat het nodig is, maar vaak
omdat ze meer tijd hebben en koken
als hun hobby zien. Want koken is
leuk en zie, de beste beroemde koks
zijn mannen. U leert op professionele
wijze goede basisgerechten op tafel
te zetten en variatie te brengen in uw
menu. Ook u kunt plezier krijgen in
koken. Samen met uw collega koks
geniet u van een gezellige kookles
en een heerlijke maaltijd. Voor deze cursus hoeft u geen basisken-

nis te hebben, maar heeft u die cursus al eerder gedaan, dan bent u ook
van harte welkom. Docent Jos Pompe, een doorgewinterde kok, maakt u
graag vertrouwd met de kookkunst.
De cursus start, bij voldoende belangstelling, op dinsdag 9 oktober
2012 om 17.00 uur in het Wellantcollege, J.P. Thijsselaan 18 in Aalsmeer.
Het zijn 9 lessen en de kosten zijn:
181,00 euro (incl. de ingrediënten).
Wilt u informatie of u opgeven bel in
de ochtenduren naar: Vita welzijn en
advies, tel. 0297-34 40 94.

Veiling Historische Tuin
met Piet Vissers en meer
Aalsmeer - Op de Historische Tuin
vindt zaterdag 25 augustus om
15.00 uur een veiling plaats. Veilingmeester Dick Oussoren en opsteekster Dicky Eveleens gaan in de tuin
geteelde producten tegen scherpe
prijzen veilen. Geveild worden Piet
Vissers snijbonen, fruit, Achimenes
kamerplanten en diverse soorten
snijbloemen.
Voor degene die regelmatig de tuin
bezoekt is ook een mogelijkheid om
donateur te worden
De tuin is dan gratis toegankelijk
het gehele seizoen voor twee personen. Bezoekers van de tuin kun-

nen de tentoonstelling 100 jaar veilingen tot het einde van het seizoen
bezichtigen, het bijbehorende boek
is verkrijgbaar voor 22,50 euro aan
de kassa. Er is ook een mogelijkheid
om een bezoek aan de Tuin te combineren met een vaartocht
over de Westeinderplassen.
Openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur, in
het weekend tussen 13.30 uur en
16.30 uur. Museumjaarkaart en kinderen tot 12 jaar gratis toegang.
Informatie
www.historischetuinaalsmeer.nl e-mail htaalsmeer@planet.nl of telefoon: 0297-322562.

Vishandel Smit & Bond
nieuw in de Zijdstraat
Aalsmeer - Lang werd er door
de inwoners en ondernemers uit
Aalsmeer Dorp naar uit gekeken
en eindelijk is het dan zover. Na
maanden verbouwen zijn de deuren opengegaan van Volendammer
Vishandel Smit & Bond op de hoek
van de Weteringstraat en Zijdstraat.
Een mooie, frisse en open zaak waar
je zes dagen per week terecht kunt
voor verse vis, schaaldieren, salades, schotels, kant-en-klaar maaltijden, broodjes, diepvriesproducten en nog veel meer. Handig zijn de
gourmet- en barbecuespecialiteiten,
waaronder de heerlijkste spiesen.
Volendammers Werner Smit en Gerard Bond zijn twee weken geleden
begonnen met de nieuwe vishandel.
De ondernemers werkten samen in
de vishandel van de vader van Werner in Amsterdam en het werd tijd
voor een andere uitdaging. “Wij waren op zoek naar een geschikte locatie voor onze zaak en werden getipt door de eigenaar van dit pand,”
vertelt Werner Smit. En een betere
plek konden de heren zich niet wensen. Midden in het winkelgebied,
met de historische tuin en de aanleghaven van de Westeinder Rondvaart praktisch voor hun deur.
“We hebben dan ook al heel wat
toeristen in de zaak gehad, wat we
natuurlijk altijd leuk vinden,” zegt
Gerard Bond. “Over de aanloop mogen we eigenlijk sowieso niet klagen, want het is altijd lekker druk.”
De winkeliersvereniging en de gemeente hadden een vishandel hoog
op het verlanglijstje staan voor het
dorp en zijn dan ook blij dat het gelukt is om de heren Smit en Bond
welkom te kunnen heten. “Wij hebben nu al veel te danken aan de
winkeliersvereniging, want toen we
hier begonnen hadden we nog geen
stroom. Zij hebben ons hierbij ge-

holpen.”
De officiële opening was afgelopen zaterdag. Met een clown voor
de kinderen en een rad van fortuin
waarbij iedere klant kans maakte op
leuke prijzen.
Werner en Gerard zijn zeer harde werkers en staan iedere ochtend ontzettend vroeg op om naar
de groothandel te gaan. Vanuit Volendam is het meer dan een half uur
rijden zonder files, maar dat maakt
ze helemaal niet uit. Zodra ze in
Aalsmeer zijn, gaan de deuren open,
wat vaak al om half acht is. “Klanten zijn altijd vroeg welkom bij ons.”
De heren verkopen dagelijks verse
vis en maken alles zelf schoon. “Zo
weten we zeker dat we goede kwaliteit leveren. En we houden van een
schone maar ook open zaak, zodat
iedereen kan zien wat we doen.”
Volgens de gezondheidszorg zouden wij wekelijks minimaal twee
keer vis moeten eten, al lukt dat menig Nederlander nog niet. Vis bevat omega-3 vetzuren, wat goed is
voor het hart en bloedvaten en het
draagt bij om de hersenen gezond
te houden. Vishandel Smit en Bond
kan het plan om meer vis te eten
laten slagen, want er worden hele handige kant-en-klaar maaltijden
met o.a. pasta en rijst verkocht. Ook
wokschotels zijn er te verkrijgen,
wat de drempel tot vis eten alleen
maar kan verlagen. Werner, Gerard
en het personeel adviseren de klanten graag met eenvoudige en lekkere recepten.
Aalsmeer is dus een vishandel rijker, waar je ook een lekker broodje
of harinkje kunt eten. Al met al een
prima zaak met kwaliteitproducten.
Het adres is Zijdstraat 47. Voor het
doorgeven van bestellingen kan gebeld worden naar 0297-343432.

Engels en Frans voor 50+
Ontloop nu de BPM verhoging

Extreem vakantievoordeel
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Per 1 juli 2012 heeft de
fiscus de BPM op personenauto’s
verhoogd. Door een nieuwe voorraadauto van Nieuwendijk aan te
schaffen waarvan het kenteken is
aangevraagd vóór 30 juni, ontloopt
u de verhoging van het BPM-tarief.
Maar wacht niet te lang, want alleen
deze maand worden de auto’s nog
voor een actieprijs aangeboden!
Wilt u niet de hoofdprijs betalen en
direct rijden? Dat kan alleen nog
in de maand augustus! Nieuwendijk kocht nog 18 Clio’s van het huidige type. Tot 31 augustus worden
ze nog aangeboden voor de actieprijs van 11.550,- euro. rijklaar en incl. afleverkosten. U krijgt dan maar

liefst 3.595,- euro korting op de oorspronkelijke prijs! De Clio’s Authentique 3 deurs zijn rijk uitgerust met
o.a. airco en cruise control. Naast
hoge kortingen op Renaults, gelden
er ook zeer aantrekkelijke kortingen
op een aantal voorraadmodellen
van Nissan. U rijdt al in een nieuwe,
zeer luxe Nissan Micra voor 13.950,euro. Voor deze prijs is de auto rijklaar en incl. afleverkosten. De Micra is rijk uitgerust met airco, cruise
control en speciale SR-bekleding en
velgen. Voor meer informatie of een
actueel overzicht van alle voorraadmodellen kunt u terecht op: www.
autobedrijf-nieuwendijk.nl of www.
renault-nieuwendijk.nl.

Teken- en schilderles XArts
Kudelstaart - Op dinsdag 11 september start Christa Logman van
XArts een nieuwe serie teken- en
schilderlessen. De cursus bestaat
uit 5 lessen op de dinsdagavond van
19.15 - 21.30 om de 2 a 3 weken.
In deze cursus leert u over compositie en dieptewerking, over hiërarchie en plasticiteit en nog veel meer.
Maximum aantal deelnemers is zes,
dus elke deelnemer krijgt veel aandacht. De prijs bedraagt 125,- euro inclusief btw. Hierin is inbegre-

pen eenvoudig tekenmateriaal,
handouts en koffie/thee. Voor elke
persoon die u extra aanmeldt krijgt
uzelf 10% korting. U bent vrij om
te werken met uw eigen materiaal
(desgewenst schilderen) en aan uw
eigen schilderproject. De data zijn
11 en 25 september, 9 oktober, 6 en
20 november. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 06-1965 6345,
bij voorkeur tussen 17 en 18 uur . U
kunt ook een email sturen naar info@xarts.nl

Aalsmeer - Misschien denkt u al
aan binnenactiviteiten voor de komende herfst en winter? Al eens
aan Engels of Frans gedacht? U
bent nooit te oud om te leren? U
hebt contact met andere mensen op
weer eens een heel andere manier
en het is een uitstekende geheugen training. Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan het spreken en de groepen zijn klein. Het
tempo is rustig, een vooropleiding is
niet nodig.
De lessen worden gegeven bij Vita
(voorheen Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer) in de Meander, Clematisstraat 20 te Aalsmeer. Er zijn
lessen op verschillende niveau’s:

beginners, half gevorderden en gevorderden.
De Franse cursussen zijn op woensdagmiddag, de Engelse lessen op
dinsdag en vrijdagmorgen. Kunt u
niet op deze dagen? Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden!
Minimum aantal deelnemers is 3.
De lessen duren een uur en beginnen op 11 september weer. De kosten zijn € 80,- voor 10 lessen en er is
een vervolg cursus. De prijs is exclusief boeken. Er zijn nog plaatsen vrij!
U kunt eventueel ook later starten.
Voor inlichtingen en opgeven kunt
u bellen met Carolijn van Es Smith,
tel.: 0297-364398

Benefietveiling voor Ride
for the Roses en Roparun
Aalsmeer - Vrijdag 31 augustus organiseert FloraHolland in Aalsmeer,
Naaldwijk en Rijnsburg benefietveilingen ten bate van de (Pre) Ride for
the Roses.
De opbrengst wordt toegevoegd
aan de totale opbrengst van de Ride
for the Roses, waarvan FloraHolland
Naaldwijk op 9 september start- en
finishplaats is. De opbrengst van de
Ride for the Roses 2012 is bestemd
voor onderzoek naar een nieuwe
aanpak van prostaat- en blaaskanker onder leiding van prof.dr. Jan
Hoeijmakers, hoogleraar Moleculaire Genetica aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
Kwekers uit binnen- en buitenland
hebben ook dit jaar weer bloemen
en planten beschikbaar gesteld.
Veilingklanten (handelaren en exporteurs) kunnen deze producten
tijdens het reguliere veilproces in-

kopen. Wij hopen natuurlijk dat zij
voor het goede doel meer bieden
dan de marktprijs. In de vaste pauzes vindt waar mogelijk in de afmijnzalen nog een kleine veiling plaats
van verschillende ludieke artikelen.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om
op een mooie sportieve fiets te bieden. Dit is een originele Sparta PickUp Transportfiets met drie versnellingen en de hoogste bieder kan
zijn/haar fiets laten voorzien van het
eigen bedrijfslogo. Vanaf dinsdag
21 augustus kan op de fiets geboden worden. Het meest actuele bod
wordt in de afmijnzalen bekend gemaakt. De fiets is te zien in de productpresentatieruimtes op de drie
locaties.
Aanmelden
voor
benefietveiling Kwekers die producten willen
aanbieden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de
website www.floraholland.com

Schiphol - In het eerste halfjaar
van 2012 heeft Schiphol toonaangevende awards ontvangen. Brancheorganisatie ACI koos Schiphol voor
de derde keer als beste Europese
luchthaven. Twaalf miljoen reizigers
spraken hun waardering uit in het
Skytrax onderzoek waarbij Schiphol
als beste luchthaven in Europa werd
gekozen en als vijfde beste luchthaven van de wereld. Eveneens een
opsteker voor de luchthaven is het
feit dat er winst is gemaakt in een
toch onzeker financieel klimaat. Zo
steeg de netto-omzet met 33 miljoen euro (5,5%) naar 637 miljoen
euro. In 2011 was de omzet 604 miljoen. Het nettoresultaat is gedaald.
Was dit vorig jaar nog 97 miljoen euro, nu is dat 93 miljoen, een daling
van 4,9%.
Belangrijke ontwikkelingen
Het verkeer en vervoer op Amsterdam Airport Schiphol is in de eerste helft van 2012 gestegen met
3,7% naar 23,9 miljoen passagiers.
De afdeling Vracht laat conform verwachting een daling zien van 3,2%
tot 729.000 ton.
De bestedingen in de winkels achter de paspoortcontrole stijgen met

7,8% naar 16,48 euro per vertrekkende passagier. Vorig jaar stonden
deze bestedingen onder druk door
de verbouwing van een groot winkelgebied (Lounge 3). De positieve
effecten van deze grootschalige renovatie en de aanpassingen in het
winkelassortiment met vooral meer
luxe- en merkartikelen worden nu
zichtbaar. Daarnaast is het winkelaanbod in Lounge 4 aanzienlijk uitgebreid en verbeterd.
• Door een verbetering van de bezettingsgraad tot 89,9% (2011:
85,2%) is sprake van een vrijwel stabiele ontwikkeling van
de huurinkomsten uit vastgoed.
Mede door een bijzondere waardevermindering op de vastgoed
in Italië van 20 miljoen euro daalt
het exploitatieresultaat uit vastgoed van 48 miljoen naar 21 miljoen euro.
• De resultaten uit binnenlandse
en buitenlandse participaties in
luchthavens tot slot dragen positief bij aan het resultaat, waarbij vooral het resultaat uit deelnemingen stijgt van 12 miljoen
euro in de eerste helft van 2011
naar 24 miljoen euro in de eerste
helft van 2012.

Overname veredelaar Ecke
Ranch door Agribio Group
Streek - Agribio Group, een van ’s
werelds grootste sierteeltveredelaars,
neemt de Amerikaanse veredelaar Ecke Ranch over van de familie-eigenaren. Ecke is wereldwijd de leidende
veredelaar van poinsettia (‘kerststerren’) en heeft een omzet van 25 miljoen dollar. Met deze acquisitie verstevigt Agribio Group haar mondiale top 3 positie en verrijkt haar productaanbod.
Ecke Ranch is als wereldmarktleider
op poinsettia al vele jaren een begrip
met een uitgebreide genetische pool.
Door deze overname speelt Agribio
Group in op de wens van plantentelers om gedurende het gehele jaar
een breed assortiment te kunnen bieden. Op Amerikaanse bodem versterkt Agribio Group haar positie met
de combinatie van Fides Oro en Ecke
Ranch. Dit biedt een solide basis voor
zowel innovatieve productontwikkeling als ontwikkeling van retail concepten. Ecke behoudt onder Agribio
Group haar eigen merknaam. Het management en veredelaars blijven aan.
Harry Kloppenburg, CEO Agribio
Group: “Ik ben verheugd dat wij dankzij de overname van Ecke Ranch onoud??
ze klanten nog beter
kunnen bedienen, met een breder assortiment en
meer innovatiekracht. Wij zijn trots op
het voort kunnen zetten van de merknaam Ecke. Samen met ons merk Fides Oro gaat Ecke een sterke impuls
geven aan duurzame groei en innovatie. Ik verwacht dan ook veel van deze nieuwe combinatie en de nieuwe
kansen die deze biedt aan onze klanten. Voor onze Europese klanten betekent dit dat zij kunnen rekenen op een
jaarrond product aanbod.”
Andy Higgins, algemeen directeur Ecke Ranch: “Via deze overname wordt
Ecke Ranch op de juiste manier ge-

positioneerd en kan het in de wensen
van onze ketenpartners blijven voorzien. Ons team blijft toegewijd aan
onze poinsettia veredeling en aan onze klanten. Als onderdeel van Agribio Group zetten we versneld en versterkt in op onze veredeling en innovatieve ketenoplossingen en leggen
we nog meer focus op onze retail programma’s.”
Agribio Group, een
wereldwijde speler
Agribio Group is actief in 56 landen
en verhandelt ruim één miljard stekken per jaar. De onderneming is een
mondiale top-3 speler in de veredeling en vegetatieve vermeerdering van
bloemen en planten. Agribio Group
bestaat uit leidende veredelaars zoals Fides, Japan Agribio, Barberet &
Blanc, Bartels Stek en Lex+. De onderneming heeft 2.400 werknemers
met een jaaromzet van circa 90 miljoen Euro.
Agribio Group is in maart 2010 verzelfstandigd, sindsdien is het bedrijf
efficiënter ingericht en is nu klaar voor
verdere groei. In dat kader zijn eerder
al het Amerikaanse Oro Farms, Bartels
Stek en Lex+ overgenomen en is een
belang genomen in Genetwister Technologies.
Ecke Ranch
Ecke Ranch is wereldmarktleider
poinsettia. Als vooraanstaande veredelaar van bloeiende planten behoort het bedrijf met haar bijna 100
jarige historie tot de top 5 stekproducenten in de Verenigde Staten. Ecke Ranch heeft meer dan 1000 medewerkers werkzaam op veredeling,
productie, marketing en verkoop verdeeld over bedrijfslocaties in de Verenigde Staten, Mexico, Guatemala,
Denemarken en Spanje.

