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Gemeente soms niet blij met evenementen?

“Verhoging precariorecht en
geluidsmetingen belachelijk”
Aalsmeer - Het zou zo maar kunnen dat de geraniummarkt met braderie de laatste activiteit is geweest
van de ondernemers in het centrum
en dat het carnaval voor het laatst
door de straten van Kudelstaart is
gegaan afgelopen jaar en dit is niet
omdat de betreffende verenigingen
er geen zin meer in hebben. De gemeente heeft het precariorecht heel
fors verhoogd en als de tarieven deze hoogte houden, kunnen heel veel
verenigingen een volgend evenement niet meer betalen. De braderie op de eerste zaterdag van september staat op losse schroeven.
Het bestuur van de winkeliersvereniging in een reactie: “Het is echt
belachelijk. We moesten altijd rond
de 300 euro betalen, nu was de rekening bijna 6.000 euro, een verhoging van zo’n 230 procent.” Een der
redenen van de verhoging is dat de
ambtenaren het gehele gebied van
het Raadhuisplein en de winkelstraten opgemeten hebben en op deze
meters een rekening gestuurd hebben. “Eerst werd altijd precariorecht
berekend voor 450 vierkante meter,
zeg maar de plekken waar de kramen staan. Nu is 11.000 vierkante

meter in rekening gebracht.” Uiteraard is bezwaar gemaakt en deed de
gemeente zelfs in deze krant van afgelopen 16 juli een oproep om vooral protest aan te tekenen. Het leek
een ambtelijk akkefietje, maar helaas. Het college toonde haar goede wil, maar of de betreffende ambtenaren gevraagd is aan ‘herstel’ te
werken? Afgelopen donderdag rolden de aanmaningen bij de diverse verenigingen en instanties in de
bus. De winkeliersvereniging is namelijk niet de enige, die een forse
rekening van de gemeente heeft
gekregen. Ook de stichting Triathlon
Aalsmeer moet ‘dokken’ voor een
sportief evenement, evenals carnavalsvereniging de Pretpeurders een
flinke buit uit de clubkas moet halen. De verenigingen zijn woedend:
“Zo kunnen er toch geen evenementen meer in Aalsmeer georganiseerd worden. Het wordt onbetaalbaar. Wil de gemeente soms geen
promotie van haar dorp, houden ze
niet van evenementen?” De verhoging van het precariorecht is namelijk niet het enige waarmee activiteiten in de kiem gesmoord worden.
Tijdens de bandjesavond in juni en

de afgelopen zaterdag gehouden
goud van oud-muziekavond in het
centrum zijn geluidsmetingen verricht door de (nieuwe) ambtenaren
van handhaving. Harder dan 75 decibel mag de muziek niet en dat is
zo’n beetje het geluid van een stofzuiger, een voorbijrijdende scooter
of een groep pratende mensen. Het
geluid van het verkeer op de N201
overstelpt zelfs deze 75 decibel!
“Het minimale geluid van een band
is rond de 95 decibel”, laat een muzikant desgevraagd weten. “75 Decibel, laat me niet lachen. Met een
provinciale weg in de buurt geldt,
volgens mij, een andere, hogere
wettelijke geluidsnorm.”
Uiteraard is door de diverse verenigingen na het krijgen van de aanmaning opnieuw om opheldering
gevraagd bij de gemeente en tijdens
de afgelopen raadsvergadering hebben de fracties ook kritische vragen
gesteld aan het college. Maar vooralsnog is een antwoord uitgebleven.
Misschien geen braderie, geen carnaval, zondag de laatste triatlon en
de aanstaande feestweek op een
laag decibel-pitje? Help, dit kan en
mag niet!
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Miele specialist

Eigen technische dienst

Bloedend naar
Eerste Hulp
Aalsmeer - Om vijf over twaalf in
de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus heeft de politie assistentie verleend bij een ongeval
met een fiets bij het surfeiland. Een
18-jarige Kudelstaarter wilde met
een groep vrienden weg gaan, toen
zijn grote teen tussen een spaak van
een fiets kwam. De teen raakte behoorlijk beschadigd en bloedde hevig. De jongen is door zijn moeder
vervoerd naar de Eerste Hulp.

Aalsmeer - Op vrijdag 21 augustus
is tussen half twaalf in de ochtend en
half twee ‘s middags vanaf het surfeiland aan de Kudelstaartseweg een
motor gestolen. Het betreft een motor van het merk Honda, type 600rr
met kenteken MT-VG-52. De motor
stond afgesloten met het stuurslot
en een kettingslot door het frame
van het achterwiel. Zo goed als zeker is de motor in een bestelbus geladen. Het kettingslot is niet terug
gevonden. Opvallend aan de Honda
zijn de kleine, witte knipperlichtjes.

Snelvaarders

Een tuin om trots op te zijn
Aalsmeer - De laatste foto voor de
tuinenwedstrijd deze week. De redactie heeft echt heel veel tuinen
mogen bekijken en het gaat een
klus worden om de uiteindelijke
winnaar te bepalen. Deze week is
gekozen voor de tuin van de familie Bakker uit de Ruisvoornlaan in de
Vissenwijk in Nieuw-Oosteinde.

“Wij wonen sinds anderhalf jaar in
Aalsmeer”, schrijft de familie. “Wij
hebben gekozen voor een makkelijk
te onderhouden tuin met veel gezelligheid. Een strakke vijver, vier plantenvakken en een overdekt terras
met een buitenkeuken.
Het hout in combinatie met groen,
wit en grijs geeft een rustige uitstra-

Meer ongelukken of schade?

Gat in hoofd door katapult
Aalsmeer - Op vrijdag 21 augustus
rond tien voor negen in de avond is
een 24-jarige man uit Nieuw-Vennep
gewond geraakt door vermoedelijk
een katapult. Vanaf watersportvereniging Schiphol was de man met

vrienden vertrokken voor een vaartochtje. Ter hoogte van de Blauwe
Beugel hoorde de groep gezoef en
gelijk daarna ging de 24-jarige tegen de vlakte. Hij bleek een groot
gat in zijn hoofd te hebben. De man

ling aan de tuin. Een tuin om trots
op te zijn”, besluiten deze nieuwe
Aalsmeerders.
Niets meer aan toe te voegen, inderdaad honderd procent genieten
in deze mooie tuin!
Volgende week wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt!

uit Nieuw-Vennep is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. In
de buurt van het ongeval zaten vissers in boten, maar zij beweren niets
gezien te hebben. De politie vraagt
zich af of meerdere watersporters
in de buurt van de Blauwe Beugel
schade hebben opgelopen of mogelijk verwond zijn door een voor hen
onbekend voorwerp. Dit kan gemeld
worden via 0900-8844.

Aalsmeer - Op woensdag 19 augustus heeft de politie een controle gehouden op de Westeinderplassen. Opblaasmotorboten zijn
gecontroleerd op teveel vermogen.
Ook zijn schippers die te hard vaarden op de bon geslingerd. In totaal zijn acht bekeuringen uitgeschreven. Verder heeft een schipper een vaarverbod gekregen vanwege teveel alcohol. Deze 28-jarige
Aalsmeerder voer ongeveer met een
snelheid van ongeveer 60 kilometer
over de Poel. Toen hij op zijn vaargedrag werd gewezen, werd alcohol
geroken. De inwoner blies 740 Ugl.
Naast een vaarverbod heeft hij tevens een boete gekregen.

De havenmeester van een der jachthavens zag de snelle sloep de schade maken en besloot achter de brokkenmaker aan te varen. Ter hoogte van de palingboer werd de toen
langzaam varende sloep gespot. De
schipper werd door de havenmeester aangesproken, maar bleek er zin

in te hebben. De schipper gaf opnieuw veel gas, waardoor de Zodiac
van de havenmeester door de hoge golven omsloeg. De havenmeester is door omstanders uit het water
gehaald. De politie zoekt getuigen.
Wie heeft de roekeloze schipper ook
zien varen en kan meer over deze
persoon vertellen? Bellen kan naar
0900-8844 of anoniem via 08007000.

Aalsmeer - Ze hebben voor tien
jaar nieuwe routes voor de pramenrace, maar toch blijven de start en
de finish gelijk aan andere jaren.
Het SPIE-bestuur heeft vele uurtjes
vergaderd en begrijpelijk, want is
het Praamplein op zaterdag 12 september pramenrace-proef? Zijn de
aanlegsteigers klaar en kunnen de
ruim 700 deelnemers aan de tocht
der tochten veilig voet aan wal zetten en in de feesttent toosten op het
goede verloop? De garantie is gegeven en dus is op praam-zaterdag
de start om 12.30 uur op de Pont-

weg en zullen de eerste snelle deelnemers vanaf 15.00 uur finishen op
het Praamplein.
Bij de pramenrace hoort natuurlijk
ook een praambode en deze is in de
maak! Ingegaan wordt op het thema
‘Theater van de lach‘, dus de redactie hoopt op een bijdrage voor de
speciale moppenpraam-rubriek. En/
of: stel je voor met je (nieuwe) team
in deze speciale editie en stuur een
verhaaltje met foto naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. De deadline is donderdag 3 september aanstaande.

Nog kaarten verkrijgbaar!

Lions Candlelight
&
Music Party
Een gezellig avondje uit op het comfortabele salonschip de “Koningin
Juliana” tijdens de verlichte botenshow en vuurwerk op de Westeinder.

Zaterdag 5 september – afvaart 19.30 uur
bij Jachthaven Kempers, Kudelstaart
Kosten € 65 p.p. all in dus inclusief welkomstdrankje,
luxe hapjes gedurende de hele avond, alle consumpties en live muziek.
Netto opbrengst voor Stichting de Bovenlanden

Kaarten verkrijgbaar bij:

Jachthaven Kempers tel. 385385 en Apotheek Groen. tel. 324476

Wist u dat.........Wittebol Wijn
de Bessiere BIG-SHOPPER-ACTIE
t/m dit weekend nog in de actie heeft!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer - Op vrijdag 21 augustus is tussen vijf uur ‘s middags en
twaalf uur in de avond ingebroken
in een woning in de Begoniastraat.
Om binnen te komen hebben de
dieven een ruit van de achterdeur
ingeslagen. Waarschijnlijk om snel
met de buit te kunnen verdwijnen,
zijn alle sloten op de deur geforceerd. De gehele woning is doorzocht. De inbrekers zijn er vandoor
gegaan met een computerscherm,
een printer, een televisie, een stereo
en een doosje met sieraden.

Schade aan steigers en boten door snelle sloep Rijbewijs
ingevorderd
paal afgebroken en van een schip
een zwemtrap.

Pramenrace is in aantocht!

Printer, tv en
sieraden weg

Politie zoekt getuigen
Aalsmeer - Op zondag 23 augustus
rond half drie in de middag heeft de
eigenaar van een staalblauwe sloep
van ongeveer tien meter zware
schade veroorzaakt aan steigers en
boten in en langs de Ringvaart. Met
hoge snelheid haalde de sloep een
passagiersschip in. De sloep maakte zulke hoge golven dat steigers en
boten langs de kant schade hebben opgelopen. Ook is een meer-
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VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Motor gestolen

De laatste!

27 augustus 2009

Editie: Aalsmeer

Aalsmeer - Om kwart over twaalf in
de nacht van zondag 23 op maandag
24 augustus is een automobilist betrapt op rijden onder invloed van alcohol. In de Gerberastraat is de bestuurder door de politie tot stoppen
gemaand. De 57-jarige Aalsmeerder
bleek te diep in het glaasje gekeken
te hebben. Hij blies 575 Ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Big L. Maak je keuze.
De nieuwe collectie is binnen

Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel: 0297 321177
WWW.BIGL.NL
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanstaande zondag feestelijke
openluchtdienst jarige VZOD
Aalsmeer - Om de jubileumweek
ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van korfbalvereniging VZOD
in stijl af te sluiten wordt zondagmorgen 30 augustus op de buitenaccommodatie van VZOD aan de
Wim Kandreef een feestelijke oecumenische viering gehouden. De
aanvangstijd is 10.30 uur en aansluitend, om circa 11.45 uur, wordt
koffie, thee, limonade en koek aangeboden. Uiteraard is iedereen van
harte welkom om dit festijn mee te
maken. Voor de allerkleinsten is op-

pas aanwezig. Er zijn geen stoelen.
Iedereen die wil zitten wordt gevraagd zelf een stoel of kleed mee te
nemen! Bij slecht weer zal de dienst
plaats vinden in de Spil.
Thema van de dienst is ‘Lichaam van
Christus’. Voorgangers zijn dominee
R. Poesiat en pastor A. Blonk. Het
belooft een mooi spektakel te worden waarin een groot aantal mensen reeds spontaan zijn/haar medewerking heeft toegezegd. Zo zal de
band en het koor bestaan uit mensen uit eigen gelederen.

Nieuw: Oost-Inn in Mikado
Aalsmeer - Op woensdag 2 september opent Oost-Inn voor het eerst
haar deuren in één van de prachtige ruimtes in de Mikado. Oost-Inn
wordt georganiseerd vanuit de Protestantse gemeente rond de Oosterkerk en wil een ontmoetingsplaats
zijn voor iedereen die hieraan behoefte heeft. Om de veertien dagen
is iedereen welkom op de woensdagavond. Er is ruimschoots gelegenheid voor een gesprek onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Er worden lunches gehouden. Er
zijn literaire avonden en er komen
creatieve avonden.
In de loop van de tijd worden er
nieuwe activiteiten ontwikkeld waar
ieder wat aan heeft, zoals ‘Moeder

Nieuwe locatie
‘t Rondje
Aalsmeer - Na vele jaren met plezier gekaart te hebben in de tennishal van All Out, start bridgevereniging ‘t Rondje het nieuwe seizoen in
een nieuwe locatie.
De club is qua ledenaantal behoorlijk gegroeid en in de kantine is niet
meer voldoende ruimte.

en peuter’ en ‘Club 4-9 jaar’. Het
programma voor woensdag 2 september: 8.30-12.00 uur In gesprek
met Kees Graafland. Ontmoetingsgesprekken onder het genot van
koffie of thee. Van 19.30 tot 22.00
uur staat vervolgens een literaire
avond op het programma. Waar het
over gaat, is nog een verrassing.
De tweede bijeenkomst is 16 september en begint eveneens met
vanaf 8.30 uur een ontmoeting met
koffie of thee, een lunch van 12.00
tot 13.00 uur en van 19.30 tot 22.00
uur een creatieve avond.
Een bord aan de Catharina Amalialaan laat zien waar Oost-Inn te vinden is. Inlichtingen: 0297-325636 of
0297-345413.

In De Oude Veiling in de Marktstraat
heeft ‘t Rondje een nieuw thuis gevonden. Aanstaande maandag 31
augustus is de eerste bridgeavond
in de Oude Veiling en nog enkele
liefhebbers van dit kaartspel kunnen aanschuiven.
De avond begint om 19.00 uur met
de jaarvergadering, vervolgens start
de competitie.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Ingrid Smit,
tel. 0297-327300 of 06-14700099.

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.

Vermist:
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, Lapjespoes, 6 jaar. Ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak in Aalsmeer.
- Uiterweg in Aalsmeer, een cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12
jaar en heeft een behoorlijke hangbuik Ze heet “Gabber”.
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, Schildpadpoes met wit, Ze heet
“Mientje”.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, grijs halflangharig poesje van 13
weken.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet “Timmy” en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, Cyperse poes van 11jaar. Ze heet “Tijger”.
- Emmastraat in Aalsmeer, 20 jaar oude zwart/witte kater. Hij is doof
en heeft bochel in zijn neus.
- Julianalaan in Aalsmeer, magere rode kater met een vrij smoezellig bekkie. Is erg aanhankelijk en levendig.
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, vrij grote zwart witte gecastr. kater met witte snuit. Het zwart is licht gestreept en heeft een
wond links in nek.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Mozartlaan in Aalsmeer, Zwarte kater van 11 jaar. Heeft medicijnen nodig. Hij heet “Fleurtje”.
Gevonden:
- Lisdodderstraat in Kudelstaart, zwarte kat met wit streepje op de
kop en een witte bef. Ze heeft een kale baan over haar rug, is erg
mager en heeft een hangbuik.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, zwarte kat met witte sokjes voor, witte
laarsjes achter. Heeft een witte bef en snuit, met op de kin en neus
een zwarte vlek.
- Hoek Lijnbaan-Oosteinderweg in Aalsmeer, zwart-wit kitten, poesje.
- Hortensialaan in Aalsmeer, jong zwart/wit katje.
- Seringenpark in Aalsmeer, schildpad.
- St.Jansstraat in Kudelstaart, zwarte duif met kuifje en zware bevederde poten met rond de ogen een oranje ring. Heeft een blauwe
ring om zijn poot.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwarte kat.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode haan, loopt er al een tijdje rond.
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, wit zwart kitten, poesje, ong. 12
weken. Zwart kopje en staart
- Hoofdweg in Kudelstaart, zwart/wit poesje van ongeveer 12 wkn.
oud.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Kater zoekt
nieuwe baas!
Aalsmeer - Een lieve rood/witte kater van zes jaar zoekt een
nieuwe baas. Wegens omstandigheden kan het dier niet bij
zijn huidige baas blijven. Heeft
U interesse?

Laatste mogelijkheid!

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
sisten krijgen een gedegen opleiding inclusief reanimatie en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus wordt in december afgesloten met een examen.
Voor de kerst kan het EHBO-diploma behaald zijn. Als extra kan daarna een cursus eerste hulp bij kinderen gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Belangstelling?
Ga dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem contact op
met Tilly Bruinsma, tel. 0297-325709.
Na 18.00 uur, tel. 0297- 346226.

Nieuwe leden welkom

Song of Joy gaat zingen!
Kudelstaart - Nu de vakantieperiode weer achter de rug is, gaat het
nieuwe zangseizoen weer starten.
De eerste repetitie van Song of Joy
wordt gehouden op dinsdag 1 september.
Het koor studeert momenteel een
bijzonder mooi muziekstuk in, de
passie-cantate ‘Lam Gods’ en de
paas-cantate ‘Van Liefde Ongekend’.
Beide stukken zijn op muziek gezet
door Johan Bredewout en de tekst is
van Hans de Ruiter. Dit muziekstuk
zal worden uitgevoerd op de zondag voor Pasen 2010 in het kerkelijk
centrum de Spil te Kudelstaart.
De leden van Song of Joy hopen tijdens de eerste repetitieavond een
aantal nieuwe ‘collega’s’ te mogen
begroeten, met name mannen zijn

Zondag 30 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u., vg. Arno
Post, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. dienst met ds. A. Jansen. Om 18.30u. GD-dienst in CGK
met ds. J.G. Brienen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds. E
Rijkmans. Extra collecte voor Jeugdfonds. Zondagsschool en oppas
voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. J. Ekhart, Smilde.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Oost: 10u. dienst,
ds. C.G. Graafland. Heilige Doop.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. G.D.
Kamphuis, Amersfoort. 18.30u. ds.
A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenkom-

Alie winnaar
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Alie van Weerdenburg met 5544 punten, gevolgd
door Han Raadschelders met 5363
punten. Op drie derde is Jan Oliemans geëindigd met met 5099 punten en op vier Henk van Wichen met
4888 punten. Bij het jokeren was de
hoogste er voor Bets Teunen met
159 punten. Op de tweede plaats is
Janny Lubbert geëindigd met 202
punten.

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis

Neem dan contact op met de
Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. via telefoonnummer 0297343618.

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

KERKDIENSTEN

welkom. Het jaarlijkse kerstconcert
gaat gegeven worden op zondag 13
december en in de kerstnacht verleent Song of Joy medewerking aan
de kerstnachtdienst in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude.
Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het
kerkelijk centrum de Spil in de Spilstraat 5 en bestaat uit een gezellige
groep mensen van ongeveer zestig
personen.
Het koor staat onder leiding van
maestro Ton van den Berg.
Voor verdere kan de website www.
songofjoy.nl bekeken worden of
contact opgenomen worden met
de pr-man van het koor, Anton van
Dusseldorp, tel. 0297-329380 of 0611532820.

Kudelstaart - Er komt weer een
nieuw sjoelseizoen aan met hopelijk
veel sjoelplezier. Sjoelclub Aalsmeer
hoopt vele leden en nieuwe gezichten te mogen begroeten tijdens de
eerste speelavond op donderdag 3
september. De aanvang is 20.00 uur
en de sjoelbakken staan klaar voor
gebruik in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg.

Sjoelseizoen bij
Oostend start
Aalsmeer - Na een lange mooie
zomervakantie gaat het sjoelseizoen
weer beginnen bij buurtvereniging
Oostend. De eerste speelavond is
donderdag 17 september vanaf
20.00 uur in buurthuis ‘t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Er wordt om
de 14 dagen gesjoeld en het seizoen loopt tot mei. Het is een gezelligheids groepje wat trouw komt
sjoelen, maar er kunnen nog nieuwe
leden bij. De groepen worden gevormd naar ieders kunnen. Er is genoeg ruimte om iets te drinken en te
praten. Iedere avond wordt ook een
kleine verloting gehouden. De deuren gaan 17 september om 19.30
uur open. Voor nadere inlichtingen
kan gebeld worden met Lida Nooij
via 0297-325040.