Gratis borrel voor ‘praamparkeerders’

Pramenraceklusavond
met Zweeds bier
Aalsmeer - Wat is er lekkerder dan
een heerlijk biertje in Café de Praam
na een intensief avondje klussen
aan je Praam? Op donderdagavond
30 augustus organiseert de Praam
speciaal voor klussers aan pramen
die meedoen in de Pramenrace een
‘klusavond’.
Wie na het klussen aan de praam
langskomt in het gelijknamige café aan de Zijdstraat krijgt gratis een
teershooter. Het tweede drankje is
voor niets tegen inlevering van een
spietje en bovendien zijn er gratis

bitterballen. Neem je je Penta mee
dan krijg je een gratis rondje shooters voor je hele team!
Een ludieke actie is dat wanneer je
de praam in de Zijdstraat voor de
deur van de Praam parkeert, het
voltallige team wordt getrakteerd
op een borrel. Deze actie gaat niet
op als je de praam achter bij het
Praamplein aanmeert.
Ter introductie is er deze avond speciaal praambier uit Zweden. Het is
een donkergekleurd bier en heerlijk
van smaak. Aanvang 21.00 uur

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 23 augustus 2012

CDA Aalsmeer/Kudelstaart
actief in verkiezingscampagne

Nieuwe kansen voor recreatie
tussen Amsterdam en Haarlem

Aalsmeer - De CDA-fractieleden
Eppo Buskermolen en Ton Smit hebben de gemeentelijke verkiezingsborden voorzien van campagneposters. De brochure ‘Samen kunnen we meer- Floreer in Aalsmeer’
wordt eind augustus gepresenteerd.
En op 1 en 8 september bezoeken
CDA-campagneteams Aalsmeer en
Kudelstaart in het kader van de promotiecampagne voor het CDA en
de verkiezingen van de leden van de
Tweede Kamer op 12 september.

Streek - De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Haarlem en Velsen willen het groenen recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges
hebben vrijgegeven voor consultatie.
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven
hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden
aan de stedelijke druk op dit gebied.
Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan
de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en
recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever
van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de
Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol
en een aantrekkelijke route door de
Waarderpolder in Haarlem waardoor
het groen langs de Mooie Nel beter
bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt
midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over
fiets- en wandelroutes en fietsverhuur
te realiseren wordt het groen veel toe-

Het CDA Aalsmeer/Kudelstaart laat
flink van zich horen en dat is nodig, want in de peilingen komen de
christendemocraten nog niet goed
uit de verf. “Dus een tandje erbij, want zeker in Aalsmeer hebben
we goede resultaten bereikt’’, aldus
voorzitter Hermen de Graaf van het
CDA.

Op 1 september, tijdens de traditionele Havendagen, pakt het CDA
groots uit in Aalsmeer met onder
meer een bijeenkomst op de Historische Tuin.
Balans opmaken
“Het was al de bedoeling om halverwege de huidige coalitieperiode de balans op te maken over wat
we hier in Aalsmeer en Kudelstaart
hebben bereikt. Dat hebben we samengevat in een rapport en een leaflet. Die worden aangeboden op 27
augustus en komen natuurlijk ook
op internet. Het CDA kan trots zijn
op wat in Aalsmeer is bereikt. Dankzij samenwerking met vele partijen,
in een solide coalitie. ‘Samen kunnen we meer’, ons landelijke verkiezingsthema, vat dit goed samen.
Ook naar de toekomst toe’’, aldus De
Graaf.

De CDA-fractieleden Eppo Buskermolen en Ton Smit steken hun handen uit
de mouwen en hebben de officiële borden van de gemeente voorzien van affiches: samen kunnen we meer.

voor

na

Plantsoen IJsvogelstraat
Hornmeer ‘voor en na’
Aalsmeer - Het blijft een veelbesproken onderwerp: de gemeentelijke plantsoenen en vooral hoe ze
er bij staan. In veel gevallen worden
lage rapportcijfers uitgedeeld. Het
levert kritiek op en veel Aalsmeerders ergeren zich groen en geel aan
het onkruid en blijkbaar zuinige onderhoud dat her en der wordt uitgevoerd. In de IJsvogelstraat is een

buurtinitiatief opgezet. Een aantal bewoners is zelf aan de slag gegaan met schoffel en ander gereedschap om de perkjes bij te houden.
Het buurtinitiatief om de gemeentelijke tuin weer wat beter aanzien te
geven is in elk geval een heel ander geluid dan de klachten die elders in de gemeente leven. Negatief
wordt positief!

Nieuwe expositie Buitenplaats
Wester-Amstel in Amstelveen

Auberge met Nederlandse eigenaar

‘Indian Summer’ in de Corrèze
Regio – De periode ná de zomer
aan het begin van de herfst wordt
wel ‘Indian Summer’ genoemd. De
maanden september en oktober zijn
in het zuiden van Europa vaak nog
aangenaam warm en de zon geeft
het landschap een rode gloed. Voor
mensen die wel van Frankrijk houden maar niet van temperaturen ver
boven de 30 graden is het begin van
de herfst een uitkomst. Een heerlijke
locatie om van een ‘Indian Summer’
te genieten ligt in de Franse Corrèze.
Deze streek ligt 1.000 km ten zuiden
van Utrecht, tegen Centraal Massif aan en onder de ‘Limousin’. Het
massatoerisme heeft nooit vat kunnen krijgen op de Corrèze en dat is
maar goed ook. Wie van rust houdt,
veel bos, authentieke plaatsjes in
een heuvelachtig landschap en een
heerlijke Bourgondische keuken zit
hier goed. In de Corrèze komen de
wandelaar, de fietser maar zeker
ook de cultuurliefhebber aan hun
trekken. Smalle weggetjes voeren
u via heuvels en dalen door de omgeving waar de naast de Dordogne de rivier de Maronne stroomt. Op
diverse plekken is het water letterlijk ingedamd door imposante stuwmeren. Middeleeuwse kerken in typisch Franse plattelandsdorpjes, op
een terrasje neerstrijken of een Brocante bezoeken, cultuur opsnuiven
in een van de steden of per kano de
Dordogne op... Je kunt hier alle kanten uit. Het kan niet anders of een
vakantie doorbrengen in dit gebied
voldoet aan alle verwachtingen.
Auberge met rapportcijfer 9.3
Nu nog een locatie om te overnachten. Dat kan bij een chambres
d’Hôtes. Ook wel te vergelijken als
Bed & Breakfast maar met hotelen dinerfaciliteiten kun je meer luxe
verwachten en vaak voor een bescheiden prijs. Auberge des Ruines
de Merle in de Corrèze is een prima
chambres d’Hôtes. Het wordt gerund door de Nederlandse Jan Kinkel en ligt in het schilderachtige St.
Cirgues la Loutre.
Er zijn vijf kamers in de auberge
waar je nog de Franse sfeer van
de jaren vijftig proeft. Over proeven gesproken... Met een passie
voor lekker koken zet Jan zijn gasten graag gerechten voor om van
te watertanden. Natuurlijk met pure lokale ingrediënten en een flesje Franse wijn op tafel. Wie Jan ontmoet zal zich zijn kookkunsten ze-

ker herinneren maar ook zijn gastvrijheid. Op de website www.zoover.
nl (waar vakantieverblijven worden
beoordeeld) krijgt de auberge hoge cijfers. De hoge waardering (9.3)
heeft er voor gezorgd dat vertegenwoordigers van Zoover zelfs langskwamen met een heuse oorkonde.
Naast de verwennerij die je in de
auberge te wachten staat is de ligging ook nog eens perfect als uitvalbasis naar diverse leuke highlights als de Ruines des Merles, het
plaatsje Argentat aan de Dordogne en dagtochtjes naar bijvoorbeeld
Puy de Mary (1850 meter hoog). Te
voet kunt u vanuit de auberge naar
hartelust wandelen en fietsen. Als je
van fietsen houdt zit je bij Jan helemaal goed. In de auberge (natuurlijk wel voorzien van alle gemakken
van deze tijd met wifi, grootbeeld TV
en modern sanitair) komt naar voren dat wielrennen een passie is van
de eigenaar. Foto’s van oud-tourwinnaars als Louis Bobet en Jan
Jansen sieren de bar. Jan fietst zelf
ook en heeft bovendien een fietsreparatieplaats bij de auberge. Ook
zijn mountainbikes te huur bij hem.
Overbodig te melden dat hij fietsliefhebbers veel routes kan adviseren; hij heeft de meeste ervan zelf
ontdekt op zijn racefiets. Ook liggen
er wandelkaarten en wie gewoon
lekker op het hotelterras tegenover
het Middeleeuws kerkje wil blijven
zitten kan een keuze maken uit de
bibliotheek van Jan met tal van goede boeken.
Aanbieding
De Auberge des Ruines de Merle is
met de auto vrij gemakkelijk te bereiken. Eenmaal op het terras bij
Jan met een koel welkomstdrankje
in de hand ben je de afgelegde afstand al weer bijna vergeten.
Wie de, bij toeristen nog veelal onbekende Corrèze graag wil ontdekken en in een authentieke auberge wil verblijven kan dat in de nazomer heel voordelig doen. Vanaf half september tot eind oktober ben je voor een verblijf van vier
nachten (inclusief viermaal ontbijt en diner) slechts 395 euro kwijt
voor twee personen. In Auberge
des Ruines de Merle kom je helemaal bij en keer je graag weer terug. Informatie en boeken via:
www.aubergedemerle.com

Amstelveen - Van 23 augustus
tot en met 9 september exposeren
Marjolein van Doorenmaalen en
Jaap Burger op Wester-Amstel aan
de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Een expositie van twee kunstenaars die veel werk samen maken in de siertuin van een boerderij
of buiten langs de Waver.
Marjolein van Doorenmaalen gebruikt de natuur als inspiratiebron
om uitdrukking te geven aan persoonlijke ervaringen en inzichten.
Haar stijl is figuratief met een neiging naar abstractie. Van Doorenmaalen werkt met verdikte verf zodat het reliëf en de toets van het
materiaal meewerkt aan de beleving, zo verbeeldt zij de rauwheid en
de poëzie van het leven.
Jaap Burger maakt zijn schilderijen
vaak gewoon in de natuur. De ver-

anderlijkheid van de natuur en het
weelderige buitengevoel worden
mooi verwoord door zijn impressionistische stijl. U kunt de expositie donderdag tot en met zondag
van 12.00 tot 16.30 uur bekijken. De
toegang gratis. Meer informatie op
www.wester-amstel.nl

Witte keeshond
doodgereden
Aalsmeer - Zondag 19 augustus
rond half vijf in de middag liep er
een witte keeshond op de N201.
Een automobliste uit Den Haag kon
het dier niet meer ontwijken en reed
het aan. De hond overleefde de
aanrijding niet.

Borden voor marktkramen
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Op het Poldermeesterplein staan wekelijks vaste kramen.
Eerdaags komen daar nu speciaal
borden om plek voor de standverkopers veilig te stellen.
Ook belijning op straat moet duidelijk maken dat op bepaalde tijdstippen niet geparkeerd mag worden
op de aangewezen stand- en ventplaatsen. Precies gaat het om vijf
parkeerplaatsen die door vergunninghouders worden gereserveerd

en wel op woensdag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 22.00 uur alsook
op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur.
Wie er toch gaat staan kan worden
weggesleept. Het besluit ligt gedurende een periode van zes weken
ter inzage bij de Afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverlening van de Gemeente Aalsmeer,
Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.
Belanghebben kunnen bezwaar indienen.

ingezonden
“Ik pas op huizen in de straat maar
ze komen bij ons stelen, humor!”
Kudestaart - Net aangifte gedaan
van diefstal van onze tuinbank uit
de voortuin. Gestolen in de nacht
van 20 op 21 augustus.
Erg jammer want ik was wakker
maar kon de geluiden toen niet
thuisbrengen. Ik heb nog wel even
liggen luisteren maar ben toch gaan
slapen. Jammer dat ik niet met ze
heb kunnen praten om te horen
waarom ze onze bank zo graag wilden hebben. Het was om 00.30 uur
ongeveer en ik had best een bakkie koffie voor ze willen zetten of ze
een biertje willen geven. Ze hadden ook de bank mogen lenen voor

deze zomer nog, was allemaal bespreekbaar geweest. Het voordeel is
dat ik nu ook hierover kan mee praten over hoe het voelt als ze iets uit
je tuin stelen. Elk nadeel heeft zijn
voordeel. De verzekering dekt 10%
met een eigen risico van 100 euro.
Ik ga zo nog een rondje lopen door
de buurt om te kijken of ik hem nog
ergens zie. Ik pas op de huizen van
andere mensen hier in de straat en
ze komen bij ons stelen, humor!
Ingrid Verburg
Haya van Somerenstraat 26
Kudelstaart, tel. 06-41615117

ingezonden

Aalsmeer - Veel leden van D66 in
Aalsmeer en Kudelstaart werken
enthousiast mee aan de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september. De D66-leden
gaven het startschot op woensdag
15 augustus door als eerste partij de
verkiezingsborden in Aalsmeer en
Kudelstaart te beplakken.
In komende weken trekken de leden van D66 de wijken in. Op 1 en
8 september kunt u D66 ontmoeten
in het centrum van Aalsmeer en Kudelstaart.

Op vrijdagavond 24 augustus en zaterdag 25 augustus vindt het D66verkiezingscongres plaats in Den
Haag. Het verkiezingscongres is de
plek voor leden en niet-leden om
meer te horen over de ideeën en
plannen van D66. Aanmelden voor
dit congres kan nog.
Als u op zaterdag 25 augustus naar
het verkiezingscongres gaat kunt u
meerijden met D66 Aalsmeer. Meer
informatie kunt u vragen via info@
d66-aalsmeer.nl. Website: www.
d66-aalsmeer.nl

ingezonden
Aalsmeer Bloemendorp verleden tijd
Op 16 juni heb ik in een brief aan de
burgemeester gevraagd of hij eens
langs de Fuutlaan kon rijden om het
daar opnieuw aangelegd plantsoen,
de dode struikjes en het onkruid te
bekijken.
Van het hoofd afdeling maatschappij
en ruimte kreeg ik toen het volgend
antwoord: “Het plantsoen is in het
voorjaar ingeplant. Het plantsoen is
daardoor open van structuur en er
is meer dan gemiddeld onkruidgroei
te zien. Het plantsoen zit in de reguliere onderhoudsronde. Als de
beplanting niet aanslaat en uitvalt
worden deze planten in het najaar
vervangen.” Je zou dus mogen verwachten dat bij meer dan een gemiddelde onkruidgroei het onderhoud op die plek dan ook meer dan
gemiddeld zal zijn. Maar dat gebeurt niet, het gevolg is wel dat het
onkruid in de Fuutlaan en Roerdomplaan nu gemiddeld 1 meter hoog
staat. De bewoners van Fuutlaan 2
t/m 14 keken voorheen vanuit hun
woonkamer op een plantsoen met
gras, struiken en bomen. En nu kijken ze op een plantsoen vol onkruid
waar ze niet om gevraagd hebben.
Als je in Aalsmeer rondkijkt dan zie
je eigenlijk overal heel veel onkruid.
En dan is onkruid niet de enige ergernis, ook het snoeien van struiken is niet om aan te zien, want een
deel van de afgesnoeide takken laten de hoveniers op de struiken liggen, deze takken worden bruin en
hadden weggehaald moeten wor-

Plantenbakken Ophelialaan vernield
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag op zondag j.l. hebben jongeren
vernielingen aangericht in de Ophelialaan. Bij plantenbakken tegenover
Slagerij Kruijswijk en ook de C1000
is de helft van de planten er gewoon
uitgetrokken. Onbegrijpelijk, hebben jullie als je naar huis toe gaat
niets anders te doen? De winkeliers
van de Ophelialaan doen er alles

Rijsenhout – Een 16-jarige bromfietser is vrijdagmiddag 17 augustus
gewondgeraakt toen hij in de Rijshornstraat op een stilstaande auto
klapte. De jongen was even afgeleid
door een achteruitrijdende auto en
had het stilstaande voertuig te laat
in de gaten. Hij is met een gebroken
been en mogelijk andere letsel naar
een ziekenhuis vervoerd.