ANBO start
SeniorenCafé
Aalsmeer - Met ingang van 3 september organiseert de ANBO een
wekelijkse ontmoeting van senioren
in een ‘SeniorenCafé’. ANBO houdt
het SeniorenCafé in café-restaurant
de Oude Veiling op donderdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur. Het
café is bedoeld om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken
en een praatje te maken. Koffie en
thee betalen de bezoekers zelf, verder zijn er geen kosten aan verbonden.

sten om 10u.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. P. Dekker, Nijkerk. 18.30u. Dienst met ds.
J. Bosch, gez. dienst in CGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u. met bisschop van
Haarlem, Dick Schoon.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm.
viering met A. Blonk. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof euch. viering met L.
Seeboldt. Zondag 10.30u. euch. viering met karmelieten in Karmelkerk. Zondag 14.30u. Poolse dienst
in Karmelkerk.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat. Startzondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst met gelegenheidskoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
.
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Burgemeester koopt eerste aandelen

Actie ‘Aalsmeer hangt
Martijn op’ van start!
Aalsmeer - Wandelteam Sunny Side Up is gestart met de ludieke actie ‘Aalsmeer hangt Martijn op’. Iedereen kan nu aandelen kopen in
een exclusief schilderij: een portret van bekende dorpsgenoot René Martijn. Daarmee helpen zij mee
dit grootse werk een plek te geven
in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Deze week kocht burgemeester Pieter Litjens zelf de eerste aandelen.
Tijdens de slotavond van de Feestweek zal hij het schilderij in ontvangst nemen. De opbrengst van
de actie gaat geheel naar Pink Ribbon, en wordt besteed aan onderzoek naar borstkanker.
Gea Peek van Sunny Side Up: ”Geurt
Ouwerkerk schilderde dit portret en
bood het ons spontaan aan voor het
goede doel. Wij vinden dat zo’n bijzonder doek een plek verdient in het
gemeentehuis, bijvoorbeeld de eerste in een portretgalerij van opvallende dorpsgenoten. René Martijn
was meteen bereid mee werken aan
onze actie. Iedereen kan voor 5 euro een aandeel in het schilderij kopen en steunt daarmee onze strijd
voor meer borstkankeronderzoek.”
De aandelen zijn te koop bij winkeliers die herkenbaar zijn aan de actieposter. Het bestuur van de Feest-

week Aalsmeer ondersteunt dit ludieke initiatief. Zij biedt Sunny Side Up gelegenheid tijdens de Feestweek in de feesttent te collecteren.
De wandelaars zullen daar ook acte
de présence geven.
Sunny Side Up doet mee aan de
sponsorwandeling van A Sister’s
Hope op 10 en 11 oktober. Zij lopen
van Amersfoort naar Amsterdam,
totaal 60 kilometer. Om mee te mogen doen moet elke deelnemer minimaal 1500 euro aan sponsorgeld
inzamelen. De opbrengst gaat via de
wetenschappelijke adviesraad van
Pink Ribbon naar projecten op het
gebied van borstkankeronderzoek.
Zie www.sunnysideup.nl en www.
wandeltegenborstkanker.nl.
Borstkanker overkomt veel vrouwen (en soms ook mannen) van alle
leeftijden. Eén op de acht vrouwen
krijgt ermee te maken, één op de
200 borstkankerpatiënten is man. In
Nederland komen er ieder jaar ongeveer 12.500 vrouwen met borstkanker bij.
Jaarlijks overlijden 3500 vrouwen
aan de ziekte. Ondanks de hoeveelheid mensen met borstkanker, is er
nog weinig bekend over de oorzaken en alternatieve behandelingsmethodes.

Aankomende zaterdag festiviteiten:

Autobussen en trampolines
rondom de watertoren
Aalsmeer - Net als vorig jaar eind
augustus, organiseert stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 ook nu
weer een trampoline-dag bij de watertoren. Aanstaande zaterdag 29
augustus staan er in de ‘tuin’ van de
toren trampolines opgesteld waarop
kinderen tussen 12.00 tot 17.00 uur
naar hartelust kunnen springen. Om
de kunst af te kijken verzorgt Omnia
demonstraties.
Veteraan Autobussen
Tevens deze zaterdag 29 augustus
houdt Stichting Veteraan Autobussen (SVA) Open Dag. De SVA bestaat 40 jaar en heeft inmiddels een
collectie van 60 historische autobussen verzameld. Zaterdag om 9.30
uur zullen 21 oldtimer-bussen bij de
watertoren arriveren. Ze worden geparkeerd in de buurt van de toren

Burgemeester Pieter Litjens koopt aandelen bij drogisterij Piet v.d. Zwaard in

Film ‘Slumdog millionaire’
Aalsmeer - Zaterdagavond 29 augustus wordt in Bacchus de fim
Slumdog Millionaire vetoond. De
film vertelt het verhaal van Jamal
Malik, een jong weeskind dat besluit deel te nemen aan de Hindi versie van het programma ‘Who
Wants to be a Millionaire’. Het hele land kijkt toe terwijl Jamal nog
maar één vraag verwijderd is van de
hoofdprijs. Tijdens de pauze van het
programma gebeurt er echter iets
waar Jamal niet op had gerekend;
hij wordt gearresteerd, omdat de

politie zeker weet dat hij de boel aan
het oplichten is. Ze kunnen het niet
geloven dat een straatjongen zoals
hij zoveel kennis heeft. Vastberaden zijn onschuld te bewijzen vertelt
Jamal verhalen over de krottenwijk
waar hij samen met zijn broer opgroeide. Verwonderd over zijn verhalen vraagt de politie zich af wat
een jongen als hij op zo’n spelvertoning doet. De film in Bacchus in de
Gerberastraat begint om 21.00 uur
en de toegang bedraagt 3,50 euro.
De zaal is open vanaf 20.30 uur.

zodat iedereen ze kan bekijken. Er
zijn bussen bij uit het gehele land
waaronder ook mooie exemplaren
van Maarse & Kroon. Belangstellenden kunnen deze dag een rondrit
maken in van de oude bussen. Een
ander hoogtepunt vormt de uitreiking van de Jan Voermanprijs voor
de mooist gerestaureerde bus.
Watertoren zaterdag en zondag
Zaterdag vindt zowel het trampoline- als het bussenevenement plaats
èn is de watertoren geopend voor
publiek. Van 12.00 tot 17.00 uur kan
een tochtje naar de top ondernomen worden (volw. 2 euro; kinderen 1 euro). Zondag zijn er geen extra activiteiten, maar de watertoren
is ook dan geopend. Tijden: 13.00
tot 17.00 uur. Meer informatie: 0651094994.

STAGE
MUSIC SHOP
VOETENBANKJE K&M %11,95
GROOT ASSORTIMENT(LES)GITAREN
DRUMSTOKKEN VIC FIRTH V.A. %10,ZATERDAG SNARENDAG

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

Veiling en honingslingeren
zaterdag op Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 29 augustus wordt weer een veiling gehouden op de Historische Tuin. De oude
Bloemenlustklok uit 1930 zal door
veilingmeester Frans Jansens op de
door hem kenmerkende manier bediend worden. Huisimker Jos Hooijman zal deze middag honingslingeren. Afgelopen jaren produceerden
de bijen helaas weinig honing, maar
nu kan weer van dichtbij meegemaakt worden hoe de honing uit de
raten geslingerd wordt. Er is uitleg
over het leven van de bijen en kinderen kunnen de koningin opzoeken tussen de werkbijen. Natuurlijk
is de honing meteen te koop voor de
liefhebbers. Omdat er relatief weinig honing is, wordt aangeraden om
rond 14.00 uur hierbij aanwezig te

zijn. Naast het bezichtigen van de
Tuin kan in het Historisch Centrum
de tentoonstelling Aalsmeer op de
schop bekeken worden. In de vitrines zijn opgravingen te zien die te
voorschijn zijn gekomen bij de opgravingen voor de nieuwe AH aan
het Praamplein. De Tuin is open vanaf 13.30 uur en de veiling begint om
15.00 uur. Hopelijk is er voldoende
parkeerruimte, maar advies is kom
om op de fiets te komen. De entree
via het Praamplein is weer in gebruik. De Tuin is iedere dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.30
uur geopend, zaterdag en zondag
zijn bezoekers welkom van 13.30 tot
16.30 uur. Voor informatie: www.htaalsmeer.org. E-mail htaalsmeer@
planet.nl. Tel. 0297-322562.

Goud van Oud met Kees
Markman in ‘Centennial’
Aalsmeer - Op vrijdag 28 augustus
is het Goud van Oud avond met dj
Kees Markman in het café van Centennial. Kees Markman draait heerlijke muziek uit de jaren zeventig tot
negentig. De Aalsmeerse dj staat
garant voor een fantastisch feest,
ontspannen sfeer, goede muziek en
natuurlijk veel gezelligheid. Swingen
op de muziek of gewoon een biertje of wat anders drinken. Natuurlijk
bijpraten over van alles en nog wat
en ideeën op doen voor de komende pramenrace. De aanvang van deze super avond is 21.00 uur en natuurlijk is de toegang gratis. Vooraf
dineren is mogelijk, er is een speciaal Goud van Oud-menu samengesteld. Centennial is gevestigd naast
hotel Chariot aan de Oosteinderweg
243. Kom op de fiets of zet de auto op het oude terrein van garage
Colijn aan de Machineweg. Autobezoekers kunnen zich melden bij
de ingang van Centennial. Uw auto

wordt dan geparkeerd en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze
service is natuurlijk ook geheel gratis. Bezoek voor meer informatie ook
de website: www.centennial.nu.

Van 27 augustus tot 1 november

Kindertekeningen van Carice
en Jelka op Kinderkunstzolder
Aalsmeer - De actrices Carice
(1976) en Jelka (1978) van Houten
hebben als kinderen veel getekend
met kleurpotloden, viltstift en waterverfpenseel. Hun vader de Aalmeerse Theodore van Houten heeft de
kindertekeningen liefdevol bewaard
en gedocumenteerd en maakte voor
de Kinderkunstzolder een kleine
selectie uit zijn verzameling. Op regenachtige middagen in de vroege jaren tachtig werden de kleuters Jelka en Carice voor de televisie of aan het vrij-tekenen gezet, in
opdrachten zag Theodore als kunstkenner niets. Op zondag nam hij ze
mee naar concerten en musea, een
enkele keer naar de Efteling.
In Zomergasten vertelde Carice daar
zeer dankbaar voor te zijn, het geeft
haar nu een ruime voorsprong in het
kunstvak. Jelka is naast actrice setdresser en een gepassioneerd fotograaf. De kindertekeningen van Carice zijn helder en dromerig tegelijk
en herkenbaar aan een vrij gedetailleerde tekenhand, ook nu nog tekent ze tijdens het telefoneren op ieder stukje papier. Haar eerste krabbels en koppoters zijn nauwkeurig

Bridgen in het
Dorpshuis
Kudelstaart - Vanaf dinsdag 1 september aanstaande start bridgeclub Strijd & Vriendschap het nieuwe bridgeseizoen in de gerenoveer-

door Theodore van een datum voorzien. Een opzet voor een dierenboek
op 8 jarige leeftijd, het interieur van
haar vaders huis, sprookjes in stripverhaal en een bijna voorspellend
zelfportret als 7 jarige in bed dromend van een bioscoop! Naast een
schoolrapport uit de tweede klas,
een voetafdruk, is er nog een zelfgemaakte uitnodiging voor een bosfeest. Zo’n tachtig kleine tekeningen en enkele door Theodore gemaakte jeugdfoto’s zijn te zien op
de Kinderkunstzolder van het Oude
Raadhuis. Carice verblijft momenteel voor haar nieuwste speelfilm in
Hollywood en Jelka werkt aan een
musical over popmuziek.
Wanneer de actrices met hun vader de Kinderkunstzolder bezoeken
is nog niet bekend. Het publiek kan
het jeugdwerk van de sterren bewonderen van 27 augustus tot en
met 1 november. De Kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis staat
in de Dorpsstraat 9 in het centrum
en is iedere donderdag tot en met
zondag gratis toegankelijk tussen
14.00 en 17.00 uur.
de grote zaal van het Dorpshuis te
Kudelstaart. Er wordt gebridged in
drie lijnen volgens het ladder-systeem. Nieuwe leden, zowel gevorderden als beginners, zijn van harte welkom. Aanvangstijd 19.30 uur.
Aanmelden bij Coby Blom, tel.: 0297
327454, email: jtblom@muiswerk.nl.

Muziek/Film
Vrijdag 28 augustus:
* Goud van Oud met dj Kees Markman in restaurant Centennial, Oosteinderweg vanaf 21u.
* Band The Girlies in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 29 augustus:
* Jordaanfestival in Ophelialaan met
diverse artiesten, 19-01u.
* Start seizoen Binding in Zijdstraat
voor jongeren v/a 14jr., 20.30u.
* Film ‘Slumdog Millionare’ in filmhuis Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Vrijdag 4 september:
* Grindcore act van Duitse band Excrementory Grindfuckers in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 5 september:
* Mini-uitmarkt Bacchus in Gerberastraat met div. optredens, o.a.
band Jacky’s Farm vanaf 16u.
Woensdag 9 september:
* Aalsmeerse bands King Pelican,
Rood, Wild, Ten Beers After en Alsje
Maarvan de Straatband in feesttent,
Praamplein vanaf 20u.
Donderdag 10 september:
* Miss verkiezing in feesttent met
optredens Waylon, Danny de Munk,
Jan Leliveld en Belle Perez, 20u.
Vrijdag 11 september:
* Hollandse avond in feesttent op
Praamplein met optredens Wolter
Kroes, Wesly Bronkhorst, Nick & Simon en dj Martijn vanaf 20u.
Zaterdag 12 september:
* Feestavond in feesttent Praamplein met band Tur de Funk en zangers Thomas Berge en Jan Smit
vanaf 20u.
Exposities
Vanaf 27 augustus:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u. Expositie duurt tot en met 1 november
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 30 augustus:
* Jubileumexpositie 50 jaar Fotogroep Aalsmeer in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m
zondag 14-17u. Vanaf 3 september
nieuwe expositie van fotograaf Eddy
Posthuma de Boer.
* Schilderijen ouderen in grote zaal,
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
29 en 30 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open, zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open, zaterdag en zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 27 augustus:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 28 augustus:
* Zomerschaken in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3. Open vanaf
19.30u. aanwezig 19.45u.
Zaterdag 29 augustus:
* 40 Jaar stichting Veteranen Autobussen met nostalgische bussen
rond watertoren, Kudelstaartseweg
vanaf 9.30u.

* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u.
29 en 30 augustus:
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 30 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Voor mini’s
start 9.30u. in Waterlelie. Daarna starts om 10.30, 11.30, 13.45 en
13.50u. bij surfstrand, Kudelstaartseweg.
Maandag 31 augustus:
* Theorieles voor (toekomstige)
hondeneigenaren in Dorpshuis Kudelstaart, 19.30-21.30u.
* Start seizoen bridgeclub ‘t Rondje
in Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Dinsdag 1 september:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Start seizoen bridgeclub Strijd
en Vriendschap in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
Woensdag 2 september:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Lezing VIA over parfums in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 10u.
Vrijdag 4 september:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Open repetitie bij Show Jachthoornkorps in clubgebouw Bilderdammerweg vanaf 19.30u.
4 t/m 12 September:
* Verlichte tuinen op Uiterweg, dagelijks 20-23.30u. met optreden shantykoor op maandag (21u.), prikburwedstrijd op dinsdag (20u.), woensdag De Dippers (21u.) en donderdag smartlappenkoor (21u.).
Zaterdag 5 september:
* Braderie in straten centrum, Zijd-,
Markt- en Schoolstraat, 10-17u.
* Westeinderhavendag Uiterweg met
watersport- en nautische markt bij
jachthaven Piet Huis, kinderactiviteiten bij WV Aalsmeer, wakeboardshow bij Zotte Wilg en tuinbouw van
weleer op Historische Tuin, 10-17u.
* Verlichte botenshow op Ringvaart
en Westeinderplassen v/a 20u.
* Vuurwerkshow nabij watertoren,
Kudelstaartseweg vanaf 23u.
5 en 6 september:
* KCA presenteert gedichtentuin in
Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 6 september:
* Open dag handboogver. Target in
clubhuis Wim Kandreef, 12-16u.
* Start feestweek Aalsmeer met
tentdienst, Praamplein van 9.45 tot
11.15u.
Maandag 7 september:
* SPIE spo(r)tavond met spel rond
startnummer pramenrace. Vanaf
20u. in feesttent, Praamplein.
Dinsdag 8 september:
* Dorpsloop Aalsmeer, AVA. Start
Binding om 19.15u.
* Fashionshow Aalsmeer met presentatie 14 winkels in feesttent op
Praamplein. Start 20.30u.
Woensdag 9 september:
* Kindermiddag in feesttent Praamplein met Bart Juwett en meidengroep Djumbo. Vavn 14 tot 15.30u.
Vrijdag 11 september:
* Seniorenmiddag in feesttent op
Praamplein met Wieteke van Dort
van 14 tot 16u.
Zaterdag 12 september:
* 36e Pramenrace. Start 12.30u. bij
Pontweg. Finish vanaf 15u. Praamplein.
Vergaderingen
Donderdag 27 augustus:
* Inloop vanaf 19.30u. en bijeenkomst vanaf 20u. wijkraad Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan 3.
Donderdag 3 september:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in brede school De Mikado,
Cath. Amalialaan vanaf 19u.
Donderdag 10 september:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.

Weer wekelijks vaste prik

The Girlies vrijdag in N201
Aalsmeer - Na een korte pauze is
de N201 vanaf vrijdag 28 augustus
weer elke week vaste prik voor iedereen die van goeie alternatieve muziek houdt in alle stijlen die je maar
kunt bedenken. Aanstaande vrijdag is het de beurt aan The Girlies.
Een van de sympathiekste bandjes
uit de regio met een afwisselende
set van bekende covers van recente alternatieve hits. The Girlies hebben hun repertoire uitgebreid met
nog meer lekkere rock, pop en punky nummertjes en gaan er weer een
fijn avondje van maken in het jongerencentrum aan de Zwarteweg.
Naast de bands kan er natuurlijk

gepoolbiljart worden, of kun je gewoon lekker hangen aan de speeltafel of in een van de zithoeken. De
dj vult de rest van de avond met de
beste alternatieve muziek van vroeger en nu, kortom alles is aanwezig voor weer een fijn alternatief
avondje N201! De zaal is open om
21.00 uur, de entree is gratis. Meer
info over het bandjesprogramma is
te vinden op www.n201.nl. Volgende week vrijdag 4 september speelt
één van Europa’s beste grindcore
bands in de N201: The Excrementory Grindfuckers met een knetterharde en hilarische show, dus houd deze avond ook alvast vrij!
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BurGemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 8 en 22 september 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.
sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
serViCePunt Beheer en uitVoerinG
ProVinCie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

DefinitieVe BesChiKKinGen

woninGwet

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Hadleystraat 53, 1 x berk, 2 x eik, 2 x wilg, 2 x aesculus
hippocastanum, 4 x acer, 1 x gleditsia 2 x salix;;
• Oosteinderweg 292, 2 coniferen, 2 berken;
• Schinkeldijkje 22, 59 populieren;
• Sportlaan naast nr 41, 3 coniferen (cupressocyparis leylandii).
Datum verzending vergunningen: 28 augustus 2009
inVentarisatie woonarKen en woonsChePen
Vanaf eind augustus t/m november 2009 zullen er inventarisaties
plaatsvinden met betrekking tot de woonarken en schepen door
de gemeente Aalsmeer. De controleurs van de gemeente gaan de
woonarken/schepen inmeten en de locaties bepalen. De controleurs
kunnen zich legitimeren.
VooraanKonDiGinG herZieninG BestemminGsPlan
oVereenKomstiG artiKel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis van dat
zij een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Landelijk
gebied 1969” voorbereiden.
De herziening beoogt de geldende planologische regeling ter plaatse
van het perceel aan de Aalsmeerderweg 249-251 te actualiseren, gelet op een aantal significante bouwprojecten die na het van kracht
worden van het vigerende bestemmingsplan zijn gerealiseerd. De
herziening heeft tevens als doel om een beperkte uitbreiding van
de aanwezige bedrijfsbebouwing mogelijk te maken. Een dergelijke
ontwikkeling betekent een voortzetting van de ruimtelijke inrichting van het terrein, zoals die met de planologische besluiten van
2003 en 2007 in gang is gezet.
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro zij voorts
vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is om over
dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en dat er geen
onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het
genoemde voornemen advies uit te brengen.
Naar verwachting zal het voorontwerp van het bestemmingsplan
op korte termijn ter inzage worden gelegd met de gelegenheid tot
inspraak. Dit voorontwerp krijgt de titel “Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251”. De kennisgeving van deze ter inzage - legging zal
worden gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke
internetsite.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Koch,
(0297) 387 746, van de afdeling Vergunningen en Handhaving van
de gemeente Aalsmeer.
VooraanKonDiGinG herZieninG BestemminGsPlan
oVereenKomstiG artiKel 1.3.1. Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening
geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis van dat
zij een herziening voorbereiden voor een deel van het bestemmingsplan “Stommeer-Zuid 1964”. Het plangebied van het bestemmingsplan “Spoorlaan” wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, Spoorlaan, en de woonbuurt rond het Baanvak. Het betreft één
van de deelgebieden van het masterplan “De Tuinen van Aalsmeer”
dat voorziet in een nieuwe invulling van het tracé van de huidige
N201. Over de mogelijkheden om uw zienswijze over dit plan kenbaar te maken wordt u via de gemeentelijke publicaties in de Nieuwe
Meerbode en via de gemeentelijke website nader bericht.
wet milieuBeheer
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art.
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van
toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de
algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• De Jong Motorenrevisie, Aalsmeerderweg 249d, Aalsmeer.
Datum melding: 19 augustus 2009.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 35