Ton Meijer, lid van de winkeliersvereniging ‘Ophelialaan’.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in
de provinciale Statencommissie en in
de raadscommissies van de meeste
gemeenten. De volgende stap is het
voorleggen aan belangenorganisaties,
bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt
in de definitieve versie en gebruikt
voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de
overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol
van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk
zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de
krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen
duidelijk maken wat er in het gebied
ruimtelijk wel en niet mogelijk is. De
conceptvisie is te vinden op de provinciale website.

D66 gaat de komende
weken de wijken in

Bromfietser
aangereden

aan om de straat op te fleuren met
bloeiende planten en jullie komen
langs om de boel gewoon te slopen? Voor degenen die dit gedaan
hebben: Erg bedankt! O ja, ruim ook
voortaan de bende van etensresten
op die jullie achterlaten.

gankelijker. De financiering van groen
staat onder druk. Tegelijkertijd neemt
de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is
het belangrijk om het open landschap
tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu
het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom
hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders
onder te zetten. Gedeputeerde Bond:
‘Zo kunnen we het groen rondom de
steden behouden en ontwikkelen. Dat
is belangrijk voor onze inwoners, maar
ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.’

den. En dan denk je, dat moet toch
anders kunnen. De vraag is dan ook,
krijgen de werknemers die het onderhoud doen te weinig tijd om hun
werk te doen? Zien ze niet dat ze
takken laten liggen, of interesseert
het hen niet?
Het onderhoud van het openbaar
groen bestaat nu allen maar uit
grasmaaien, hier en daar onkruid
trekken en het snel snoeien van
struiken. Dus ook geen beplanting
met bloeiende planten meer. Als
het komt door tijdgebrek, dan vraag
ik me af of het contract dat de gemeente met het uitvoerende bedrijf
De Meerlanden heeft zo laag in prijs
is dat er onvoldoende tijd is voor
normaal onderhoud van het openbaar groen in Aalsmeer.
Dus helaas moeten we constateren
dat Aalsmeer Bloemendorp verleden tijd is.
P. Deugd, Fuutlaan 21, Aalsmeer.

Beroofd van telefoon
Aalsmeer - Tijdens het Summer
Dancefeest op het Surfeiland, zaterdag jl., is een meisje van 20 van
haar telefoon beroofd. Het toestel
werd uit haar hand gegrist.

Foto’s uit archief
gemeente digitaal
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer is
voornemens haar fotoarchief te digitaliseren en mee te werken aan
publicatie van foto’s op de website van het Noord-Hollands Archief
(NHA). Tevens zal een aantal particuliere archieven overgebracht
worden naar het NHA. De gedigitaliseerde foto’s zijn voor een breed
publiek 24 uur per dag raadpleegbaar via internet en de particuliere
archieven zijn na bewerking te bekijken in de studiezaal van het NHA.
De raad moet nog toestemming geven aan het voornemen.
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Tai Chi beginners voor
senioren bij Vita Welzijn
Aalsmeer - Beoefening van Tai Chi
helpt gespannen spieren en gewrichten los te maken. Het bevordert een goede houding, waardoor
u ‘met beide benen op de grond
staat’. U leert werkelijk rust te ervaren. Tai Chi leert u de innerlijke kracht te ontwikkelen die de ziel
voedt, waardoor u steviger in uw
schoenen staat. De gracieuze bewegingen worden in een laag tempo uitgevoerd. Daardoor spreekt het
veel mensen aan. Door regelmatige beoefening kan iedereen profijt

Try-out Berry Lussenburg

‘Verwhard’ eerste cabaret
nieuwe seizoen Bacchus

hebben. Tai Chi bevordert lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn. U leert de kunst van zelfverdediging en ervaart het plezier van bewegen! Docente is Rieke van der
Plasse. De beginnerscursus gaat
starten op donderdagmorgen 20
september 2012 om 11.45 uur in
Buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 te Aalsmeer. Najaar 2012 zijn er
13 lessen en de kosten hiervoor zijn
80,00 euro. Heeft u interesse of wilt
u meer informatie belt u naar: Vita
welzijn en advies; tel. 0297-34 40 94.

Evenement van de Rotary

Aanstaande zaterdag:
Muziek aan Westeinder

DJ Marco bij De Praam tijdens
Goud van Oud in Dorp
Aalsmeer - Het was afgelopen
weekend heerlijk toeven in Café de
Praam waar de airco op volle toeren draaide. Vrijdagavond was het
Praamavond met DJ Henkie en zaterdag was er een nieuwe DJ in het
danscafé: René uit Noordwijk en hij
kreeg op de danceparty de meeste
mensen moeiteloos op de vloer. Vrijdag en zaterdag draait de Amsterdamse DJ Marco in de Praam. Vrij-

dag tijdens de Praamavond en zaterdag buiten op de ‘Goud van oud’
avond. De Zijdstraat zal worden omgetoverd als danspaleis uit de jaren 60.
Deze ‘Goud van oud party’ begint
om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur,
dan gaat in de Praam DJ Chris verder met een gezellige afterparty tot
05.00 uur.

Familievoorstelling Moustachio

Liefde en snorren op het
Fort aan de Aalsmeerderdijk
Aalsmeer - De Stellingmaand in
september biedt u de unieke kans
om forten te bezoeken en culturele voorstellingen te zien. Tijdens de
jaarlijkse Stellingmaand staat de
Stelling van Amsterdam met al haar
forten, linies en gebouwen in het teken van geschiedenis, muziek, theater, kunst en activiteiten zoals rondleidingen en rondritten met oude legertanks. Op zondag 2 september
wordt om 13.00 en om 15.00 uur de
familievoorstelling ‘Moustachio’ gegeven op het Fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460. Er zijn geen
entreekosten.
Moustachio is een muzikaal liefdesverhaal over een boer, een boerin en
drie mannen met snorren’. Een voorstelling met sfeervolle muziek en
humoristisch spel. Wie Walvis bestaat uit een internationale groep
muzikanten en acteurs die hun achtergrond mixen waardoor er een bijzondere stijl ontstaat.
Een groep die met veel humor voorstellingen maakt. De voorstelling
duurt zo’n 45 minuten en is voor
kinderen en volwassenen vanaf 8
jaar. Voor meer informatie over dit
liefdesverhaal en mannen met grote snorren kijk op www.wiewalvis.nl
Stelling
De Stelling van Amsterdam is een
135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aan-

gelegd. Het leger, de regering en de
koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een
aanval op Nederland. De Stelling
bestaat uit 46 forten en batterijen,
dijken, sluizen op een af- stand van
15 tot 20 kilometer van Amsterdam.
De Stelling van Amsterdam is in zijn
geheel als monument beschermd
door de Provincie Noord- Holland
en het rijk. Sinds 1996 is door de
UNESCO het belang van deze historische verdedigingslinie erkent en
staat de Stelling op de lijst van Werelderfgoed naast bijvoorbeeld de
Chinese Muur, Mont Saint-Michel,
de oude stad van Fez en de piramides van Gizeh. Voor meer informatie over de Stelling van Amsterdam: www.stellingvanamsterdam.nl
en voor meer historische informatie:
www.stelling-amsterdam.nl
Stadsherstel Amsterdam NV
Monumentale en historische panden bepalen voor een belangrijk
deel het aangezicht van Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam zorgt
binnen het gebied van de stelling
van Amsterdam voor het duurzaam
behoud van dit beeldbepalend gebouwd erfgoed. Dat doet zij door
panden te restaureren, deze een
nieuwe bestemming te geven en ze
met zorg te beheren. Stadsherstel
levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het bewaren van erfgoed
voor volgende generaties en het behoud van het restauratieambacht.

Aalsmeer - Een nieuw, uniek evenement presenteert de Rotary AMU
op zaterdag 25 augustus. Vanaf
de haven van het oude Fort in Kudelstaart wordt een licht klassiek
concert georganiseerd en doel van
dit muzikale initiatief is om geld in
te zamelen voor kunstencentrum
De Hint. De muziek- en toneelschool in Aalsmeer, Mijdrecht en
Uithoorn kan met de opbrengst kinderen, waarvan ouders niet genoeg
geld hebben, toch lessen laten volgen. Muziek aan de Westeinder kan
overigens alleen bijgewoond worden vanaf water. Het concert kan
niet bekeken en beluisterd worden vanaf de kant. Wie met een eigen (geleende) boot het concert wil
bezoeken, betaalt 40 euro per persoon, voor kinderen wordt 20 euro per persoon gerekend. Meevaren op een van de grotere publieke vaartuigen kost 55 euro per persoon. Dit bedrag is overigens inclusief een overheerlijke picknickmand met allerlei lekkere hapjes en
drankjes. Voor kinderen wordt een
aangepast pakket vol met lekkers
samengesteld. Het maximaal aantal
bezoekers is totaal 1.250 in ongeveer 200 boten. Een spektakel van
formaat waar veel animo voor is.
Wacht dus niet te lang met kaartjes
kopen. Toegangskaarten zijn alleen
te bestellen via internet: www.muziekaandewesteinder.nl. De Rotary AMU biedt een gevarieerde muzikale avond met verschillende optredens van 19.30 tot 22.30 uur. Al
eerste verzorgt KCOV Excelsior een
optreden. Excelsior behoort tot de
absolute top van de Amsterdamse

amateurkoren en bestaat uit ruim
120 gemotiveerde leden. Vier delen van het Requiem van Verdi gaat
het koor ten gehore brengen. Rond
20.15 uur gaan de spots aan voor
soliste Heleen Koele. Heleen schitterde reeds in de passies van Bach
en de requiems van Brahms en Verdi. In de haven het Fort Kudelstaart
zal zij negen nummers brengen,
onder andere van Samuel Barber,
Gerswin en Leonard Bernstein. Heleen Koele wordt begeleid door pianist Wim van Herk. Na een korte
pauze voor het ombouwen van het
podium start om 21.00 uur de presentatie van Aalsmeers Vrouwen
Ensemble Davanti. Davanti bestaat
uit een enthousiaste en veelzijdige
groep zangeressen en heeft al diverse prijzen behaald op concoursen en festivals. In 2010 behaalde het ensemble de eerste prijs op
het Nederlands Koren Festival. Het
repertoire van Davanti is breed en
afwisselend. De avond wordt vanaf
21.45 uur swingend afgesloten met
het dynamische popkoor Basic &
Full Color uit Amersfoort. Het koor
wordt begeleid door een viertal muzikanten. Meezingen met het repertoire mag overigens! Wie het doel
van de Rotary AMU een goed hart
toedraagt en sponsor of donateur
wil worden, kan contact opnemen
via info@muziekaandewesteinder.nl
of direct een bedrag storten op rekeningnummer 13.52.65.789. De Rotary hoopt op een enthousiast onthaal van dit unieke evenement voor
het goede doel. Het zou het begin
van een nieuwe Aalsmeerse traditie
kunnen inluiden!

Erik v.d. Brun: “Samen uit, samen thuis”

Veilig en goed verlicht naar
‘Vuur en Licht op het Water’
Aalsmeer - Op 1 september varen rubberbootjes, sloepen en grote jachten tijdens Vuur en Licht op
het Water in een langgerekt lint over
de Westeinder Plassen en door de
Ringvaart. De politie ziet samen met
de brandweer en de gemeente toe
op een veilig en ordelijk verloop en
gaat dit jaar scherper optreden tegen onveilig vaargedrag.
“Als politie hebben we veel ervaring met allerlei evenementen. Vuur
en Licht op het Water is een leuk
en uniek evenement. De laatste jaren zien we een behoorlijke toename van het aantal meevarende boten. Veiligheid is een belangrijk aspect. We willen dat iedereen weer
heelhuids thuiskomt.”
Aan het woord is Erik van den Brun,
buurtregisseur van het Centrum en
de Westeinder Plassen. Hij is namens de politie van het wijkteam
Aalsmeer betrokken bij de voorbereiding van het evenement: “We zien
de laatste jaren steeds meer onveilig vaargedrag van met name kleine rubberboten, onverlicht varen
en overmatig alcoholgebruik door
schippers. We gaan scherper optreden tegen dit soort zaken. Dat geldt
ook voor geluidsoverlast door muziekinstallaties op schepen na afloop van het evenement, vorig jaar
waren hier veel klachten over.”
De politie werkt graag mee om Vuur
en Licht op het Water tot een fantastisch en veilig evenement te maken, maar Erik van den Brun geeft
wel een waarschuwing: “Houd je
aan de vaarregels, zorg dat je goe-

de verlichting voert en hou er rekening mee dat voor alcoholgebruik
dezelfde regels gelden als voor autobestuurders, namelijk maximaal
0,5 promille. We hopen dat we geen
boetes hoeven uit te delen. Onverlicht varende boten zullen van het
water worden gestuurd.”
De organisatie van Vuur en Licht
op het Water roept op haar website
www.vuurenlichtophetwater.nl alle
deelnemers op om een aantal spelregels in acht te nemen. Zo kan het
evenement met een groeiende belangstelling ook voor de komende
jaren gewaarborgd worden.
Erik van den Brun, politie wijkteam
Aalsmeer op de Westeinder Plassen.

voorstelling ‘Noodzakelijk Kwaad’
in Bacchus. Het is de tweede solovoorstelling van Anne Jan. Een voorstelling met veel energie, rockende
pianonummers en alles wat Anne
Jan wil zeggen: hard, zacht, vriendelijk, kwaad. Maar meestal verschrikkelijk leuk. Op 9 maart presenteert Bacchus het duo Joop Visser en Jessica van Noord. Dit succesvolle duo hoeft geen verdere introductie: zij zijn voor de derde keer
te gast in het culturele café in de
Gerberastraat met dit maal het programma ‘Appels en Peren’. Het cabaretseizoen wordt op 6 april afgesloten door Bas Marée, Johan Hogenboom en Ludo met het programma ‘Niet Aaien’. Zoals gewend
wordt het weer een humoristische
en muzikale boel met verhelderende
filosofietjes en een flinke dosis zelfspot. De heren gaan op zoek naar
een veilige plek voor de twijfelende
mens. Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen van tevoren
te bestellen via www.cultureelcafebacchus.nl en kosten 10 euro per
stuk. Wie verzekerd wil zijn van een
plaats kan een abonnement nemen
à 60 euro. Te bestellen via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl (voor 1
september).
Alle voorstellingen in Bacchus in de
Gerberastraat beginnen om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.15 uur.

Veiling werk van Ger
Lataster op Kunstbeurs
Aalsmeer - Vorig jaar was de eerste editie van de Kunstbeurs aan de
Westeinderplassen een enorm succes. Duizenden bezoekers genoten
van dit evenement. Dit jaar wordt
deze beurs nog groter en gevarieerder, met veel nieuwe kunstenaars
en galeries. Ook zijn er diverse activiteiten waar u zelf aan kunt deelnemen.
Bied mee
Op vrijdagavond kunt u vanaf 19.00
uur meebieden op een interessante kunstveiling. Er worden onder meer zeefdrukken van de onlangs overleden abstract expressionistische kunstenaar Ger Lataster
geveild. Ook werk van plaatselijke
kunstenaars gaat onder de hamer.
Het Kwakels Veilingcomité en de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) zijn samen de organisatoren.
De veilingmeesters Arnout Overwater en Mathijs van de Knaap worden
bijgestaan door mevrouw Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn,
en de heer Litjens, burgemeester van Aalsmeer. De opbrengst
van de veiling komt ten goede aan
het plaatselijke verenigingsleven.
Een deel van de kunstwerken is afkomstig uit het onlangs verbouwde
stadhuis van Uithoorn en door deze
gemeente beschikbaar gesteld aan
het Kwakels Veilingcomité. Op de
website van de kunstbeurs staan de
overige (grafische) werken die ter
veiling worden aangeboden.

middels over de gehele wereld verspreid. Beoefenaars ontwikkelen
een oog voor compositie, harmonie
en ruimte en kijken buitenshuis ook
met andere ogen naar de natuur. Op
de kunstbeurs zullen Ellen Schuurman en de uit Japan afkomstige
Masako Higashi namens de Ikebanavereniging demonstraties en workshops verzorgen. Zij vertegenwoordigen de Oharaschool, één van de
vier stijlen die in Nederland actief
beoefend worden. Dagelijks zijn er
gratis workshops om 13.30 uur en
om 16.30 uur, op vrijdag en zaterdag
ook om 20.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de stand van de
Ikebanavereniging. Het maximaal
aantal deelnemers is 6, dus wees er
snel bij indien u belangstelling hebt.
Bezoek de boekenstand
Boekhuis Aalsmeer is tijdens de
kunstbeurs aanwezig met een brede
selectie kunstboeken. Er zijn werken
over zowel moderne als klassieke
schilderkunst, over boetseren, maar
ook enkele biografieën, catalogussen, doeboeken ter verbetering van
uw eigen techniek en kinderkunstboeken.
Bent u enthousiast geraakt, kijk dan
voor alle informatie over openingstijden, deelnemers en overige activiteiten op www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.
Zeefdruk van Ger Lataster

Workshop Japanse
bloemsierkunst
Ikebana is de kunst van het Japanse bloemschikken. Deze kunstvorm
is in de zesde eeuw na Chr. vanuit China naar Japan gebracht. Wat
destijds als religieuze verering in de
Boeddhistische tempels werd aangewend, is door de eeuwen heen
ontwikkeld tot een puur esthetische belangstelling voor decoratieve elementen. Ikebana heeft zich in-

Activiteiten Oud-katholieke
kerk op Monumentendag

Lokale helden live in P60
Amstelveen - Op zaterdag 25 augustus verzorgen de Belgische band
In Clear Sight uit Antwerpen, Better
Left Buried uit Utrecht en Amsterdam en de lokale helden Severity
en Detlef Schremf optredens in P60.
Ook trakteert Yuran Richards de-

Aalsmeer - In het nieuwe seizoen
presenteert cultureel café Bacchus
weer een gevarieerd cabaret programma. De eerste voorstelling is
op 6 oktober. Berry Lussenburg verzorgt een try-out. Met zijn nieuw
programma ‘Verwhard’ wil Berry
graag weer de Nederlandse podia
veroveren: Tijden van verharding,
tijden van verwarring: we zijn verwhard. Op 3 november is het podium
van Bacchus voor Jennifer Evenhuis met haar eerste avondvullende
show. Jennifer was al eens eerder
in het culturele café, toen met haar
collega Marieke Visser. Nu twee jaar
later en een kind rijker is zij toe aan
haar eerste avondvullend programma. Op 1 december brengt Thijs
Kemperink de voorstelling ‘Achteraf
Bekeken’. Hoe voelt iemand zich die
28 jaar woonachtig is tussen koeien, kalfjes, schapen en kippen en de
rust slechts verstoord ziet door een
sporadisch overvliegende straaljager? Het antwoord geeft Thijs in zijn
programma met de veelzeggende titel ‘Achteraf bekeken’. Op 5 januari kan genoten worden van Beatrice van der Poel met ‘Eindeloos’. Vorig seizoen toerde Beatrice langs de
Nederlandse theaters met Marcel
de Groot. Dit jaar is zij weer te bewonderen in een solo-optreden als
kleinkunst zangeres. Op 2 februari verzorgt Anne-Jan Toonstra de

ze avond op een gruwelijke live set.
‘5 Dolla Mosh’ is de naam van deze
nieuwe hardcore en metalavond, die
besloten wordt met een gratis afterparty. Koop je kaarten bij de bands
of via www.p60.nl. 5Dolla Mosh begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 8 september is het Open Monumentendag.
Tussen 11.00 en 16.00 uur opent het
Oud-katholieke kerkje aan de Oosteinderweg zijn deuren voor belangstellend publiek. Er is veel te doen.
De dag heeft als thema ’Groen van
Toen ’ en biedt onder meer een (kleine) Bazar, boekenmarkt, exposities,
rondleiding en vespers. De toegang
is gratis. Aanleiding om voor groen
te kiezen is het themajaar van Monumentendag: Historische Buitenplaatsen 2012. Met dit thema is eraandacht voor de 151 jaar oude
kerk en de tuinen van de Aalsmeerse kerk met drie monumentale beuken (Fagus syvatica) en een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), deze boom werd geplant rond 1855 en staat op de landelijke monumentenlijst.
Van 11.00 tot 15.30 uur kunt u een
kleine markt bezoeken in de tuin

bij goed weer. Daar worden boeken, curiosa en houtsnijwerken verkocht. Niets is geprijsd, bijna alles
gaat voor redelijke biedingen weg
ten bate van het behoud van deze
unieke plek.
Diezelfde middag is er een expositie te zien (11.00-16.00 uur) in de
kerk van aquarellen door Laurens
W.A. Colombijn. Bovendien toont
Afke Borgman acryl-waterverf landschappen en zijn tevens ikonen
te bewonderen en kerkinterieurskunst uit privé-collectie.
Tussen 13.00 en 14.00 uur wordt
een rondleiding gegeven `Groen
van toen`, die 15 minuten duurt. U
komt in het kerkgebouw maar ook
in de tuinen en begraafplaats. Gids
is em.past. Jacob Spaans.
Tot slot worden om 16.00 uur vespers gezongen (half uur). De gehele
dag zijn koffie en thee verkrijgbaar.
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Cappuccino in
Le Marche

Aalsmeer - Er zijn van die plekjes
op de wereld die je het liefst voor jezelf wilt houden, gewoon, omdat het
uniek moet blijven. Op zo’n stek heb
ik drie weken mogen vertoeven in
mijn zomervakantie, samen met mijn
gezinnetje. Ik wil er dan ook best
wat over vertellen, zonder de exacte locatie prijs te geven, want de oase van rust en het knusse karakter
moeten bewaard blijven voor ons
volgende bezoek. Het betreft een
appartement met uitzicht op zee in
de provincie ‘le Marche’ in Italië. De
Marken wordt ook wel het nog onontdekte Toscane genoemd. De pittoreske dorpjes en middeleeuwse stadjes zijn namelijk net zo mooi
als in Toscane, maar dan zonder het
massatoerisme of op elke hoek van
de straat een souvenirshop met dure rotzooi. Nee, hier zitten nog Italiaanse mannetjes op stoeltjes of
leunend op houten wandelstokken,
die ondeugend glunderend nog onder de indruk zijn van grote blonde vrouwen zoals ik. Je kunt hier
met gemak je auto parkeren zonder
daarvoor te hoeven betalen, je kunt
kerken bezoeken zonder ellenlange wachtrijen en ontbijten met een
cappuccino van tachtig centjes. En
dan bedoel ik een cappuccino waar
het lepeltje op het schuim blijft liggen hè. De uitzichten over wijnvelden en prachtige valleien krijg je er
dan nog eens gratis bij. Misschien is
een klein nadeel dat de lokale bevolking tussen één en vier uur siës-
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ta gaat houden, dus alle winkeltjes
gaan een paar uur op slot, maar dat
moet je gewoon even weten. Trouwens, de restaurantjes en bars blijven geopend, dus een menu ‘del dia’
waar je je buik van rond kan eten
of een antipasti a la casa, daarvoor
kun je wel terecht. Naast de in totaal
zes appartementen die met zorg zijn
ingericht, is een gezellige camping
tussen de olijfboompjes te vinden,
met slechts tien plekken. Er staan
loungehoekjes op het terrein, er is
een lange tafel waaraan gegeten
en geborreld kan worden, en waar
de gesprekken tot diep in de nacht
kunnen plaatsvinden, er is een prima zwembad met rondom grasveld en een lekkere schaduwtent.
De Nederlandse exploitanten hebben van de opgekochte en prachtig
verbouwde villa met lap grond echt
een schitterend vakantieadres weten te maken. En wij zijn blij dat we
het hebben gevonden. Volgend jaar
gaan we er voor de derde keer naartoe. Het voelt een beetje als thuiskomen. Dat het meer dan zestienhonderd kilometer rijden is, nemen
we op de koop toe. We doen het in
etappes. Als we de straat uitrijden,
begint altijd onze vakantie. Wel zijn
we blij dat we na onze lange rit weer
veilig en ongedeerd thuis zijn, want
je ziet af en toe nare dingen onderweg. Zo waren we getuige van een
auto die over de kop was geslagen,
waarbij de bestuurder het niet heeft
overleefd. Op zulke momenten besef je des te meer dat het leven maar
betrekkelijk is. En vakantie ook,
want het is alweer voorbij. Nu nog
even genieten van de Aalsmeerse
wolkjes, afgewisseld met wat zon.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik liever nog even in de Italiaanse ‘mood’
blijf hangen. Alles rustig aan. Tranquillo! Eerst dus beginnen met een
cappuccinootje. Hoe doen ze dat
toch met dat melkschuim? Cameriere, help, per favore!

Aanmelden verkiezing
Miss Aalsmeer
Aalsmeer - Traditiegetrouw een
hoogtepunt in de Feestweek is de
Miss Aalsmeer verkiezing. Altijd op
donderdag plaatsvindend en steevast met leuke artiesten. Ook ditmaal belooft de verkiezing een
spektakel te worden. De dames die
strijden voor de eervolle titel Miss
Aalsmeer kunnen daarmee ook nog

eens goed geld verdienen: voor de
nummers 3, 2 en 1 zijn er geldbedragen van 100, 250 en 450 euro!
Tijdens de avond zelf, op donderdag
6 september, zullen Sasja Brouwers,
DJ Martijn, Diep Triest en Ruth Jacott optreden. Heb jij je al aangemeld? Dat kan nog! Opgave: missverkiezing@feestweek.nl

Vrienden van ’t Kloosterhof
organiseren weer bazaar
Aalsmeer - De jaarlijks terugkerende bazaar staat weer op het programma in ’t Kloosterhof en wordt
ook ditmaal weer georganiseerd
door de Vrienden Van ’t Kloosterhof. De bazaar vindt plaats op 13
oktober. Er worden weer oliebollen gebakken, snert gegeten en tevens verkocht. Verder draait het Rad
weer, kunt u enveloppen trekken,
zijn er kinderspelletjes en de winkel
met mooie planten en natuurlijk zal
ook de handwerkgroep niet ontbreken. Ook kunnen er spullen voor de
rommelmarkt gebracht worden.
Spullen kunnen alleen achter ’t
Kloosterhof bij het fietsenhok worden ingeleverd op dinsdagavond 9

oktober vanaf 18.00 tot 20.00 uur.
Geen tv’s, computers, meubelen,
koelkasten en kleding.
Tevens wordt een verloting met
mooie prijzen gehouden. Te winnen zijn een weekend in een hotel op Texel, een 11 gangendiner in
De Stoute Schoen te Kudelstaart en
een gourmetschotel voor 4 personen en fles wijn.
De loten zijn per 4 stuks te koop
voor 10,00 euro vanaf woensdag 10
oktober bij de receptie van ‘t Kloosterhof. Op de dag van de bazaar zijn
ze ook los te koop voor 3,00 euro per
stuk. De opbrengst wordt besteed
om de gangen van ’t Kloosterhof op
te fleuren.

Smile Fit voor alle
50-plussers in Aalsmeer
Aalsmeer - Weber Sports biedt bewoners die 50 jaar of ouder zijn in
Aalsmeer de mogelijkheid om tijdens een gratis proefles kennis te
maken met het sportstimuleringsproject Smile Fit. Het doel van dit
project is om 50-plussers (weer) aan
het sporten te brengen. Hierdoor zal
de gezondheid, conditie en het fitheidsgevoel verbeteren. Het niveau
van de sportlessen wordt voor een
ieder aangepast. Smile Fit start in
de week van 27 augustus met een
introductieprogramma van 20 weken. Tijdens dit introductieprogramma worden verschillende sporten
beoefend om de conditie, lenigheid
en kracht te verbeteren. Het beleven
van plezier in de sport staat voorop.
De lessen vinden plaats op maan-

dag van 09.30 uur tot 10.30 uur
en op woensdag van 18.30 uur tot
19.30 uur en van 19.30 tot 20.30 uur
in de Gymzaal aan de Jac P. Thijsselaan 13 in Aalsmeer Op 27 of 29
augustus kunt u gratis deelnemen
aan de proefles om kennis te maken
met de activiteit. Een week later is
eventueel ook mogelijk. De kosten
voor de daaropvolgende 19 lessen
bedragen 76 euro Leest u dit stukje
en heeft u interesse, neem dan contact op met Michael Weber. Weber
Sports zal blij zijn de 50-plusser te
verwelkomen en er een gezellig en
sportief uur van te maken!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Michael Weber, telefoon 020-3792523/06-46087776. Email:info@webersports.nl

Nog beperkt aantal Nostalgische
Filmavondkaarten te koop
Aalsmeer - Op de Nostalgische Filmavond van Feestweek
Aalsmeer, dinsdag 4 september,
worden de oudst bekende filmopnamen van Aalsmeer vertoond. De
beelden van kwekers op weg naar
de veilingen in Dorp en Oost, en van
de Aalsmeerse busonderneming
Maarse & Kroon, dateren uit 1923.
Voor de filmavond, die gehouden
wordt in de grote feesttent op het
Praamplein, is nog slechts een beperkt aantal toegangskaarten verkrijgbaar bij Bruna in de Zijdstraat.
De opnamen van kwekers, die hun
producten wegbrengen naar de
veiling, komen uit een in 1923 vervaardigde bioscoopfilm: ‘Neerland’s
Volksleven in den Zomer’. In de begintijd van de Nederlandse (stomme) film, was volkscultuur een zeer
populair thema. Na het succes van
‘Neerland’s Volksleven in de Lente’
in 1921, besloot Polygoon twee jaar
later een zomerfilm te maken ‘onder wetenschappelijke leiding’ van
de toen zeer bekende folklorist D.J.
van der Ven.
Van 19 mei tot 25 juli 1923 trok
de filmploeg door het land. In
Aalsmeer werden opnamen gemaakt van kwekers die hun producten per praam door de Uiterwegsloot naar de CAV in de Marktstraat vervoeren. Voor de opnamen
in Oost, lijkt de maker van de film zo
ongeveer alle kwekers uit het Farregat gemobiliseerd te hebben. In een
grote optocht trekken kwekers rich-

ting veiling ‘Bloemenlust’. Uniek zijn
de beelden van activiteiten in en
rond de veiling aan de Oosteinderweg zelf, die in 1923 nog slechts uit
één veilingzaal bestond.
Uit 1923 dateren tevens de beelden van de ‘taxus en buxus figuurbomenkwekerij’ van de firma Topsvoort aan de Uiterweg.
Eveneens zo’n negentig jaar oud, is
de film van Maarse & Kroon, waarin
de geschiedenis van de Aalsmeerse busonderneming wordt weergegeven vanaf de oprichting in 1923
tot aan de overname door Centraal Nederland in 1973. In ‘Hoe
het groeide’, zijn unieke opnamen
te zien van onder meer busritten in
en rond Aalsmeer in de twintiger jaren en werkzaamheden in de eerste
- in 1927 gebouwde - garage in de
Weteringstraat, hoek Zijdstraat (in
1960 vestigde Fiat-garage Van der
Wal zich hierin).
De
oudste
filmbeelden
van
Aalsmeer zijn, met nog een groot
aantal andere historische films, te
zien op de Nostalgische Filmavond,
dinsdag 4 september in de grote tent van de Aalsmeerse Feestweek op het Praamplein. Toegangskaarten á 5 euro zijn verkrijgbaar bij
Bruna in de Zijdstraat. De avond,
die gepresenteerd wordt door Dick
Piet en Siem Kooy en waaraan in de
pauze medewerking wordt verleend
door het Aalsmeerse smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’, begint
om klokslag 8 uur.

Peuren met de Dippers:

‘Vang zoveel mogelijk aal
zonder proces-verbaal’
Aalsmeer - In het kader van het onderzoek naar de palingstand in de
Westeinderplassen doen de Dippers
een oproep aan zoveel mogelijk belangstellenden om mee te doen aan
de telling van de aal. Dit gebeuren
vindt al enige jaren plaats en heeft
vorig jaar geleid tot het uitzetten van
glasaal door de Dippers - in samenwerking met de heer Rekelhof. De
bedoeling van deze avond is om zoveel mogelijk aal te vangen, let wel
met de peur. Op een nader af te
spreken punt en op een later mede
te delen tijdstip worden de palingen
geteld (door de penningmeester van
DIP) en daarna plechtig weer te water gelaten. Diegene de de meeste
palingen heeft gevangen met zijn of
haar peur wordt voor 1 jaar peurkampioen van Aalsmeer. De kampioen van vorig jaar, H. van Leeuwen, zal zijn titel komen verdedigen.
Verder zal clubkampioen, H. van der
Meer, zeer waarschijnlijk niet aanwezig zijn vanwege een avondje uit
bij de intensive care (dat geeft anderen een betere kans).
Natuurlijk zullen ook de overige
Dippers trachten hun teamkampi-

oenschap ‘over-aal’ proberen voort
te zetten. En vooral voor C.Trommel
en zijn kaasmeisjes belooft het een
onvergetelijke avond te worden, zeker als Cor er voor het eerst na tien
jaar peuren zijn eerste aaltje uit gaat
slaan (en dat is hij vast van plan).
Deze avond is geheel kostenloos. U
dient zich echter wel met alle peurbenodigdheden (liefst in eigen vaartuig) te melden onder de kraan van
Jachthaven Het Drijfhuis, alwaar om
20.00 uur het rijgen der peuren zal
aanvangen. En neem iets te eten en
te drinken mee, dan heb je toch nog
wat te doen! Alle overige aanwijzingen zult u aldaar ontvangen.
De reden dat deze oproep pas nu
in de krant staat, is dat de schema’s
van de RP te water al zijn gemaakt.
Het thema is weer vanouds: vang
zoveel mogelijk aal zonder procesverbaal.
Houd tot slot ook alvast de eerste
woensdag in september vrij! Het
Buurtslootconcert is terug van weggeweest. Het belooft een programma te worden met veel muzikaal en
theatraal geweld. Let op: niet geschikt voor leeftijden onder de 16!