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Distelvlinderstraat 2, het plaatsen van een blokhut;
• Hadleystraat 62, het vergroten van een woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van een woning;
• Helling 62, het plaatsen van een hobbykas;
• Marsstraat 10, het vergroten van een woning;
• Zonnedauwlaan 16, het plaatsen van een berging.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Uiterweg 94 achter, het bouwen van 10 bedrijfsunits.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Westeinderplassen H 304, het plaatsen van een blokhut;
• Hornweg 316, het vergroten van een woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Gemaalstraat 1, het plaatsen van een pergola;
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21, het veranderen van
een dubbele berging/garage;
• Machineweg 137, het vergroten van de woning;
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut.

t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug
t/m 1 sept
t/m 1 sept
t/m 2 sept
t/m 3 sept

t/m 4 sept
t/m 7 sept
t/m 7 sept
t/m 8 sept
t/m 11 sept

t/m 14 sept
t/m 15 sept
t/m 17 sept
t/m 18 sept
t/m 25 sept
t/m 29 sept
t/m 1 okt
t/m 2 okt

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

t/m 2 okt

• Dorpsstraat 6-12, het gebruik van het pand als
horecagelegenheid;
Verzenddatum bouwvergunningen en ontheffing: 1 september 2009.

t/m 9 okt

ontheffinGen inGeVolGe De wet ruimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel [ ] van het bestemmingsplan, maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Madame Curiestraat 9 te Kudelstaart, het vergroten van een
woning d.m.v. een aanbouw en het maken van een onderheid
terras.
herZieninG welstanDsnota aalsmeer
De raad heeft in haar vergadering van 11 juni 2009 ingestemd met
de “Welstandsnota Aalsmeer 2009” en de “Welstandsnota Aalsmeer
2004”, ingetrokken. De Welstandsnota Aalsmeer 2009 treedt in werking op 28 augustus 2009, de eerste dag na bekendmaking van dit
besluit.

t/m 9 okt

Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone;
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere
grenswaarden besluiten;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet
ruimtelijke ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1
berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en 15
essen; Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Evenementenvergunning: Westeinder Havendagen;
de Feestweek van 6 tot en met 12 september 2009;
Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren en
6 wilgen;
Wet milieubeheer, Kennisgevingen ontwerpbesluit:
J.J. Borsboom Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark
Aalsmeer, nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben
van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen;
Vergunning voor watersportevenement Surfeiland op
15 augustus 2009;
Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Vergunningen voor: de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;
Drank- en Horecawet: vergunning verleend:
Brasserie het Bonte Schort BV;
Exploitatievergunning - terrasvergunning: Brasserie
het Bonte Schort;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk;
Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik;
Waterhoenstraat 56, 2 berken;
Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de
Aalsmeerse feestweek;
Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone
Praamplein;
Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1x berk, 2x eik,
2x wilg, 2x aesculus hippocastanum, 4 x acer, 1x
gleditsia 2x salix;; Oosteinderweg 292, 2 coniferen,
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 28 augustus 2009
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
een hotel/restaurant
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van een dubbel project/
bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project Dorpshaven, met een
instandhoudingtermijn van 3 jaar
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing
ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw bij een
woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning en het
verplaatsen van een garage/berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden
waarbij één extra woning wordt gerealiseerd.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v. een
aanbouw en het maken van een onderheid terras.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
DogsTale organiseert gratis theorieles

Leren samenwerken met
hond, van pup tot senior!
Kudelstaart - Op maandagavond 31 augustus verzorgt DogsTale een theorieles voor (toekomstige) hondeneigenaren. De les zit
boordevol praktische tips over het
(her)opvoeden honden. De theorieles wordt gehouden in het Dorpshuis te Kudelstaart van 19.30 tot
21.30 uur.
Deelname aan de les is gratis en
vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel
verplicht, want het aantal plaatsen
is beperkt. De honden mogen thuisblijven op deze avond. “Jong geleerd
is oud gedaan, dat is zeker bij hon-

den van toepassing”, aldus Brenda
van der Zwet. “In onze puppyklasjes is het mogelijk om elke week in
te stromen met een pup vanaf 8 weken oud. Als hondeneigenaar kun
je dan ook direct terecht met al je
vragen over bijvoorbeeld opvoeding
en zindelijkheid.” In de puppyklasjes
gaat het vooral om het socialiseren,
het aanmoedigen van gewenst gedrag en voorkomen van gedrag wat
we liever niet zien. Zoals opspringen
tegen mensen, blaffen als de pup
even alleen is en onder andere trekken aan de lijn.

Soms zijn puppybazen al wanhopig, omdat het anders verloopt dan
ze zich vooraf hadden voorgesteld.
De pup wordt maar niet zindelijk,
bijt in de kinderen en maakt van alles stuk.
Gelukkig is dit alles meestal vrij
eenvoudig in goede banen te leiden. Maar daar kun je als hondeneigenaar wel wat deskundige hulp
bij gebruiken van ervaren trainers.
Ook de hond die z’n puppytijd achter zich heeft liggen kan natuurlijk
nog leren zich om goed te gedragen. Dit gebeurt in de andere klasjes, waar men ook wekelijks kan instromen. Er wordt gewerkt met de
nieuwste, positieve trainingsmethoden en praktijkgerichte ondersteuning van de trainers. Een ontspannen leerklimaat staat voorop.
De theorieles “Leren samenwerken
met je hond, van pup tot senior!” kan

een goede eerste stap vormen bij de
(her)opvoeding van een pup, puber
of volwassen hond. Aan de orde in
deze les komen ondermeer communicatie en leerprocessen bij honden. Belangstelling? Neem contact
op met Brenda van der Zwet.brenda@dogstale.nl tel. 06 13570810 of
via de website www.dogstale.nl.
Foto: I. van Beekum

ingezonden
Sleutels kwijt, Meerlanden bedankt
Kent u dat, je hebt een druk weekend, doet bootschappen in verschillende winkels en thuis merk je dat
je je sleutelbos kwijt bent. Het hele huis wordt overhoop gehaald, alle
winkels opnieuw bezocht en de politie gebeld of ze zijn gevonden. Dan
slaat de paniek pas echt toe, als je
je realiseert dat je ze mogelijk in de
glasbak hebt gedumpt met de lege
flessen. Wachten tot maandag en
de Meerlanden gebeld of het misschien mogelijk is om de glasbak
te openen. Dit is bijna ondoenlijk,
maar er wordt een notitie van gemaakt want op donderdag worden
ze geleegd. Dinsdag krijg ik een te-

lefoontje dat iemand van de Meerlanden speciaal voor mij met een lege container-auto de glasbak wil legen en doorzoeken. Gelukkig wist ik
in welke bak in ze waarschijnlijk heb
laten vallen. Toch slaat de twijfel toe
en onder veel bekijks (marktdag)
wordt de bak in de container beetje
bij beetje geleegd en doorzoekt de
medewerker van De Meerlanden
het glasafval. Wat er door mij heen
ging toen hij ze vond, kan ik niet beschrijven, wat een geluk. En wat een
super service van de Meerlanden.
Heel erg bedankt hiervoor.
Wilma Brouwer.
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Beraad en raad in vogelvlucht

Van de hak
op de tak

Bouwhoogte maximaal
17 meter in de Spoorlaan!

Aalsmeer - Tijdens de eerste bijeenkomst van het beraad en de
raad van Aalsmeer na het vakantiereces stond de behandeling van
het weigeren van een vrijstelling ex
artikel 19 lid 1 WRO (Wet ruimtelijke Ordening) voor het bouwen van
dertien bedrijfsruimten met kantoor aan de Aalsmeerderweg 49 op
de agenda. Al snel bleek dat tijdens
het beraad dat alle politieke fracties
zich in het voorstel konden vinden
en besluitvorming hoefde niet te
wachten tot 10 september. Later op
de avond werd het voorstel raadsbreed gesteund.
Ook de behandeling van de garantstelling voor &2=1 B.V. bij de Bank
Nederlandse Gemeenten inzake het
verhogen van de geldlening voor
het Ontwikkelbedrijf &2=1 ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst volgde dezelfde weg. Ook
hier konden alle fracties zich in het
voorstel vinden en besluitvorming
kon eveneens later op avond plaatsvinden. De behandeling van de verlenging van de Wet voorkeursrecht
gemeenten voor een periode van
een jaar, op basis van het structuurplan “Herinrichting omgeving Burgmeester Kasteleinweg” en op het
machtigen van het college om alle,
in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten noodzakelijke,
handelingen te verrichten of te laten
verrichten ondervond weinig weer-

stand bij de fracties en ook hiervoor
gold dat besluitvorming later op de
avond plaatsvond.
Het beschikbaar stellen van een
krediet voor de sanering van een
gedeelte van het perceel Herenweg
34 (woonarkenlocatie) werd positief ontvangen bij de politieke fracties en ook hiervoor gold dat later
op de avond besluitvorming plaatsvond en wachten tot 10 september
niet nodig was.
In de raad stond het realisatiedocument Spoorlaan gericht op het opnieuw in stemming brengen van
een door de fracties van CDA en
VVD amendement, op 25 juni staakten de stemmen, nog op de agenda. Ter herinnering: in het raadsbesluit wordt de realisatie van een appartementencomplex voorgesteld
met een bouwhoogte van 17.85 meter. Hiermee kan mogelijk precedentwerking bij andere toekomstige
bouwprojecten ontstaan en in het
Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) is een maximale bouwhoogte van 17 meter aangegeven en
de indieners van het amendement
stellen voor de bouwhoogte te bepalen op 17 meter vanaf het maaiveld. Het amendement kreeg onvoldoende steun. Tien voor en negen
tegen was de uiteindelijke stemming en dus gaat opgesteld worden dat de maximale bouwhoogte
17 meter mag zijn.