Trainingen Levenskunst en
Mindfulness in TCO
Aalsmeer - Eind augustus/ begin september starten in het Therapeutisch trainingsCentrum Oosteinder in Aalsmeer de trainingen Levenskunst en Mindfulness. Er is nog
plaats voor deelnemers. Aanmelden
kan via www.TCO-Aalsmeer.nl of
www.wingsandfootprints.nl
Levenskunst
Onder het motto ‘Ook leven kun
je leren’, leer je in deze zesdaagse
training hoe jij je vitaliteit kunt verbeteren door met meer ontspanning, vrijheid en gezondheid te leven en daarmee in je eigen kracht
te komen.De training maakt je bewust van patronen die een rol spelen in je communicatie en hoe je
omgaat met gebeurtenissen. Je ontdekt je eigen talenten en kwaliteiten
en datgene dat jou kracht geeft en
staande houdt. Steeds staat voorop
‘Wat werkt voor jou?!’
De training is voor mensen waarvan de energiehuishouding uit balans is door terugkerende en belemmerende patronen. De trainers zijn
Marianne Buskermolen, Cesar/psychosomatisch oefentherapeut en
Lidwien van Wissen, trainer/coach
(NLP, Systemisch werk, en Oplossingsgericht werk).
Mindfulness/stressreductie
Onder het motto ‘Leven in aandacht’
leer je om te gaan met stressvolle situaties, door je beter te focussen op
het hier en nu. De oefeningen die
we tijdens de training doen zijn gebaseerd op o.a. yoga en meditatie
en zijn erop gericht je geestelijke en
lichamelijke bewustwordingproces
te ondersteunen. Je leert om “stil

Theo van der Hoorn 25 jaar
dirigent bij Con Amore
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond op de eerste repetitieavond
van Mannenkoor Con Amore op de
nieuwe locatie in The Beach is Theo
van der Hoorn in de bloemetjes gezet.
Op de rozentribune kreeg Theo
een prachtige bos rozen overhandigd door de secretaris; hij was degene die vijfentwintig jaar geleden
Theo adviseerde een sollicitatiebrief
te sturen, maar die is er nooit gekomen. Theo heeft hoogte- en diepte-

punten meegemaakt met Con Amore, maar richtte zich altijd weer positief naar de toekomst.
Bij de start van het nieuwe seizoen
kunnen de mannen direct aan de
bak want op zaterdag 8 september
gaat het koor naar Tholen om daar
in het kader van Open Monumentendag een groot aantal optredens
te verzorgen.
Het was maandag wel warm om te
gaan zingen maar er was een goede
opkomst. Het zingen in de rozentribune ging prima.

Meer vrijwilligers nodig

De thuisinzet van ThamerThuis
De Kwakel - Wilt u er zijn als het
er om gaat? De meeste mensen willen, als je hen ernaar vraagt, het
liefst thuis overlijden. In hun eigen
vertrouwde omgeving, maar soms is
dat moeilijk te realiseren. Het is wellicht minder bekend dat ThamerThuis ook de spil is bij de inzet van
vrijwilligers bij terminaal zieken, die
thuis willen blijven in de laatste fase
van hun leven.
De vrijwilligers ondersteunen ernstig zieke mensen en hun familie en
verzorgers waar nodig. De vrijwilliger kan praktische ondersteuning
bieden door bij de zieke te blijven,
zodat de mantelzorger een paar uur
voor zichzelf heeft om bijvoorbeeld
een boodschap te doen of even te
gaan sporten. Vaak wordt er veel
gepraat over van alles en nog wat.
Soms is er behoefte om samen een
activiteit te ondernemen, even de
deur uit, een rondje met de auto of
een terrasje pakken
Soms gaan die gesprekken dieper over hoe het zo gekomen is en
de dilemma’s, die behandeling met
zich meebrengen. Voor mantelzorgers kan de hulp van een vrijwilliger
betekenen dat zij de zorg voor hun

dierbare vol kunnen houden, zodat
de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden.
ThamerThuis wil het team vrijwilligers uitbreiden en zoekt mannen en
vrouwen die zich een paar uur per
week willen inzetten voor de ander. Ervaring in de (terminale) zorg
is niet nodig. Een opleiding, waarin
aandacht gegeven wordt aan communicatie, maar ook aan praktische
vaardigheden, wordt aangeboden.
Daarnaast is er goede begeleiding
en coaching door een coördinator.
Verder worden de vrijwilligers regelmatig bijgeschoold door middel van
themabijeenkomsten.
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk en de thuisinzet? Bel dan naar
ThamerThuis 0297-540536 of kom
naar één van de informatieavonden.
Deze vinden plaats op woensdag
5 september, aanvang 19.30 uur in
gebouw Osira/Amstelring, Laan van
de Helende Meesters 431 in Amstelveen en donderdag
13 september, aanvang 19.30 uur
bij ThamerThuis in de Ontmoetingruimte, Kwakelsepad 2 in De Kwakel. Voor meer informatie: www.thamerthuis.nl

te staan”, tijd voor jezelf te nemen
en om in aandacht te ‘zijn’. Hierdoor
voel je je minder opgejaagd, kan je
rustiger reageren op gebeurtenissen en kan je betere keuzes maken.
De training is geschikt voor mensen die veel piekeren, kampen met
slaapproblemen, meer rust in het
hoofd willen en bewuster in het leven willen staan. De training wordt
gegeven door Marianne Buskermolen en Joke van der Zwaan, mindfulnesstrainer en yoga- en meditatiedocente.
Voor meer informatie en aanmelding Training LevensKunst: Marianne Buskermolen, telnr. 0297-324757,
www.tco-aalsmeer.nl en www.instappen.nl
Training Mindfulness: Joke van der
Zwaan, telnr. 06-23861976, www.
wingsandfootprints.nl
Marianne Buskermolen.

Tussen Boterdijk en Zijdelmeer
Knotgroep hooit rietlanden
Uithoorn - Knotten doe je in de
winter, als de sapstroom in de bomen tot stilstand is gekomen. De
winter is dan ook het seizoen voor
knotters. Maar in Uithoorn maken
ze één uitzondering: in de zomer
gaat de Knotgroep Uithoorn een
aantal rietlanden hooien. Vooral het
stuk tussen Boterdijk en Zijdelmeer
is een karakteristiek rietland. Mede
door het maaien en hooien elke zomer opnieuw, blijft het een schraal
rietland met de bijzondere eigen vegetatie en fauna.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 25
augustus. Een paar dagen eerder
wordt het riet gemaaid door mensen van Landschap Noord-Holland.
En op zaterdag moet het verzameld

worden langs de Boterdijk zodat het
meegenomen kan door een vrachtwagen.
Het hooiwerk begint om 9.00 uur. De
Knotgroep verzamelt zich dan bij de
Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn. Van
daaruit lopen ze naar de werkplek.
Ieder die graag in de natuur actief
is, kan zich hierbij aansluiten. Stevige schoenen of laarzen kunnen
nuttig zijn: in het riet kan het nat
zijn. Rond 10.30 uur is er koffie met
koek. Daarna wordt er ook nog op
het Brameneiland gehooid.
Om 13.00 uur is het tijd om te stoppen met een pittige kop soep.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172.
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Handbal

Dames FIQAS Aalsmeer:
1 gewonnen, 1 verloren
Aalsmeer - Het afgelopen – zeer
warme – weekend speelden de dames van FIQAS Aalsmeer twee oefenwedstrijden. Op zaterdag stond
een partij tegen het Amsterdamse V.O.C. op het programma. FIQAS Aalsmeer begon erg goed,
want na 6 minuten stond het 2-2
en na 13 minuten 6-6. Bij de stand
13-10 liep het even wat minder bij
de Aalsmeerse dames en ze gingen dan ook de rust in met een 1813 tussenstand. En tegen deze achterstand bleef de ploeg eigenlijk de
hele tweede helft aan lopen. Het
spel was wat rommelig en de dames konden de vorm van het vorige
weekend niet goed vinden. Bovendien werd iedere fout meteen met

een break out van V.O.C. afgestraft.
Zo werd het uiteindelijk 36-25 voor
de Amsterdamse dames. FIQAS
Aalsmeer miste deze wedstrijd wel
Alyssa Alings (geblesseerd), Roza
Schaefers en Celina (op vakantie).
Zondag speelde FIQAS Aalsmeer
tegen Westlandia en begon erg mat
en rustig. Dat leverde toch een 9-11
ruststand op. Pas in het tweede gedeelte van de tweede helft kon FIQAS Aalsmeer afstand nemen en
pas echt weglopen. Het werd 14-23.
Dames 2 speelde tegen Westlandia
2 en won ook: 18-23. A.s. zaterdag
oefenen de dames nog één keer: om
19.00 uur tegen Handbal Venlo in de
Bloemhof. Op 2 september gaat de
competitie van start.

Autocross Abcoude op
nieuwe locatie
Streek - Na 15 jaar dankbaar gebruikt te hebben gemaakt van een
weiland ten oosten van de rijksweg A2 moest de organisatie van
de Abcouder Autocross dit jaar op
zoek naar een nieuwe locatie voor
de jaarlijkse autocross. Met hulp
van autocrossfan Willem Smink en
de bereidheid van de familie Meijers om land beschikbaar te stellen is het gelukt om een crossterrein te vinden ten westen van
de rijksweg A2 aan de Verlengde
Voetangelweg in Abcoude.
De autocross van Abcoude is
sinds jaar en dag de officieuze aftrap voor de Abcouder feestweek.
In verband met het 100-jarig bestaan van de Stichting Feestelijkheden valt de autocross dit jaar officieel samen met de start van de
feestweek die dit jaar eerder begint, namelijk op zaterdag 25 augustus. De animo voor deelname
aan de 38e editie van de Abcouder
autocross is onveranderd groot. In
een half uur tijd werden nagenoeg
alle beschikbare startplekken vergeven, 120 heren en 40 dames zullen aan de start verschijnen. De
autocross van Abcoude is dan ook
een hele bijzondere. Het is de authentieke formule en de gemoedelijke sfeer die de cross zo bijzonder
maakt. In Abcoude wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen de
verschillende type crossauto’s. De
gelegenheidscrossers, in een vaak
snel voor deze cross omgebouw-

de standaard auto, treffen geroutineerde coureurs in hun speciaal
geprepareerde snelle bolides. Dit
leidt tot spectaculaire races, vooral als de snelste coureurs achteraan starten in de finale. In een
bloedstollende race zullen zij zichzelf naar voren moeten zien te rijden om aanspraak te kunnen maken op de ‘heilige graal’ van de autocross, kampioen van Abcoude.
Regerend kampioen Victor Borgdorff zal zijn vorig jaar verworven
titel met hand en tand verdedigen.
De dames rijden hun eigen wedstrijd die al sinds jaar en dag minstens net zo spannend is als die
van de heren. Het sluitstuk is traditiegetrouw de afvalrace. Elke coureur die nog kan en wil meldt zich
voor een prachtige wedstrijd waarbij het zaak is om je tegenstanders
uit te schakelen. Vanzelfsprekend
wordt er hierbij veel gebotst. Degene die dit schouwspel weet te
‘overleven’ wint de race. Naast deze authentieke formule zorgt het
publiek voor de echte feestweeksfeer en dat maakt de autocross
van Abcoude tot een hele bijzondere.
Het ronduit gezellige autocrossevenement begint zaterdag 25
augustus om 12.00 uur. De entree bedraagt 7,- euro p.p. Kinderen t/m 12 jaar betalen 4 euro. Parkeren kost 1,50 euro. Glaswerk is
op het wedstrijdterrein niet toegestaan. Hierop wordt gecontroleerd.

P.V. de Telegraaf

Tovenarij in Hoofddorp
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werder er 2 duivenvluchten gevlogen. Voor de navlucht stond Meer
op het programma en voor de jonge duiven Soissons. Bij een stralend blauwe lucht en een zuidoosten wind werden het vluchten voor
de sprinters. Wat er in Hoofddorp allemaal gebeurde bij Johan en moeder van Ackooij leek op tovenarij. Bij
bosjes vielen de duiven uit de lucht.
Dan is de duivensport wel heel erg
mooi. Het resultaat was een onvervalste dubbelslag. Zowel bij de navlucht als bij de jonge duiven waren
de bloemen voor deze combinatie.
De uitslag van navlucht Meer:
1
Comb. van Ackooij
2
D. Baars
3
C. v. Vliet
4
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5
A. Kok
6
J. v. Duren
7
G. v.d. Bergen
8
A. v. Belzen
9
P. v.d. Meijden
10
Tim Rewijk
11 Th. v.d. Wie
12 A. v.d. Wie
13 Comb. Wiersma
14 H. Spaargaren
15 J. v. Ackooij
16 J. Kluinhaar en Dr.

Bij de jonge duivenvlucht vanuit
Soissons stond het jonge duivenkampioenschap in het raijon op het
spel. Glorieuse winnaar werd John
van Duren. Zowel het onaangewezen als het aangewezen kampioenschap werden in de wacht gesleept.
Proficiat! Voor de vereniging staat
nog een jonge duivenvlucht op het
programma.
De uitslag:
1
Comb. van Ackooij
2
J. van Duren
3
J. en P Spook
4
P. v.d. Meijden
5
A. v. Belzen
6
D. Baars
7
J. Kluinhaar en Dr.
8
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
9
G. v.d. Bergen
10 C. v. Vliet
11 J. v. Dijk
12 D. v. Leeuwen
13 J. Vijfhuizen
14 Comb. Wiersma en Zn.
De tussenstand in het
ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw15009 pnt
2 Bakkerij v. Leeuwen 14420 pnt
3 A.A. Sloopwerken
14186 pnt
4 C. v. Vliet Holding
12544 pnt
5 Oerlemans Confectie 12085 pnt

Start kaartseizoen bij Vita
Aalsmeer - Vita begint haar nieuwe kaartseizoen op maandag 27
augustus. Locatie is Parklaan 27.
De eerste kaartmiddag vangt aan
om 13.30 uur. Als alle deelnemers
maandagmiddag binnenkomen en
genieten van een lekker kopje koffie
of thee met een versnapering wordt
begonnen met het klaverjassen.
Ze spelen 3 ronden en tussendoor
is er weer tijd voor koffie, thee of
een drankje. Per middag worden er
3 prijzen in de vorm van waardebonnen voor de hoogste 3 scores uit-

gereikt en natuurlijk ook de poedelprijs. Bent u geïnteresseerd in een
gezellige middag, komt u gerust op
27 augustus of meld u aan. U bent
van harte welkom, er zijn nog een
aantal plaatsten beschikbaar. Op
maandag 3 september begint de
wekelijkse competitie, bij de eindklassering worden de 3 laagste partijen van het seizoen niet meegerekend.
Informatie bij: commissieleden
Truus van der Helm: 0297-324423 of
Nico Bekkers: 0297-327123.