Rapport ter kennisname gepresenteerd

Felle discussie in de raad
over hotel Oosteinderweg
Aalsmeer - Bij de behandeling van
het Onderzoek Oosteinderweg 248
gericht op het kennisnemen van het
openbaar rapport en de aanbevelingsbrief van het college over de
komst van een hotel met tien kamers achter ‘t Farregat hielden de
gemoederen donderdag 20 augustus gelijke tred met de weersomstandigheden. Het ging er zo nu en
dan flink heet aan toe in de eerste
vergadering na het vakantiereces.
De komst van een hotel heeft de gemoederen in het verleden al flink
bezig gehouden.
Niemand wilde het eigenlijk, maar
er zijn geen gegronde redenen om
de aanvraag af te wijzen, zo was gebleken. Om daar helemaal zeker van
te zijn werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld en de resultaten
werden vastgelegd in een rapport.
Bestuurlijk opdrachtgever voor dit
onderzoek was burgemeester Pieter Litjens namens de gemeente
Aalsmeer.
VVD-fractie botst
Namens de fractie van de VVD voerde Wim Spaargaren het woord. “Het
gaat om het kennis nemen van het
rapport in deze unieke kwestie. In
augustus 2006 heeft niemand kunnen bevroeden dat het zou uitpakken zoals het nu gelopen is. Dat was
niet de opzet van bestemmingsplan.
Na de vaststelling heeft een ambtshalve wijziging in de bebouwingsoppervlakte plaatsgevonden, deze
werd met vijf meter verruimd ten faveure van de aanvrager en ten nadele van de buurman. Zijn bezwaar
kwam in eerste instantie te vroeg
en in een later stadium weer te laat.
De aanvraag bedroeg 340 vierkante
meter en toegestaan was 250 vierkante meter. Toen had er al een belletje moeten rinkelen, maar bij de
zienswijzen is dit over het hoofd gezien. Later is er ook nog eens een
bedrijfswoning bij gekomen en daar
is de raad nooit in gekend.”
Pers wel; raad niet
Dit was tegen het zere been van
burgemeester Pieter Litjens, hij was
niet alleen bestuurlijk opdrachtgever maar ook technisch voorzitter
van de raad om naar de microfoon
te grijpen. “U kunt niet met insinuaties komen dat de onderzoeker de
opdrachtgever naar de mond heeft
gepraat. Er heeft bovendien overleg met de fracties plaatsgevonden.” De AB-fractie verbaasde zich
over het gegeven dat niet de vakwethouders maar de burgemeester
het woord voerde. Het ontlokte bij
de burgemeester hetvolgende: “Bepaalt u in uw fractie wie het woord
voert en laat het college zelf bepalen wie waar antwoord op geeft. Inhoudelijke zaken worden door de
vakwethouders behandeld maar de
opdracht van het rapport is door
mij gegeven. Vandaar.” De fractievoorzitter van de VVD merkte op dat
het misschien verstandiger was dat
de waarnemende voorzitter de hamer overnam om de vergadering als
technisch voorzitter voort te zetten.
Na een korte schorsing nam Joop
van der Jagt (AB) plaats op de voorzittersplaats.
De AB-fractievoorzitter wilde onder
andere weten waarom de raadsleden niet met de onderzoeker hebben kunnen praten en de lokale
pers wel. In het rapport blijven veel
zaken nog onduidelijk of ontbreken. Bij de bezwaarprocedure is het

advies niet zichtbaar. Er zijn voorschriften gewijzigd zonder de raad
daarbij te raadplegen. Een brief in
verband met het ontbreken van ontheffing van een inpandige bedrijfswoning ontbreekt. Het dossier is
niet compleet of helemaal weg. Positief wordt ervaren dat aanbevolen is controle mechanismen aan te
brengen en dat er voldoende zicht
vanuit het bestuur komt op vergunningverlening. Het CDA gaf aan opgelucht te zijn dat het dossier geen
aanleiding geeft om ongerust te zijn,
er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Verder is de fractie blij
met gegeven dat de aanbevelingen
volledig door het college zijn overgenomen, ook is duidelijk geworden
dat alle betrokken partijen beter en
nog scherper moeten opereren.
Rammelend bestemmingsplan
Namens de PACT-fractie voerde Ulla Eurich het woorden en zij gaf aan
dat vergunningverlening, ondanks
een rammelend bestemmingsplan
onvermijdelijk was. In het onderzoek
was de vraag of de vergunning voorkomen had kunnen worden zorgvuldig onderzocht en de aantijging van
de VVD kan niet hard gemaakt worden. Veroordelen zonder te kunnen
oordelen past dan ook niet. Een en
ander is in het seniorenconvent en
het presidium besproken. “Hoewel
politiek gezien onwenselijk, liggen
de feiten er of we dit nu leuk vinden
of niet”, aldus Eurich. “De raad mag
de hand best in eigen boezem steken, het historisch geheugen schiet
zo nu en dan tekort.” En: “Het positieve is, dat iedereen hier weer van
heeft geleerd.” Bij de vaststelling
van het bestemmingsplan heeft het
pand de bestemming horeca gekregen en dit blijkt een ruim begrip te
zijn. Onder horeca wordt niet alleen
restaurant verstaan, maar ook een
hotel of pension.
Geen rekening mee gehouden
Burgemeester Pieter Litjens kon nog
weinig zeggen over de status van
het project, er loopt beroep tegen.
Het is niet duidelijk of er gebruik van
gemaakt wordt. Verder merkte hij op
dat er ware en rake dingen zijn gezegd. De opmerking: niemand had
dit kunnen bevroeden (VVD) is de
kern van de zaak. De ingeving was
om de mogelijkheid te hebben om
te kunnen handhaven en destijds is
met extra horeca geen rekening gehouden, dat werd onwaarschijnlijk
geacht. Binnen de mogelijkheden
van de wet waren er geen mogelijkheden het tegen te houden en er is
niet uitputtend naar slimmere wegen gezocht om de vergunning te
weigeren. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, maar dat
wil niet zeggen dat er geen fouten
zijn gemaakt. Als alles zonder fouten en strubbelingen zou zijn verlopen, was de uitkomst niet anders
geweest. De onderlinge communicatie is niet goed genoeg gegaan
en dat was voor de raad niet altijd
prettig.
Leerproces voor iedereen
Het idee bestaat dat zowel het college, de raad als het ambtelijk dat lot
treft. Het collectieve geheugen kan
op veel manieren vorm krijgen en er
wordt gewekt aan de formalisering
van processen. Litjens beaamde wat
PACT al had aangegeven: “Het komt
er op neer dat dit een leerproces
voor iedereen is geweest.”

Politiek en dorp
in beweging

Eerste burgerinitiatief op raadsagenda

Handtekeningen voor keerlus
vrachtwagens op Uiterweg
Aalsmeer - De Raad van de gemeente Aalsmeer beleefde donderdag 20 augustus een primeur.
Buurtvereniging Ons Aller Belang
en stichting Aalsmeer Westeinder
Promotie dienden namens 45 bewoners van de Uiterweg een burgerinitiatief in waarin zij vragen het mogelijk te maken een keerplaats voor
het vrachtverkeer aan te leggen.
Vrachtwagens die de Uiterweg op
rijden moeten achteruit weer terugrijden. Dat levert niet alleen schade op aan de slootkant en de beschoeiing, maar ook komt de veiligheid van kinderen er door in gevaar. Bovendien wordt de doorstroming van het verkeer belemmerd en
bij mogelijk calamiteiten ondervinden hulpdiensten ernstige hinder.
De initiatiefnemers van het eerste
burgerinitiatief van Aalsmeer willen
dat het college het probleem voortvarend aanpakt en vragen de leden
van de gemeenteraad uit te spreken dat de keerplek er moet komen.
De bewoners geven daarbij aan dat
er nu een mogelijkheid is om een
rotonde of insteek te realiseren. Op
het terrein van de heer Spaargaren
staan nu drie huizen, die naar achteren verplaatst kunnen worden,
waardoor ruimte wordt gemaakt.
Het argument dat dit tegen het bestemmingsplan indruist, snijdt volgens de initiatiefnemers op zich zelf
staan geen hout. Er staan op de Uiterweg al meerdere woningen achter het lint en er moeten linksom of
rechtsom oplossingen worden gevonden voor het vrachtverkeer. Eerder waren er al mogelijkheden maar
de wil om er uit te komen was niet
bij de gemeente aanwezig zo liet
Klaas Joren weten, die was aangewezen om als woordvoerder te fungeren en eventuele vragen te beantwoorden.
Reactie politieke fracties
De VVD-fractie sprak over een gecompliceerd plan. Het is voor de

fractie glashelder dat de huidige
verkeerssituatie verre van ideaal is.
De fractie hoort regelmatig dat er
ellende bestaat en dat is ook aangegeven in het Verkeer & Vervoerplan. Verder wilde de fractie antwoord op de vraag of er in een eerder stadium wel of geen antwoord
is gegeven op brieven, hetzij schriftelijk dan wel anderszins. De wethouders Berry Nijmeijer en Ronald
Fransen zijn bij eerdere gesprekken
aanwezig geweest. De buurtvereniging heeft wel antwoord gekregen
maar de heer Spaargaren heeft nog
geen antwoord gekregen op een op
28 april 2009 ingediende brief. Voor
de VVD is bouwen achter het lint
geen optie. De AB-fractie geeft aan
te vrezen dat er nog grotere vrachtwagens zullen komen op een B-weg
en wellicht moet er een tonnage
worden aangegeven aan het begin
van de Uiterweg. Dit laatste vraagt
optreden van de politie en een vergunningenstelsel en dat is volgens
Klaas Joren geen optie.
Voor- en tegenstanders
Er zullen naar de mening AB ook tegenstanders van een keerplaats zijn
en daar zal rekening mee gehouden moeten worden. De buurtvereniging houdt jaarlijks een vergadering, waar iedereen zijn of haar zegje kan doen, volgens Klaas Joren.
De handtekeningen zijn voornamelijk afkomstig van bewoners van het
achterste deel van de Uiterweg, omdat er van uit gegaan werd dat hier
de meeste mensen zouden wonen
die het niet willen. Naar de mening
van buurtvereniging willen de bewoners van het andere deel dit in ieder geval. De CDA-fractie wil graag
alsnog antwoord hebben op de brief
van 28 april en vraagt of het daadwerkelijk om bestemmingsverkeer
gaat. In 2005 zijn er al gesprekken
geweest en dat geeft aan dat het al
leefde binnen het gemeentehuis. De
PACT-fractie wil weten om hoeveel

vrachtauto’s het gaat per dag. Dit
blijken er twee te zijn. Verder geeft
de fractie aan dat de veiligheid van
fietsers wordt beperkt bij het achteruitrijden van vrachtverkeer. Op
de vraag of brandweer, politie, De
Meerlanden de overlast ook ervaren is het antwoord bevestigend. Zij
hebben al opmerkingen geplaatst.
Het grootste probleem op dit moment is, dat er geen onderhandelingen ontstaan met de heer Spaargaren.
Reactie college van B&W
Wethouder Ronald Fransen vreest
dat het doorrijden van vrachtwagens verkeersaantrekkend kan zijn
en dat kleinere wagens toch weer
grotere wagens zullen worden. “Hoe
zit het op de Uiterweg met parkeren in de winter en met een ontheffing voor parkeren. Wat is het effect op de weg op het gebied van
het fysieke draagvlak. De kans doet
zich voor maar is dit ook de meest
geschikte plek. Het is in strijd met
het bestemmingsplan en we hebben het wel over wonen achter het
lint”, zo vroeg hij zich hardop af. Verder moet VROM een ontheffing verlenen in verband met de beperkingen die zijn vastgelegd in het Luchthaven Indeling Besluit, geluidsoverlast Schiphol. Er zullen ook investeringen nodig zijn en over hoeveel
geld praat je dan? Alle afwegingen zullen duidelijk in kaart moeten
worden gebracht en kunnen binnen het Verkeer & Vervoerplan eind
dit jaar meegenomen worden, zodat er een integrale afweging met
een totaalplaatje komt. In de tweede ronde wordt er nogmaals op gewezen dat bewoners die tegen een
keerplek zijn ook hun mening kunnen geven en dat hun belangen ook
worden gewaarborgd. Medio oktober van jaar staat het Verkeer & Vervoerplan op de agenda en daar is
voorlopig het wachten op.
Door Jan Peterse