Menno Koolhaas verrast
op NK Triathlon

Zwem de ijsbaan in
Aalsmeer-Oost rond
Aalsmeer - Afgelopen winter kon
er nog geschaatst worden op de
‘ijsbaan bij Het Oosterbad’, nu is het
volop zomer en kun je deze ‘ijsbaan’
rondzwemmen! Dat gebeurt aanstaande zaterdag 25 augustus vanaf
13.00 uur. Start is vanuit Het Oosterbad en vervolgens zwem je naar de
ijsbaan om die rond te zwemmen.
Er zullen langs de route - die ongeveer 500 meter is - diverse boten en
controle posten aanwezig zijn met
natuurlijk ook de EHBO-ers en het
badpersoneel van het Oosterbad.
Allen houden de zwemmers goed in
de gaten.
Dit nieuwe evenement is bedacht
door Bert van der Ven, één van de
trouwste bezoekers die elke dag hele afstanden aflegt in het bad aan de

Jac Takkade. Het water in Het Oosterbad is superschoon, geen alg te
bekennen. Het water is 23 graden
dus een heerlijke temperatuur om
voor een keer buiten het zwembad
te mogen zwemmen.
De kosten bedragen 2,00 euro p.p.
en iedereen ontvangt na afloop een
prestatiebewijs.
Openingstijden
voor vrijzwemmen: iedere dag van
13.00 uur tot 17.00 uur en ‘s avonds
tussen 19.00 uur en 20.30 uur.
Zaterdag 1 september zal er voor de
2de keer worden afgezwommen en
officieel zullen dan de deuren van
Het Oosterbad gaan sluiten. Echter,
als het van dit mooie weer blijft zullen de openingstijden worden verlengd met in ieder geval een week.
Check voor al het nieuws: www.hetoosterbad.nl

Sportvereniging Omnia 2000
naar CanDance Studio’s
Aalsmeer - In de oude tv-studio’s
van Aalsmeer kan gedanst worden
bij SV Omnia 2000. In de grote zalen
met mooie houten vloeren voorzien
van spiegels en kroonluchters kan jij
je laten meevoeren door de muziek.
Als dit je aanspreekt dan hoef je nog
maar heel even te wachten.
Vanaf 3 september start het seizoen. Een groot aantal danslessen die in Aalsmeer gegeven worden zullen gebruik gaan maken van
deze prachtige, sfeervolle CanDance Studio’s.
Wil je weten of jouw les daar ook bij

zit kijk dan op website van SV Omnia 2000: www.svomnia.nl.
Op zondag 2 september kun je kennismaken tussen 14.00 en 16.00 uur
in de CanDance Studio’s. Er zullen
verschillende workshops gegeven
worden en er is genoeg dansplezier
te beleven. Van Streetdance voor
jongens en meiden tot Showdance
choreo, van hip hop tot polefitness
en van Zumbatomic, Zumba for kids
tot bodyshape voor dames.
Kijk voor het volledige lesrooster op
de website: www.svomnia.nl

Competitieprogramma’s
handbal bekend
Aalsmeer - Inmiddels zijn de programma’s voor de zaalcompetitie
handbal in de eredivisie bekend. De
landelijk hoogste competitie begint
in het weekend van 1 en 2 september zowel voor de heren als de dames van FIQAS Aalsmeer met een
uitwedstrijd.
De heren moeten op zaterdag naar
Geleen voor een wedstrijd bij OCI/
Lions, de dames beginnen hun rentree op het hoogste niveau op zon-

dag met een ontmoeting in Cothen
tegen GOconnectIT/Fortissimo. Een
week later spelen de Aalsmeerse dames voor het eerst in de eigen Bloemhof, waar SEW op bezoek
komt. De heren moeten iets langer
wachten op de eerste thuiswedstrijd, want de geplande wedstrijd
tegen Volendam wordt op een ander tijdstip gespeeld omdat de Volendammers eerst nog Europacup
verplichtingen hebben.

Aalsmeer - In de vierde wedstrijd
in de Lotto Eredivisie Triathlon heeft
het herenteam van het Oceanus/
Multi Triathlon Team zich in de top10 van het teamklassement weten
te nestelen. In Veenendaal, waar het
NK olympische afstand werd gehouden, behaalde de vier Multiheren samen een zesde plek. Het damesteam eindigde in het klassement als achtste team. Carla van
Rooijen wist eerder die week op de
loodzware hele triatlon van Embrun
een hele knappe vijfde plek te noteren.
Het Nederlands kampioenschap
olympische afstand (1500 meter
zwemmen, 40 km fietsen, 10 km
lopen) in Veenendaal was een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie
Triathlon. In deze competitie strijden 22 herenteams en 13 damesteam het tegen elkaar op. De opgetelde individuele posities vormen
het teamklassement. Het herenteam werd in Veenendaal gevormd
door oud-olympiër Sander Berk,
meervoudig Ironmanwinnaar Frank
Heldoorn, Henk van Laar en junior Menno Koolhaas. De pas 16-jarige Koolhaas uit Amstelveen was
de verrassingstroef van het team.
Hij kwam voor een achtervolgend
peloton uit het water, zodat hij met
teamgenoot Sander Berk op de fiets
sprong. Op de fiets handhaafden de
twee Multi’s zich goed in de groep.
Het verschil met de kopgroep bleef
zo’n twee minuten. In het afsluitende looponderdeel, waar de hitte goed voelbaar was, liep Berk nog
goed naar voren. Met een eindtijd
van 1:56:45 uur finishte hij op een
13e plaats. Menno Koolhaas eindigde ook nog heel knap binnen de
twee uur. Hij finishte zijn eerste NK
olympische afstand tussen de senioren op een 22 plaats.
Frank Heldoorn bewees in Veenendaal klaar te zijn voor een comeback. De man van de lange adem
zat na het zwemmen in een goede
groep, waarin hij zich kon sparen
voor het lopen. Na het fietsen lag hij
nog 34ste, maar met een ijzersterk
looponderdeel liep hij naar een
26ste plaats. Henk van Laar uit Uithoorn finishte met een goed fietsonderdeel in 2:22:31 als 90ste. In de
tussenstand is het herenteam door
de gezamenlijke teamprestatie (6e
in het klassement) een paar plekken
gestegen naar de negende plaats.
Bij de dames werd het Oceanus/
Multi Triathlon Team gevormd door
Annika Fangmann, Diana Gorter
en Marit Plat. Annika Fangmann en
Marit Plat kwamen tegelijk uit het
water. Fangmann wisselde net iets
sneller en kwam zo in een groepje terecht. Marit Plat miste net de
aansluiting met dat groepje, maar
kwam in een ander kleiner groep-

Menno Koolhaas was de verrassingstroef van het herenteam
je. Diana Gorter reed het volledige
fietsonderdeel in haar eentje, maar
kon toch een goed tempo blijven
voeren. Na een zwaar looponderdeel finishte Fangmann in 2:20:23
uur als 15e op het NK (13e in de
Eredivisie). Haar teamgenote was
tijdens het looponderdeel aan hun
opmars begonnen en finishte maar
een half minuutje achter Fangmann.
Plat had het zwaar tijdens het lopen
en finishte uiteindelijk in 2:50:38
uur als 35ste dame. In de Eredivisie stand waren de drie dames samen goed voor een achtste plek in
het klassement. In de tussenstand
staan de dames nu ook achtste.
Embrunman
Multi-triatlete Carla van Rooijen
deed vorige week mee aan de loodzware Embrunman. Deze hele triathlon over de afstand 3,8 km zwemmen, 188 km fietsen en 42 km lopen
staat te boek als de zwaarste triathlon. Vooral het fietsonderdeel met
onder andere de beklimming van
de Alpenreus de Col d’Izoard maakt
deze wedstrijd erg zwaar. Daar
kwam ook nog eens de hitte als verzwarende factor bij. De Aalsmeerse voelde zich helemaal in haar
element in het Alpendecor. Na het
fietsonderdeel, wat ze als negende
dame beëindigde, had ze nog genoeg energie over voor een sterk
looponderdeel. Tijdens de afsluitende marathon, die ook niet over een
vlak parcours ging, liep ze door naar
de zesde plek. Toen ze ook de zesde
dame inhaalde stoomde ze als vijfde dame door naar de finish. Haar
eindtijd van 12:19:38 gaf ook wel
aan hoe zwaar het was geweest.
Haar teamgenoten van het Multi Triathlon Team zijn dan ook erg trots
op deze bijzondere prestatie.

Start wielertocht met kanonschot

Tweehonderd deelnemers
rond Stelling van Amsterdam
Streek - Met een saluutschot uit
een oud kanon en een historisch
optreden van de Saluut Batterij Rijdende Artillerie Amsterdam wordt
de nieuwe fietstoertocht rond de
Stelling van Amsterdam geopend.
Op 1 september verricht wethouder
Verheijen van Uithoorn de opening
voor de deelnemers aan het eerste officiële evenement waarbij het
UNESCO-monument in zijn geheel
wordt gerond.
Nieuwe klassieker
Meer dan tweehonderd deelnemers
starten bij de wielerclub UWTC voor
een afstand van 170 kilometer in
een groene ring rond Amsterdam.
De aandacht voor de nieuwe fietstoertocht door pers en de talrijke
fiets tweets trekt naast wielrijders
uit Noord en Zuid Holland nu ook
deelnemers uit Utrecht, Overijssel
en Limburg. De wielertocht belooft
hiermee een klassieker te worden
op de lijst van lange afstand tochten
bij de wielersportbond NTFU.
Heroïsche tocht
“Waar vroeger de vijand te paard
Amsterdam probeerde te veroveren,
trekken op 1 september wielrijders
op hun stalen ros rond de stad” aldus Trudie Plomp, organisator van
de eerste editie van het Rondje Stelling. “Voor de heroïsche tocht met
een lengte van 170 kilometer bestaat veel belangstelling. Halverwege het seizoen zijn de wielrijders
conditioneel op peil en vormt zeven
uur trappen geen probleem”. Sinds

de Stelling Werelderfgoed is geworden, zijn grote renovaties uitgevoerd
aan de 46 forten, sluizen en batterijen. Dankzij deze miljoeneninvestering heeft de fortenroute een nieuw
gezicht gekregen dat het verkennen
meer dan waard is. Met dijken die
soms wel vijf meter boven het weiland uitsteken is de Stelling een uitstekend decor voor fietstochten.
Proloog door Uithoorn
In de vroege ochtend van zaterdag
1 september rijden de eerste wielrijders in een soort van proloog door
het centrum van Uithoorn naar het
fort aan de Drecht. Daar wordt het
speciaal ontworpen stellingshirt uitgereikt aan de ‘winnaars’ van de
eerste editie Rondje Stelling. Na
ontvangst van het stellingpaspoort
voor controlestempels langs de linie volgt het vertrek voor de deelnemers na het startschot van 08.00
uur. De mogelijkheid om te starten
ligt tussen 07.00 – 09.00 uur maar
de organisatie raadt iedereen aan
vroeg te vertrekken. De route is de
moeite waard om naast het fietsen
ook voldoende tijd te nemen voor de
omgeving.
Inschrijven deelnemers
Vanwege de grote belangstelling
uit het noorden van Noord Holland
is een tweede startlocatie ingericht.
Bij het fort Markenbinnen kunnen
deelnemers van boven het Noordzee Kanaal starten waarmee het risico dat wielrijders elkaar in de wielen rijden vrijwel is uitgesloten.

‘Cool’ in Crashmuseum
Aalsmeerderbrug - Terwijl de temperaturen buiten hoog opliepen, afgelopen zaterdag, was het binnen
in het Fort bij Aalsmeer aangenaam
koel. De hitte kwam niet door de
dikke stenen behuizing heen. Crash
(Luchtoorlog- en verzetsmuseum
‘40-’45) kan terugkijken op een geslaagde zaterdagopening. Dat zal
heus niet alleen door de koelte zijn
gekomen want het museum met informatie en overblijfselen van gecrashte oorlogsvliegtuigen in de
omgeving is ook echt ‘cool’. Oftewel,
interessant voor jong en oud. Zaterdagmiddag waren er vooral ouderen die aandachtig luisterden naar
een stichtinglid dat boeiend vertelde over diverse neergestorte bommenwerpers in Haarlemmermeer
en omgeving. In het museum is onder meer het relaas te vinden over
de Amerikaanse B-26 Marauder,
die eind 1943 in Nieuw-Oosteinde
neerstortte. Pas onlangs werd daar
een monument voor opgericht voor
de bemanningsleden die omkwamen. De piloot overleefde de crash.
Binnen de muren van het Fort is ook
een zaal ingericht over het verzet in

Haarlemmermeer. Onder meer zijn
hier unieke foto’s te zien van het leven van onderduikers.
Crash is elke zaterdag geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang bedraagt 2,50 euro; kinderen betalen
1,50 euro. Locatie: Aalsmeerderdijk
460.
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Verkeerswijzigingen
Om Triathlon Aalsmeer veilig te laten verlopen voor de deelnemers
heeft de organisatie met toestemming van gemeente Aalsmeer en
Provincie Noord Holland een aantal

wegen in Aalsmeer en Kudelstaart
volledig of deels afgesloten. Op het
parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie geldt vanaf zaterdag 25 augustus 16.00 uur een parkeerverbod. Voor vrachtverkeer gaat dat
verbod al op vrijdag 24 augustus
16.00 uur in. In Kudelstaart is op
zondag 26 augustus van 9.00 uur 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 uur 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 26 augustus aangepast.
Kijk voor details over de verkeerswijzigingen en meer informatie over
Triathlon Aalsmeer op: www.triathlonaalsmeer.nl.

Een van de favorieten op de Olympische Afstand: Frans van Heteren. Foto Aktiefoto.nl

Spectaculair moment in de wedstrijd:
de wissel van het fietsen naar het lopen. Foto In2Pace.

Zondag aanstaande 25e aflevering sportief spektakel

Bijna 400 sporters doen
mee aan de Multi Triathlon
Nieuwe auto’s voor Qui
Vive Hockey De Kwakel
De Kwakel - Woensdag 15 augustus hebben Ronald Maas en Marcel Verkleij van Maas Auto Groep
vier nieuwe Volkswagens geschonken aan hockeyvereniging Qui Vive
in De Kwakel.
Het team Heren 1 gaat dit seizoen
met twee VW Polo’s, met de zuinige bluemotion techniek rijden en
Dames 1 krijgt de beschikking over

twee nieuwe VW Up’s. De heren beginnen hun competitie op 2 september met een mooie thuiswedstrijd
tegen Klein-Zwitserland. De eerste
thuiswedstrijd van de dames zal zijn
op 16 september tegen Xenios. De
heren en dames van Qui Vive zijn
enorm blij met de samenwerking
met Maas Auto Groep en vertrouwen er op dat mede hierdoor het
seizoen geweldig zal gaan verlopen.

Open Water zwemmen Oceanus

Warm water speelt Arjan
en Laura parten
Aalsmeer - De zondag begon al
vroeg voor de open water zwemmers van Oceanus. Zij moesten naar
Heerjansdam. Met een water temperatuur van 24 graden en de zon
die volop scheen gingen de zwemmers om 10.00 uur van start. Voor
Oceanus ging Arjan Bellaart van
start op de 3 km vrije slag. Ondanks
dat er minder zwemmers waren dan
andere jaren was dit de deelnemers
veld goed bezet. 3 Rondes van 1 km
dienden er te worden afgelegd.
Na 41 minuten en 27 seconde tikte
Arjan keurig als 10e aan bij de senioren. Ondertussen was ook Laura
Staal gearriveerd zij ging zich voorbereiden voor haar 1 km vrije slag
bij de damesjeugd en senioren. Tijdens het zwemmen had men behoorlijk last van de waterplanten
waar door heen gezwommen moest
worden. Toch wist ze haar race te
volbrengen in de tijd van 14 minuten en 42 seconde. Na de kilometer stond de rest van de magische 4
al klaar om aan de 4 maal 250 meter vrije slag estafette te gaan beginnen. Als startzwemmer Arjan gevolgd door Amber, daarna Nina en

als klap op de vuurpijl Laura. Ze deden het hartstikke goed, eindigden
helaas als laatsten maar dit was wel
het enige team met de twee jongste zwemsters. Rond de klok van
twee uur was het de beurt aan Nina om aan haar individuele afstand
te gaan beginnen, de 250 meter vrije
slag, en ze ging meteen fel van start,
helaas gold di took voor de concurrentie. Toch zwom zij sneller dan vorige week en na 6 minuten en 50
seconden tikte ze als 4e meisje aan.
Als slotnummer kwamen Arjan, Carl
en Laura aan de start voor hun laatste zwemnummer, de kilometer vrije
slag masters. Daar waar Carl optimaal profiteerde van het warme water ondervonden Arjan en Laura
juist veel hinder hiervan. Zij zwemmen het liefst in water van rond de
20 graden. Carl werd in zijn klasse
1e in een tijd van 13 minuten en 49
seconden. Ook Arjan werd 1e in de
tijd van rond 13 minuten en 17 seconden. Laura werd keurig 3e en zij
kwam na 14 minuten en 46 seconden binnen. Na een lange dag keerde iedereen verhit huiswaarts. Op
naar de volgende open water wedstrijd, dan in de Westeinderplassen.

Hardlopen dat doe je zo!
Regio - Elk voor- en najaar start bij
Amstelhof Running een 8-weekse
loopclinic die als een pakket wordt
aangeboden. In deze 8 weken vindt
er wekelijks een gezamenlijke looptraining plaats onder leiding van
een atletiek unie gediplomeerde
hardlooptrainer. Tijdens de loopclinics wordt er gewerkt naar een gezamenlijk doel, namelijk een prestatieloop! De hardloopclinics van Amstelhof Running zijn inmiddels een
bekend fenomeen in de omgeving.
Ook al bestaat Amstelhof Running
nog niet zo lang, er zijn al 5 clinics
succesvol georganiseerd. Meer dan
300 lopers/loopsters hebben inmiddels een clinic met veel plezier volbracht. Mede door de jarenlange
ervaring van het team van trainers
zijn ook veel deelnemers na de clinic actief gebleven in de loopsport.
Vanuit de loopclinics zijn vaste loopgroepen ontstaan die wekelijks onder begeleiding met elkaar trainen.
Hoofdtrainer Willem van Leeuwen vertelt: “Dat maakt het ook zo
mooi, we kunnen de mensen ook
na de loopclinics een vervolg bieden om te voorkomen dat ze het opgebouwde weer verliezen. Ik heb al
veel deelnemers zien veranderen in
hardloopmensen, dat zijn “gewone”
mensen die van hardlopen een manier van leven hebben gemaakt, ieder op zijn of haar eigen niveau. Deze actieve leefstijl geeft mensen de
gelegenheid in balans te blijven tijdens onze hectische dagelijkse bezigheden. Hardlopen zorgt er niet
alleen voor dat je fysiek fitter wordt,
ook mentaal kom je sterker in je
(hardloop) schoenen te staan. En
wie wil dat nu niet: een fitter lijf en
sterker van geest. Doordat Amstelhof Running een onderdeel is van
Amstelhof Sport & Health Club zijn
er vele mogelijkheden qua faciliteiten en dat maakt deze clinic zeer
compleet. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van kinderopvang, fysiotherapie, alternatief trainen en gebruik
van kleedruimtes. Trots ben ik op
het team van trainers die de loopclinics als enige in de regio het niveau
kunnen geven zoals het door de atletiek unie wordt aangegeven. Door
opleidingen, bijscholing en ervarin-

gen wordt er op een verantwoorde
manier training gegeven die door
veel mensen als duidelijk, gezellig
en leerzaam wordt ervaren.”
Hardloopclinic + Workshop
“Deze 6e loopclinic zal anders zijn
dan de voorgaande edities. Tijd voor
verandering, we gaan alle opgedane
ervaringen nog duidelijker proberen
vorm te geven. Vandaar dat we gekozen hebben om te starten met
een workshop. In deze workshop
gaan we alle ins en outs van het verantwoord hardlopen behandelen en
op duidelijke wijze presenteren. Na
afloop van de workshop zal tevens
de eerste gezamenlijke looptraining
plaats vinden. In het vervolg van de
clinic trainen we nog 7x op de zaterdagmorgen, daarna zal de clinic
worden afgesloten met de mogelijkheid tot deelname aan de 5 km van
de Zilveren Turfloop in Mijdrecht.”
Tijdens de gezamenlijke trainingen
zal onder meer aandacht worden
gegeven aan warming-up, specifieke looptechnische vaardigheden en
cooling down.
Gezelligheid
Tijdens de trainingen staat gezelligheid voorop en dat gaat dan ook
hand in hand met het behalen van je
persoonlijke doelen. Iedereen heeft
zijn eigen doel. Dat kan bijvoorbeeld
zijn fitter worden, leren hardlopen,
gewichtscontrole, snelle tijd op de
Zilveren Turfloop, of je traint mee
voor de gezelligheid. Wat je doel
ook is: Amstelhof Running biedt je
de mogelijkheid om eindelijk (weer)
eens te starten met hardlopen!
Vaste Loopgroepen
Amstelhof Running biedt gevorderde lopers de mogelijkheid mee te
trainen in vaste loopgroepen. Via
een lidmaatschap voor alleen de
looptrainingen kan men op 3 trainingsuren meedoen. Uiteraard is er
altijd de mogelijkheid om een keer
geheel vrijblijvend mee te komen
trainen.
Meer informatie over de loopclinic en vaste loopgroepen? Kijk op:
www.amstelhofrunning.nl. Inschrijven is alleen mogelijk via deze site.

Aalsmeer - Voor de 25ste maal
wordt komende zondag de Multi
Triathlon Aalsmeer georganiseerd.
Deze jubileumeditie belooft een dag
vol sportief spektakel te worden.
Maar liefst 380 deelnemers zullen
van start gaan in drie verschillende
triathlonafstanden: mini, achtste en
olympische afstand.
De 25e Triathlon Aalsmeer is een
speciale editie. De Stichting Triathlon Aalsmeer viert zondag haar jubileum met drie mooie wedstrijden.
Aan het programma is weinig veranderd, maar omdat het een een jubileum editie is doen ook een aantal
speciale deelnemers mee. Zo staat
Ron Schiedon, sponsor van de Triathlon Aalsmeer en het Oceanus/
Multi Triathlon Team, aan de start
van de Achtste Triathlon. Schiedon
deed jaren terug fanatiek aan triathlons. De eerste edities van de Triathlon Aalsmeer in de jaren tachtig deed hij ook mee. Aan het begin van dit jaar kondigde hij bij een
feest van het Multi Triathlon Team
aan de uitdaging om weer een keer
mee te doen graag aan te gaan. Op
de Olympische Afstand gaat oudMultitriathleet Rene Vellekoop speciaal voor deze 25ste editie weer
eens een triathlon doen.
Programma
Toeschouwers kunnen al om 9.30
uur bij Zwembad ‘de Waterlelie’ en
langs de weg klaar staan om de
jongste triathleetjes aan te moedi-

gen. De kinderen van 6 tot 13 jaar
mogen als eerste van start voor hun
Mini-Triathlon. Zij zwemmen 250
meter in het zwembad, fietsen 10
kilometer en lopen 2,5 km om het
zwembad. Bij deze serie doet veel
jeugd van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team mee, maar ook
buiten de regio komen jonge deelnemers naar Aalsmeer voor een leuke wedstrijd.
De andere twee startseries worden
vanaf het Surfstrand van de Westeinderplassen weggeschoten. Om
10.30 is daar de start van de Achtste
Triathlon. In deze startserie zal het
voltallige Eredivisie team van het
Oceanus/Multi Supplies Triathlon
Team met Menno Koolhaas, Jeffrey
Reijnders, Martin en Raymond Pet
en Sander Berk, het tegen elkaar
opnemen. Deze wedstrijd bestaat
uit 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.

man, mee. Ook van buiten Aalsmeer
weten toppers de wedstrijd zondag
te vinden.
Vijf minuten later starten ook 13
trio-teams over de olympische afstand. Bij deze teams neemt elk van
de trie teamleden een onderdeel
voor zijn rekening.

Een uur later is vanaf dezelfde
prachtlocatie de start van de Olympische Afstand. Het woord zegt het
al, maar deze afstand van 1500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10
km lopen is ook de officiële afstand
zoals die tijdens de Olympische
Spelen van Londen werd gehouden. In deze startserie zal het ook
paars kleuren van de thuisvereniging Oceanus/Multi Triathlo Team.
Bij de dames doet bijvoorbeeld Carla van Rooijen, die onlangs nog 5e
werd in de loodzware hele Embrun-

Zaalvoetbal voor ouderen

Een sportief moment tijdens de feestweek

Doe ook mee met de
Dorpsloop Aalsmeer!
Aalsmeer - Op dinsdag 4 september organiseert atletiekvereniging
Aalsmeer de vernieuwde Dorpsloop
met medewerking van Eveleens
Sanitair/C. van de Lagemaat. Er
wordt dit jaar een geheel nieuwe
route gelopen met start en finish op
de Atletiekbaan aan de Sportlaan in
Aalsmeer. De route doet natuurlijk
het dorp aan, maar is een stuk rustiger en vooral verkeersluwer dan
voorgaande edities.
Er kan gekozen worden uit een 5 km
of 10 km loop en voor de kinderen
is er een kidsrun van 1 km. Er wordt
‘s avonds gelopen. De kidsrun start
om 19.00 uur. Daarna wordt rond
19.30 uur het startschot voor de 5
km en 10 km gegeven. Eerder komen is raadzaam, om in te schrijven,
alvast warm te lopen of om wat te

drinken in de gezellige kantine. Het
complex is geopend vanaf 18.00 uur.
De atletiekbaan is te vinden aan de
Sportlaan 43a en kleedkamers met
douches zijn aanwezig.
Inschrijven
De kosten van de Dorpsloop zijn:
1,00 euro voor de kidsrun, 4,50 euro voor de 5 km en 5,50 euro voor
de 10 kilometer. Doe jij ook mee?
Schrijf je dan direct in voor deze leuke loop! Online inschrijven is t/m 1
september mogelijk, op 4 september
kan dit ook nog bij de atletiekvereniging. De organisatie moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk online in te schrijven en op de dag zelf
een uitdraai van deze inschrijving
mee te nemen. Alle informatie vind
je op de website www.dorpsloopaalsmeer.nl of www.avaalsmeer.nl.

Dorpsplein wordt strand!

Beachvolleybal in Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 26 augustus wordt voor de 16e maal het
beachvolleybal Leimuiden georganiseerd. Daarvoor wordt het dorpsplein voor 1 dag omgetoverd tot een
bijna echt strand.

opgeborgen en kan de afterparty
met DJ Twan weer starten. De organisatie ruimt vervolgens nog even
de 180 kuub zand op, waardoor het
dorpsplein ook weer zijn jaarlijks
opknapbeurt heeft gekregen.

Op zaterdagmiddag 25 augustus
wordt vanaf 15.30 uur 180 kuub
zand gestort, waarna de verdere aankleding met volleybalvelden, palmen e.d. wordt afgemaakt.
Op zondagmorgen strijden vanaf
10.00 uur 21 teams (bijna 200 deelnemers) om de overwinning, maar
voor velen is het plezier belangrijker dan de overwinning. Verdeeld in
3 poules wordt gespeeld voor promotitie, degradatie of in de A-poule
voor de overwinning.
Tussendoor worden de kinderactiviteiten opgestart, vanaf het middaguur kunnen de kinderen genieten van bijvoorbeeld de megajump, draaimolen, kinderschmink
en clown Hoki Poki die weer diverse
voorstellingen zal geven.

Op www.leimuidenbeach.nl kunt u
een indruk krijgen van de deelnemende teams, sfeerbeelden en video’s van de afgelopen jaren, en
kunt u tevens zien welke bedrijven
deze jaarlijkse happening een warm
hart toe dragen.

Om 16.45 uur zijn de finales tussen
de nummers 1 en 2 van de A-poule,
daarna worden de volleyballen weer

Dartseizoen van
begint weer
Aalsmeer - Op dinsdag 4 september begint het nieuwe dartseizoen.
Om 20.00 uur kunnen de eerste pijlen weer gegooid worden in ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat
5 te Aalsmeer–Oost. De zaal is om
19.30 uur open, kom ook eens langs
om een pijltje te werpen. U bent van
harte welkom.

Aalsmeer - Elke maandagavond
wordt door een groep liefhebbers
een partij zaalvoetbal gespeeld. De
deelnemers zijn weliswaar aangesloten bij zaalvoetbal vereniging Het
Farregat maar spelen geen competitie. Het is puur vriendschappelijk en de groep speelt altijd onderling. De wedstrijden vinden plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
De Farregat-liefhebbers komen cir-

ca 40 maandagen per jaar een uurtje in actie voor een lage contributie.
De groep bestaat uit senioren van
boven de 30, 40, 50 en zelfs 60 jaar
oud. Omdat er een paar mannen gestopt zijn worden er nu nieuwe spelers gezocht. Wie lekker ontspannen
op recreatieve wijze wil zaalvoetballen kan zich opgeven door te bellen
met W. Spaargaren, telefoon 0297323479 of B.van Dam, telefoon 0297323080.

AV Aalsmeer actief in Heiloo
Aalsmeer - Op vrijdagavond 17 au- na 10.69 meter en dat leverde Nick
gustus nam Nick Smit van Atletiek- een vijfde plek op.
vereniging Aalsmeer deel aan de 3e
en laatste zomeravondinstuif georganiseerd door AV Trias te Heiloo.
Nick, uitkomend bij de senioren,
nam deel aan het speerwerpen en
kogelstoten.
Op het onderdeel speerwerpen werd
hij vijfde met een worp van 52,29
meter. De kogel landde uiteindelijk

Wielrenners 60+ UWTC actief
Uithoorn - Donderdag 9 augustus
was Guus Zantingh als enige UWTC
renners naar het Brakel afgereisd
om daar te starten bij de 60+ veteranen. Het was na een lange afwezigheid, door een zware valpartij eind
mei, voor Guus Zantingh weer zijn
eerste wedstrijd. Vanaf het startschot
werd er een hoog tempo gereden,
maar het duurde tot halverwege de
wedstrijd dat er twee renners konden
ontsnappen met daarbij de kampioen van Nederland Gijs Nederlof. De
wedstrijd werd gewonnen door Gijs
Nederlof uit Kamerik. Guus Zantingh
spurtte naar een 10e plaats en kon
op een goede wedstrijd terug kijken.
De afgelopen week was erin Nieuwegein, in de wijk Galecop, een wielerweek voor jong en oud. Waarbij er
voor de veteranen 60+ twee wedstrijden te verrijden waren. Op dinsdag 14 augustus stonden de UWTC
renners Leen Blom, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh aan de start van
de eerste wedstrijd. Na 40 minuten
koers konden er pas 2 renners uit het
peloton ontsnappen voor die tijd was
het niemand geluk een vlucht poging te ondernemen. De beide renners, Gijs Nederhof en Hans van Bavel namen en voorsprong van 35 seconden en werden niet meer achterhaald. Met nog 3 ronden te gaan
ontsnapte nog eens 3 renners en deze wisten het peloton voor te blijven.
De wedstrijd werd gewonnen door de
Kampioen van Nederland, bij de 60+
veteranen, Gijs Nedelhof uit Kamerik
voor Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Guus Zantingh spurtte zich naar
een 12e plaats, Leen Blom en Theo
Oudshoorn eindigde in het peloton.
Vrijdag 16 augustus waren de UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh
weer van de partij bij de veteranen
60+. Vanaf de start werd een hoog

tempo aangehouden wat als gevolg
had dat er moeilijk te ontsnappen
was uit het peloton. Het duurde dan
ook tot 5 ronde voor het einde dat er
2 renners een kleine voorsprong wisten te nemen op het peloton en deze
2 renners werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen
door Piet Gruteke uit Rotterdam voor
Pieter Bakker uit Haarlem. De beide
UWTC renners wisten zicht te klasseren, Leen Blom werd 13e en Guus
Zantingh 14e. Op zondag 9 september wordt de ronde van Uithoorn
weer verreden in Oude dorp en Thamerdal. Publiek is van harte welkom
om de renners aan te moedigen. De
wedstrijd begint om 10.30 uur met de
60+ renners, 12.00 uur sportklasse,
13.30 uur nieuwelingen en 15.00 uur
amateurs/junioren.

Koppelkaarten
BV De Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 24 augustus kan worden deelgenomen aan
het koppelkaarten in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. De aanvang is 20.00 uur en de zaal gaat open
om 19.30 uur. Locatie is Roerdomplaan 3, de koffie en thee staan klaar.
Tijdens de vorige kaartavond werden
geen hoge scores behaald. Op de eerste plaats kwamen Corrie Bakker en
Kees Meekel met 5366 punten. Tweede zijn geworden Krijna Verhoef en
Miep Bloemen met 4968 punten en tot
slot was er een derde plaats voor Siem
Burgers en Ben Johannessen met
4860 punten. De poedelprijs was voor
Lia van Bemmelen en Cor Knol met
3210 punten. Het jokeren is gewonnen
door Corrie Zaal met 268 punten.
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Doe mee aan de Lego
Bouwwedstrijd bij Gamma

Kinderworkshop Oude Raadhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 1 september van 9.30 tot 11.00 uur is het bij
Gamma Aalsmeer mogelijk mee te
spelen voor de titel ‘Beste Legobouwer 2012’. De grote landelijke finale
vindt plaats op LegoWorld in de IJsselhallen te Zwolle.

rige Gamma bouwmarkten de voorronden plaatsvinden. Elke bouwmarkt zal een deelnemer afvaardigen voor de landelijke finale. De Lego Bouwer die de landelijke finale
wint, wint zijn of haar eigen gewicht
in Legosteentjes.