Alcoholcontroles
op ‘Mysteryland’

Bord doorn in het oog
Aalsmeer - Het grote bord langs de Spoorlaan waarin makelaar De Raad attendeert op huurbare kantoorruimten, wekt ergernis op bij de buurt. Diverse
bewoners vinden het bord te groot en op een verkeerde plek staan. Navraag
door een van hen leverde op dat er bovendien geen vergunning voor het bord
is verleend. De gemeente heeft toegezegd handhavend op te treden en in dat
geval is te verwachten dat het bord het veld moet ruimen. Bord straks weg,
missie voltooid. Toch drukt de gemeente inwoners vooral op het hart bij ergernissen zoals dit voorbeeld, de Servicelijn van de gemeente te bellen: 0297387575, en niet (alleen) de krant.

Champagne blijft in het glas...

Ondertekening ‘hart’
Kudelstaart uitgesteld
Aalsmeer - De champagne was
netjes in glazen geschonken en
stond klaar om er een toost mee
uit te brengen. Doch, de feestelijke drank zal in de gootsteen terechtgekomen zijn. Donderdagmiddag jl. zou in het gemeentehuis de ondertekening plaatsvinden
van het project Mijnsheerlijckheid
(Kudelstaart). Deze gelegenheden,
waarbij gemeente en projectontwikkelaars hun samenwerking bezegelen met een handtekening, horen feestelijk te zijn, compleet met
champagne. Echter, donderdagmiddag was er van feestvreugde wei-

nig te merken. Een van de partijen,
Habion, liet verstek gaan. Adjunctdirecteur Van der Velde liet op zich
wachten. File? Dat bleek niet het
geval. Toen bekend werd dat hij helemaal niet kwam, stonden wethouder Nijmeijer, twee heren van BAM
woningbouw, ambtenaren en plaatselijke pers al een uur te wachten.
Het bleek dat er toch geen overeenstemming was om tot ondertekening van de intentieovereenkomst
over te kunnen gaan. Een kink in de
kabel dus. Over het hoe en waarom is geen duidelijkheid. Hopelijk
is de kink binnen afzienbare tijd uit

Hoofddorp - de politie zal zaterdag 29 augustus extra alcoholcontroles houden rondom het festival
Mysteryland. Tijdens dit evenement
controleert het team Verkeershandhaving bestuurders op het rijden
onder invloed van alcohol.
Afgelopen weekend heeft het team
Verkeershandhaving tijdens vier
controles in de regio van bijna 900
bestuurders een blaastest afgenomen. In totaal werden 30 drankrijders uit het verkeer gehaald. Onder hen waren vier bestuurders die
zo zwaar onder invloed van alcohol
verkeerden, dat de politie direct hun
rijbewijs invorderde. Twee van hen
waren beginnend bestuurder.

Klap verkocht
wegens roken
Hoofddorp - Een 35-jarige man uit
Hoofddorp is zondag 23 augustus
jl. aangehouden wegens mishandeling. Hij had zijn vrouw die avond
een paar klappen verkocht, omdat
zij gerookt had. De politie hield de
man rond 23.45 uur aan en nam
hem mee naar het bureau, waar hij
proces verbaal kreeg.

de kabel en kan alsnog worden getekend voor het realiseren van de
bouw van zorgwoningen in het hart
van Kudelstaart. Het gaat om een
ambitieus project van 117 woningen
voor ouderen, een zorgsteunpunt en
een horecapaviljoen.
Er is nog geen nieuwe ‘teken’datum
bekend. De champagne blijft vooralsnog koud in de koelkast op het
raadhuis.

Aalsmeer - Dat de politiek meer
bereikbaar is geworden voor de burger is wel aardig om te weten. Als je
denkt dat je geen poot aan de grond
krijgt en je hebt een prangend politiek probleem, dan doe je als volgt:
je maakt het probleem aanhangig
bij de politiek door 25 handtekeningen van medestanders te verzamelen, je onderwerp bekend te maken
en in te leveren bij het gemeentebestuur. Als je een politiek draagvlak
voor een onderwerp wilt hebben dan
is dat nu mogelijk! Het is maar dat je
het weet. Bewoners van de Uiterweg
hebben als eersten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hun item,
het knelpunt van draaiende vrachtwagens aan het einde van de buurt is
nu, in eerste instantie, gehoord in het
beraad van vorige week donderdag.
Het college en de raadsleden krijgen
het druk binnenkort. Naast de reguliere vergaderingen komt er nog
de begrotingsvergadering en de algemene beschouwingen bij. Daarnaast komen de voorbereidingen
voor de verkiezingen eraan. Volgend
jaar, maart 2010, is het zover. Door
de groei van het aantal inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart, komen er
2 raadszetels bij. Iedere fractie loert
op tenminste 1 zetel erbij. De fracties
zullen zich presenteren en profileren
als de beste partij, let maar op.
Komende tijd zullen er verdere ontwikkelingen komen op het Lijnbaan
gebied. Nu is er één zandvlakte. Onder de naam ‘Dorpshaven’ worden er
333 woningen gerealiseerd. Dus eigenlijk wordt het een grote wijk. Een
dorpshaven? Nou, nee. Ik zou voor
de nieuwe wijk liever de naam Lijnbaan behouden dan Dorpshaven. Het
wordt immers geen passanten haven
daar. Als het woord Lijnbaan blijft als
wijknaam, behouden we in elk geval, in theorie, een stukje geschiedenis van dat gebied. In de vorige eeuw
werden daar de lijnen gespannen om
touwen te maken. Klaas ‘Noeneketouw (bijnaam) had daar zijn touwslagerij. In de Marktstraat woonde hij
en had hij er een touwwinkeltje dat
destijds was gevestigd in het pand
waar nu het restaurant ‘Himalaya’ zit.
Deze nieuwe wijk zal met de naam
Lijnbaan aan de goede oude tijd herinneren. De naam ‘Dorpshaven’ zou
beter in Aalsmeer dorp, bij de aanlegsteigers passen.
De fraai beschilderde bouwschotten in de Zijdstraat zijn weggehaald.
Waar zijn ze gebleven? Het zou jammer zijn als de buitenexpositie nooit
meer te zien zou zijn. Misschien is er
al een goed plan bedacht om de artistieke schutting te behouden?
Het voormalige postkantoor in de
Zijdstraat werd, lang geleden, het
Aalsmeers Boekhuis. Even leek het
er op dat de nieuwe boekwinkel die
zich daar vestigde (na de familie
Wesselius) niet de boekwinkel zou
worden met dezelfde goede sfeer
van weleer. Echter: ‘een reddende
engel’ is neergedaald in de winkel!
De officiële opening van het Boekhuis zal zaterdag 29 augustus plaatsvinden. De vorige eigenaar ken ik
niet. Het is iedereen nog bekend dat
de eigenaar daarvoor de heer E.F.P.O.
Wesselius was. En nu is de eigenaar
van het Boekhuis Constantijn Hoffscholte die journalist/schrijver van
beroep is en eigenlijk is dat best bijzonder. Het is moedig dat iemand in
deze krappe tijd iets nieuws begint.
Ik heb wel vernomen dat Constantijn zijn beroep blijft doen als schrijver. Het is nu dus mogelijk dat men,
naast boeken, een tekst kan ‘kopen’
waarbij ik wil opmerken dat de teksten of boeken op zichzelf staande
disciplines zullen zijn.
Het dorp groeit door en is nog steeds
in beweging.
Coq Scheltens

Rectificatie
Bestuurder niet
onder invloed
Aalsmeer - In het politiebericht over
een botsing tussen een brommobiel en een bromfiets, vorige week
in de Meerbode, stond een storende fout. Het ongeval gebeurde zondagmorgen 16 augustus. Een 19-jarige brommerbestuurder uit Amstelveen raakte in botsing met een 18jarige Aalsmeerder in een brommobiel. Een en ander vond plaats op
de Aalsmeerderdijk. De Amstelvener kwam uit de richting van Oude
Meer en de Aalsmeerder uit tegenovergestelde richting. De 19-jarige
bromfietsbestuurder raakte gewond
en is naar een ziekenhuis gebracht.
Hij bleek tevens onder invloed van
alcohol. In het bericht stond dat de
brommobielbestuurder ook naar
het ziekenhuis is gebracht. Daarnaast werd de indruk gewekt dat
ook hij onder invloed verkeerde. De
Aalsmeerder raakte echter niet gewond, hoefde niet naar het ziekenhuis en reed niet onder invloed.
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Zaterdag open dag bij
Boekhuis in Zijdstraat
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 29
augustus wordt Boekhuis Aalsmeer
officieel geopend. De boekwinkel in
de Zijdstraat heeft een nieuwe eigenaar gekregen en de inrichting van
de zaak is vernieuwd. Ter gelegenheid van de opening wordt zaterdag een open dag gehouden met
diverse activiteiten. Het Boekhuis is
sinds een paar weken al geopend.
Aanstaande zaterdag presenteert
de boekhandel zich op een feestelijke wijze aan het publiek. Zo kunnen kinderen in de winkel aanschuiven bij kinderboeken-illustrator Lisa
Brandenburg, die samen met hen
een speciale kindertekening knipt
en plakt. De werkjes worden direct
in de winkel geëxposeerd. Lisa heeft
onlangs nog meegewerkt aan een
nieuw kinderboek met de titel ‘Een
vlieg op je vork’. Dit boek vol moppen en raadsels voor kinderen vanaf
9 jaar is zaterdag natuurlijk ook verkrijgbaar in het Boekhuis. Op de pilaren in het midden van de winkel
toont fotografe Monic Persoon de
eerste serie foto’s onder de noemer
‘Aalsmeer leest!’, waarbij Aalsmeerders op verschillende plekken zijn
afgebeeld met hun favoriete boek.