Meedoen?
Kinderen tussen de 6 en 16 jaar
kunnen deelnemen aan de voorronden. Inschrijven voor de Lego bouwwedstrijd doe je via www.legoworld.
nl/gamma.
Hier is ook te vinden bij welke ove-

LegoWorld
LegoWorld vindt dit jaar alweer voor
de 12e keer plaats. Van 17 tot 23 oktober staan de IJsselhallen in Zwolle weer geheel in het teken van miljoenen Legosteentjes, -bouwwerken
en spectaculaire attracties.

Kunstwerken maken van
echte bloemen en bladeren
Aalsmeer - Terug van vakantie en
vol creatieve energie? Kom voor
de Kinderworkshop naar het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat op
woensdagmiddag 29 augustus. Dan
kun je kunstwerken van echte bloemen en bladeren maken. De wereldberoemde kunstenaar Arcimboldo heeft zijn bekendheid te danken
aan de artistieke uitvinding van het
compositieportret. Al in 1562 maakte hij portretten samengesteld uit
bloemen, vruchten, takken en bladeren. Met die materialen gaan de
jonge deelnemers in de workshop
ook aan het werk. Alles wat je bedenken kunt teken je niet met krijt
maar met natuurlijke materialen. Vol
inspiratie maak jij jouw eigen bloemenportret. Wat ga je maken: ogen

SV Omnia 2000 trampoline springen

Goede prestaties
neergezet in Hechtsheim

van klaprozen, haar van bladeren?
Alle kunstwerken worden gefotografeerd en blijven dan nog jaren
houdbaar. Meld je aan! De cursus
wordt georganiseerd van 14.00 tot
16.00 uur en er is plaats van 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met
13 jaar. Reserveren: kcainfo@kpnplanet.nl of 0642197027. Kosten bedragen 8,50 euro inclusief alle materialen.
Julianna Bakker (13 jaar) uit de VS
bezocht op 20 augustus het Oude Raadhuis en maakte drie kunstwerken met materiaal uit de Raadhuis-tuin.
Ze zegt: “There is a piece of art in
every piece of nature: the only problem is finding it.”

Jazz4kids op ontdekkingsreis,
vrolijk concert vol improvisatie
Amstelveen - Zondag 26 augustus
om 15.00 uur wordt op het Broersepark in Amstelveen een familie festival gehouden met een ontdekkingsreis door de jazzmuziek! Maak kennis met heel veel soorten jazz. Kom
ontdekken wat improviseren is, hoe
zenuwachtige jazz klinkt, hoe Jazz4kids op reis is een vrolijk concert
vol improvisatie, interactie en leuke
jazzliedjes. Ook mogen kinderen im-

proviseren op het podium… Zin in
deze reis?
Jazz4kids bestaat uit Suzan Overmeer (zang), Søren Ballegaard
(sax), Jens Larsen (gitaar), Olaf Meijer (contrabas) en Thorsten Grau
(drums). Voor meer informatie over
het Broersepark Familiefestival kunt
u kijken op www.broersepark.nl of
www.amstelveenspoppentheater.nl

Aalsmeer - In het weekend van 18
en 19 augustus deden een aantal
springers van SV Omnia 2000 mee
aan de 12e Rheinhessischen Meisterschaften, een hele leuke en gezellige wedstrijd in Duitsland. Doordat deze wedstrijd in de Nederlandse vakantieperiode viel was de delegatie kleiner dan gewoonlijk. Ondanks weinig trainingsuren vooraf gaande aan deze wedstrijd hebben de springers een goede prestatie neergezet. ’s Ochtends werd de
Rahmenwettkampf gehouden. Hierbij mocht Donnatella Antoniadis de
spits afbijten. Na twee oefeningen
ging zij als derde door naar de finale. In de finale deed zij het nog
een stukje beter en met 23,8 punten sprong zij naar een welverdiend
tweede plaats. Een knappe prestatie voor de jonge springster. Hierna was het de beurt aan Cody van
As, de allerjongste springer van SV
Omnia 2000. Hij zette op zijn eerste
internationale wedstrijd twee goed
gesprongen oefeningen neer en
mocht tevreden zijn met een achtste plaats. In de klasse Jugend Erwachsene namen Sharona en Naomi de Rijk deel. Zij sprongen beide
een hele nette voorronde wat hen
twee finaleplaatsen opleverde. In
de finale sprongen zij de oefeningen goed uit, waarmee Sharona op
een zesde plaats eindigde (23,9), en
Naomi op een knappe derde plaats
(25,4), waarvoor zij een medaille in
ontvangst mocht nemen.
’s Middags werd de Meisterschaft
wedstrijd gehouden een hoger niveau voor meer ervaren springers.

Sanne van de Schraaf zette bij de
Schüllerinnen twee goede oefeningen neer wat leidde tot een mooie
dertiende plaats. Fleur Brommer,
Bente Geleijn, Robin van As en Yanaika Holst namen hier deel in de
klasse Jugend Erwachsene. Fleur
Brommer werd hier achttiende.
Robin, Bente en Yanaika sprongen alle drie een goede voorronde,
waardoor zij zich geplaatst hadden
voor de finale. In de finale sprongen
Robin en Benthe een veel betere
oefening dan in de voorronde. Door
een lagere netheidscore kwam Benthe achter Robin te staan. De meiden stonden op dat moment eerste
en tweede. Yanaika was als een-nalaatste aan de beurt. Zij sprong een
mooie oefening en kwam op een totaal van 30,2 punten, waardoor zij de
eerste plaats overnam in het klassement. De laatste springer (die zich
in eerste instantie als eerste had geplaatst) kon het drietal niet meer inhalen. Het podium was alleen voor
de springsters van SV Omnia 2000!
Melvin Dokter was de laatste springer voor SV Omnia 2000. Hij moest
het opnemen tegen veel sterke
springers en liet zien dat hij daar zeker tussen hoort. In een sterk deelnemersveld werd hij uiteindelijk net
vierde (31,2).
Na de wedstrijd was het tijd voor de
springers om hun spullen weer te
pakken en terug te keren naar Nederland met onderweg nog een welverdiend bezoekje aan de MacDonalds.
Voor meer info over de vereniging
zie de website: www.svomnia.nl

Mini Dam tot Damlopen populair
bij Noord-Hollandse jeugd

Muziek voor het jonge kind
bij Ziezoo groot succes
Hoofddorp – In de maand augustus geeft Els Volkerijk bij kindercentrum ZieZoo op zaterdagochtend
muziek aan dreumesen en peuters.
Zaterdag 25 augustus is alweer de
laatste les, een ieder heeft genoten van de liedjes, luistermomenten op de cymbaal, de traditionele
Jan Huygen, versjes, gebaren en de
eendjes waren ook een topper.

De kinderen kwamen met een ouder, tante, oma en/of opa en ook die
hebben ervan genoten om de kleintjes zo bezig te zien.
Vanaf vrijdag 28 september gaat Els
verder met haar lessen in Hoofddorp.
Wilt u hier meer over weten stuur
een berichtje naar info@fiederelsmuziek.nl

Streek - De Mini Dam tot Damlopen zijn een populair onderdeel
van de Dam tot Damloop. In Zaandam starten zondag 23 september naar verwachting 3.500 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De parcoursen van 0,6 of 2,2 km lopen over het Dam tot Dam parcours
vanaf De Burcht in het centrum van
Zaandam. Bijna 1.000 leeftijdsgenootjes leggen in het Molenwijkpark in Amsterdam-Noord 1 of 1,8
km af over het Dam tot Dam parcours. Met deze aantallen zijn de
Mini Dam tot Damlopen één van de
grootste hardloopevenementen van
Nederland voor de jeugd.
Zaandam
Welk kind vindt het nu niet leuk om
aangemoedigd te worden door duizenden volwassenen? Er kan voor
één keer op de autoweg gelopen
worden, net als papa en mama, en
na afloop krijgen de kinderen nadat ze de longen uit het lijf gelopen hebben een echte medaille. Het
spektakel begint al in de startvakken, waar een warming-up wordt
gegeven door Made by Motion. Het
parcours leidt de jeugd vervolgens
vanaf De Burcht door het centrum
van Zaandam naar de finish op de
Peperstraat. Hier eindigen later op
de dag ook de tienduizenden deelnemers van de grote Dam tot Damloop. Bij de finish krijgen de kinderen naast de medaille een tas met
leuke cadeautjes. Daarna kan de
jeugd zich storten op de andere activiteiten, die op de Burcht plaatsvinden. Zo kunnen ze zich laten
schminken, uitleven op springkussens of meedoen aan de verloting
met te gekke prijzen. DJ Andries
maakt het feest compleet met zijn
interactieve kindershow. Tijdens het

kinderfeest vindt ook de kick off van
JOGG-Zaanstad plaats. Naast het
officiële startsein van JOGG ambassadeur Paul Rosenmöller en de Burgemeester van Zaanstad, zal danser
Juvat Westendorp een fantastische
show geven.
Molenwijk
Ook in Amsterdam-Noord kunnen
kinderen de Dam tot Dam sfeer beleven. De afdeling Sport van het
Stadsdeel Amsterdam-Noord organiseert deze Mini Dam tot Damloop
samen met Le Champion voor de
scholen uit de buurt. De start is op
het schoolplein van basisschool de
Bonkelaar. Vervolgens lopen de kinderen ook een stukje over het officiele parcours van de Dam tot Damloop. De finish is het Molenwijkpark
bij het Cruyff Court, waar alle kinderen hun wel verdiende medaille
en een presentje van het stadsdeel
ontvangen. Na de finish zijn er nog
diverse festiviteiten in het park.
Inschrijven
Inschrijven voor zowel de Mini Dam
tot Damloop in Zaandam als in de
Molenwijk is online mogelijk via
www.damloop.nl. De online inschrijving sluit op 2 september.
Mini Dam tot Damloop clinics
Op 30 augustus, 13 en 20 september organiseert Le Champion in samenwerking met AV Zaanland speciaal voor kinderen de Mini Dam tot
Damloop clinics. Tijdens deze clinics
wordt er van 17.15 tot 18.00 uur aandacht gegeven aan de warming-up
en looptechniek. De clinics worden
gegeven op atletiekbaan Willy Lust
in Zaandam en zijn gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op
www.avzaanland.nl.

Zwembad de Waterlelie
doet goede zaken
Aalsmeer - Wat een weelde voor
de zon- en zwemliefhebbers het afgelopen weekend. De buitenbaden
en grote zonneweide van het zwembad de Waterlelie trokken heel veel
bezoekers.
Door de tropische temperaturen liep
de boventemperatuur op tot boven
de 30 graden, maar ook de zwemwatertemperatuur ging naar de 25
graden! Een prima gelegenheid

om lekker af te koelen voor de bijna 1200 (zaterdag) en 1600 (zondag) bezoekers. Gelukkig zorgt deze
maand augustus voor veel zomerse
dagen, zodat de buitenaccommodatie van het zwembad goed gebruikt
kan worden. Niet alleen door inwoners van de gemeente Aalsmeer,
maar zeker ook door velen uit de regio, die het Aalsmeerse zwembad
hebben ontdekt.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

tevredenheidonderzoek Wmo 2011
De Wmo heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. Mensen met een beperking hebben daar soms ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn heeft dit voorjaar voor zowel Aalsmeer
en Uithoorn een tevredenheidonderzoek onder de cliënten gehouden. Dit is gebeurd met een
steekproef. De gegevens zijn verwerkt in een rapport. In deze rapporten worden de prestaties vergeleken met die van andere gemeentes in Nederland. Uit de rapporten worden de sterke en minder sterke kanten van de dienstverlening gehaald. In 2008 heeft het samenwerkingsverband aan
een vergelijkbaar tevredenheidsonderzoek deelgenomen. Hierdoor weet de G2 wat er nog verbeterd kan worden in de toekomst.
resultaten
Toegang tot de ondersteuning
De aanvraagprocedure krijgt als gemiddeld rapportcijfer van de cliënten in Aalsmeer een 7,3. In
Uithoorn is dit ook een 7,3. Deze cijfers zijn ten opzichte van 2008 (laatste keer dat dit onderzoek
is uitgevoerd in Aalsmeer en Uithoorn) gestegen.
Hulp bij het huishouden
De hulp bij het huishouden krijgt in Aalsmeer een 7,9 en in Uithoorn een 8,0. Dit is iets hoger dan
de score van de referentiegroep (7,8). De vervanging bij ziekte en vakantie krijgt een aanzienlijk
hogere score in beide gemeenten ten opzichte van 2008 (zie schema hieronder). Gesteld kan worden dat de voorwaarden die aan deze vervanging zijn gesteld in de aanbesteding van 2009 hun
uitwerking hebben gehad.
Aalsmeer

% 2011

% referentiegroep 2012

% 2008

vervanging bij ziekte

92

86

61

vervanging bij vakantie

92

86

wisselingen van medewerkers

92

85

77

% 2011

% referentiegroep 2012

% 2008

vervanging bij ziekte

84

86

63

vervanging bij vakantie

89

86

wisselingen van medewerkers

82

85

Uithoorn

73

Voorzieningen
Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen zoals een traplift) is in Uithoorn een 7,6 en in Aalsmeer een 7,5, gelijk aan de referentiegroep. In Uithoorn zijn cliënten het meest tevreden over een woonvoorziening (99%). Het minst
tevreden zijn ze over de tegemoetkoming vervoerskosten, daarover is 78 % tevreden. In Aalsmeer
zijn cliënten het meest tevreden over een woonvoorziening en de rolstoel (beide 97%). Het minst
tevreden zijn ze over de scootmobiel (85%).
Collectief vervoer
Het rapportcijfer voor het collectief vervoer in gemeente Uithoorn is een 6,6 en in de referentiegroep een 7,1. Wat betreft het collectief vervoer zijn de cliënten het meest positief over ‘gemak

bestellen’ en ‘contact met centrale’ (beide 92%). Cliënten zijn relatief het minst tevreden over
‘wachttijden’ (56%). Het rapportcijfer voor het collectief vervoer in gemeente Aalsmeer is een 6,5
en in de referentiegroep een 7,1. Wat betreft het collectief vervoer zijn cliënten het meest positief
over ‘gemak bestellen’ (92%). Cliënten zijn relatief het minst tevreden over ‘wachttijden’ (51 %).
Ondanks dat men over het onderdeel wachttijden het minst tevreden is, is in beide gemeenten op
dit onderdeel wel een aanzienlijke vooruitgang geboekt ten opzichte van 2008:
Aalsmeer
Wachttijden
Uithoorn
Wachttijden

% 2011

% 2008

51

23

% 2011

% 2008

56

52

De G2 zal tijdens de gesprekken met de vervoerder deze resultaten meenemen en aansturen op
een verdere verbetering van de wachttijden.

Participatiefonds
ouderen
Wie 65 jaar of ouder is en een inkomen op minimumniveau heeft moet zuiniger leven. Soms is
er geen geld voor leuke dingen zoals museumbezoek, een abonnement op een dagblad, een
dagje uit of het lidmaatschap van de bibliotheek.
Hierdoor dreigen sociale contacten weg te vallen. Om deze mensen te kunnen ondersteunen
heeft de gemeente een Participatiefonds waaruit ouderen per persoon en per jaar een vergoeding kunnen krijgen.
Waaraan mag u het geld besteden?
een abonnement op een krant of tijdschrift;
een dagje uit;
het lidmaatschap van een club of
vereniging;
materiaal om aan een activiteit te
kunnen deelnemen.
Uw uitgaven verantwoorden is niet nodig. U
hoeft geen bonnetjes te bewaren. Het bedrag
mag u vrij besteden. Een vergoeding uit het
Participatiefonds ouderen moet u binnen een
kalenderjaar aanvragen. Het aanvraagformulier
dient uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij
het cluster Werk en Inkomen, anders vervalt uw
recht voor dat jaar.

Participatiefonds
jongeren
Participatiefonds jongeren is voor kinderen
en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Dit
fonds is bedoeld om deelname aan sociale activiteiten mogelijk te maken en de daarvoor benodigde uitgaven, bijvoorbeeld sportkleding en
huur van muziekinstrumenten, te kunnen doen.
U kunt van het participatiefonds gebruik maken
als u een uitkering van de gemeente ontvangt.
Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten
komen in aanmerking voor dit fonds. Hierbij kan
worden gedacht aan de kosten van:
de contributie van een sport-, en/of
zangvereniging;
een bibliotheek-, internet-, kranten-,
telefoon- en/ of zwemabonnement;
muziekonderwijs;
schoolactiviteiten zoals schoolreisjes
en excursies;
sportattributen en/ of -kleding;
vakantiekamp.
Participatiefonds jongeren kunt u binnen een
kalenderjaar aanvragen. De aanvraag dient
uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij het
cluster Werk & Inkomen, anders vervalt uw
recht voor dat jaar.
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