Elk kwartaal maakt Monic vijf nieuwe portretten die in de winkel komen te hangen. Ook zijn er foto’s te
zien van het Boekhuis door de jaren heen. Het monumentale pand
aan Zijdstraat 12 is ruim honderd
jaar oud. Op de open dag zijn fraaie
zwart-wit foto’s te zien die teruggaan
tot het begin van de vorige eeuw.
Boekhuis Aalsmeer is een algemene
boekhandel met een breed aanbod
in bijna alle genres. De winkel heeft
een groot assortiment kinder- en
jeugdboeken, maar er zijn bijvoorbeeld ook reisboeken en Engelstalige boeken verkrijgbaar. Daarnaast is
een speciale plek ingeruimd voor lokale boeken, zoals diverse uitgaven
van de Stichting Oud-Aalsmeer. In
het Boekhuis zijn ook cd’s verkrijgbaar van allerlei Aalsmeerse muzikanten, bands en koren. Naast boeken verkoopt de winkel ook kantoorartikelen, tijdschriften en dagbladen. De open dag vindt plaats
tijdens de openingstijden van 9.30
tot 17.00 uur. Omstreeks 11.00 uur
wordt de officiële opening verricht
door mevrouw M.A. Spoelder-Sepmeijer, de grootmoeder van eigenaar Constantijn Hoffscholte.

Portretten uit zestig landen

Laatste weekend expositie
jarige Fotoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Wie nog naar de expositie van de jubilerende Fotoclub
Aalsmeer wil, zal dit weekend het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
moeten binnen lopen. Het zijn de
laatste dagen voor de jarige Fotoclub om diverse werken van leden
te tonen. Bezoeken kan vandaag,
vrijdag, zaterdag en zondag tussen
14.00 en 17.00 uur en de toegang is
gratis. Op 3 september presenteert
KCA alweer de volgende expositie.

‘Imagine all the People’ is de titel van
de nieuwe tentoonstelling die portretten uit zestig landen toont gemaakt door Eddy Posthuma de Boer.
Deze expositie is vervolgens gratis
te bezichtigen tot en met 4 oktober.
De officiële opening wordt verricht
door Henriette Posthuma de BoerKlautz op zaterdag 5 september om
15.00 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie:
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Bacchus presenteert nieuw
seizoen met mini-uitmarkt

Aalsmeer - De gebruikelijke zomersluiting is bijna voorbij en alle
vrijwilligers zijn weer uitgerust voor
een nieuw seizoen van Aalsmeers
mini cultureel centrum Bacchus. De
programmering is zoals altijd een
combinatie van door KCA georganiseerde activiteiten en eigen programmering van Bacchus. Het seizoen wordt aanstaande zaterdag 29
augustus bescheiden geopend met
de met Oscars overladen film ‘Slumdog millionaire’, een must voor elke
Aalsmeerder.

‘Sjef en z’n wijf’ en nog
veel meer ‘gouwe ouwen’
Aalsmeer - Het was een heerlijke zomeravond zaterdag jl. Een beter avond was nauwelijks denkbaar
voor het Goud van Oud festival dat
in de straten van Aalsmeer centrum plaatsvond. Het was een heel
divers festival. Dj’s bij onder andere De Praam en Joppe, een ‘easy
tune’ band bij De Oude Veiling en
een komisch duo bij Het Wapen van
Aalsmeer. Wie een rondje maakte
langs de horeca die muziek presenteerden kon niet anders zeggen dan
dat het ‘van alles wat’ was. Het duo

‘Sjef en z’n wijf’ maakten de mensen
bij Het Wapen van Aalsmeer aan het
lachen met hun grappige opmerkingen. En je kon met hen meezingen.
Kees Markman draaide ‘gouwe ouwen’ op zijn tafels die werden verlicht door schemerlampen uit de jaren vijftig. Van iets jongere makelij
waren de discoklassiekers die bij De
Praam en Joppe werden gedraaid.
Het ‘oja, weet je nog..’ gevoel was,
zoals dat met een Gouwe Ouwe festival vaker het geval is, zeer zeker
aanwezig!

KCA Gedichtentuin op
het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Wie passeert er niet zo
nu en dan het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, naast de
katholieke kerk? Verscholen onder
monumentale bomen zijn een paar
oude grafzerken zichtbaar, afhankelijk van het seizoen oprijzend uit
krokussen of gras. In september zullen tussen deze verlaten grafzerken
gedichten geplaatst worden. Deze gedichten zijn geschreven door
een dertigtal dichters uit Aalsmeer
en omstreken. Het onderwerp luidt:

Lions candlelight party
Aalsmeer - Evenals vorige jaren
organiseert de Lionsclub Aalsmeer
ook dit jaar tijdens de verlichte botenshow op zaterdagavond 5 september aanst aande een vaartocht met het klassieke salonschip
de Koningin Juliana. In plaats van
een buffet zal dit keer gedurende de avond een scala aan heerlijke luxe hapjes geserveerd worden. Drankjes zijn evenals vorige jaren onbeperkt verkrijgbaar. En natuurlijk wordt er gezorgd voor prima (achtergrond) muziek. Het vertrek is vastgesteld om 19.30 uur
vanaf Jachthaven Kempers aan de
Kudelstaartseweg. Tegen het decor
van een stoet aan schitterend verlichte boten wordt gevaren over de

Westeinderplas om te genieten van
alles wat zich die avond op de poel
afspeelt. Om circa 23.00 uur kan
vanaf het schip het prachtige vuurwerk bekeken worden, waarna de
boot om circa 23.30 uur weer aanlegt bij jachthaven Kempers. Tijdens
de vaartocht vindt nog een verloting
plaats met grandioze prijzen. De
kosten voor deelname aan dit unieke evenement bedragen 65 euro per
persoon. De hoeveelheid kaarten is
echter beperkt. Vol is vol. De netto
opbrengst van dit evenement gaat
volledig naar stichting de Bovenlanden Aalsmeer. Kaarten kunnen besteld worden bij jachthaven Kempers, tel. 0297-385385 of apotheek
Groen Aalsmeer, tel. 0297-324476.

Aalsmeer - Op vrijdag 4 september gaan de lampjes voor de verlichte tuinen op de Uiterweg weer aan.
Donderdagavond wordt er proefgedraaid. De verlichte tuinen zijn vervolgens dagelijks tot en met 12 september van 20.00 tot 23.30 uur te
bezichtigen. De buurtverlichters hopen dat iedereen zijn/haar tuin verlicht en dat het een gezellige week
wordt. De Buurtverlichters hebben
ook een leuk programma samengesteld, een mini-feestweek. De-

ze start op maandagavond 7 september op het speelplein met shantykoor De Poelzangers die bekende en onbekende liedjes gaan zingen vanaf 21.00 uur. Dinsdagavond
8 september zijn er prikburwedstrijden in samenwerking ijsclub Uiterweg en wordt er gestreden om het
kampioenschap van de Uiterweg.
Deze wedstrijden zijn op Uiterweg
188, inschrijven vanaf 20.00 uur,
Woensdagavond 9 september gaan
De Dippers van zich laten horen met
een spetterende show bij W. Enthoven, aanvang eveneens 21.00 uur.
Op donderdagavond 10 september
tot slot staat een optreden gepland
van smartlappenkoor Denk aan de
Buren op het schoolplein, aanvang
ook 21.00 uur.

Dancestudio Shanna Elleswijk
presenteert musical ‘Annie’!

vergankelijkheid, een thema wat
naadloos aansluit bij de sfeer van
het kerkhof. De gedichtentuin is een
initiatief van KCA. Met toestemming
van de gemeente is de gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof
geopend in het weekend van 5 en
6 september van 12.00 tot 17.00 uur
en op 19 en 20 september tijdens de
kunstroute, eveneens van 12.00 tot
17.00 uur. Liefhebbers krijgen dan
de gelegenheid om in alle rust van
deze gedichten te genieten.

andere mensen weer te ontmoeten
en lekker te kletsen. Zo begin september is alles weer begonnen en is
de vakantie voorbij, dan heb je vaak
weer heel wat bij te praten.” De
markt heeft een groot divers aanbod van kraamhouders. Er doen ook
weer een groot aantal leden van de
winkeliersvereniging mee aan de
braderie met een kraam, waar ze
leuke aanbiedingen hebben. En tal
van kraamhouders komen van heinde en verre naar Aalsmeer om hun
koopwaar aan te bieden. Tussen de
kramen staan ook diverse eettentjes met loempia’s, oliebollen, poffertjes en schepijs. Kinderen kunnen
zich op het Molenplein uitleven op
de daar ingerichte attracties.
De braderie biedt ook verenigingen
en non-profit organisaties de kans
zich aan het publiek te laten zien. SV
Omnia doet dit bijvoorbeeld met een
groot Rad van Avontuur. Muziekvereniging Sursum Corda verzorgt gedurende de dag enkele optredens.
Ook Scoutinggroep Tiflo, De Vereniging van Vogelvrienden Aalsmeer,
Stichting Tsjernobyl Aalsmeer, Vrijwilligerscentrale Cordanus, OVAK,
Het Rode Kruis, FNV Bondgenoten
hebben een kraam ter promotie van
hun vereniging. Tijdens de braderie
is de parkeergarage bij de TV Studio
gratis geopend voor bezoekers van
Aalsmeer Centrum. Voor meer informatie www.aalsmeercentrum.nl.

Verlichte tuinen
en muziek op
de Uiterweg

Dat de Bacchus Mini Uitmarkt zeker
de moeite waard is om te bezoeken
bewijst het programma waar naast
Jacky’s Farm ook klassieke en lichte muziek van Lisa en Robbert is te
beluisteren, alsmede weer een act
van het duo Merel en Lisa. Als alles
meezit is er dit jaar weer een sneak
preview van Bacchus Trivia dat voor
de kerst zijn wederopstanding gaat
beleven. De avond zal vooral gevuld
worden met veel lekkere muziek onder andere van het trio the Jets bestaande uit de geweldige Hammond
organist Elvis Sergo, tenor saxofonist Wouter Wierda en drummer
Freek Kroon. Zij zullen super swingende Boogaloo en 60’s funk jazz
ten gehore brengen. Als alles gaat
zoals gepland zal er ook nog ruimte
zijn voor een vette blues band.

Kom zingen en dansen

Braderie in het centrum
Aalsmeer - De eerste zaterdag van
september wordt in het centrum de
gezelligste markt van Aalsmeer gehouden. Ruim 150 uiteenlopende
kraamhouders stellen zich tussen
10.00 en 17.00 uur op in de straten
van het centrum. Bezoekers hebben
dan alle tijd om langs alle kraampjes
met onder andere sieraden, kleding,
boeken en etenswaren te snuffelen.
De jaarlijkse braderie in het centrum is een gezellige markt, die elk
jaar veel bezoekers naar het dorp
trekt. De braderie wordt georganiseerd door Winkeliers Vereninging
Aalsmeer Centrum (WVAC) in samenwerking met organisatiebureau
Natural Solutions. Ed Kriek, voorzitter van de WVAC, weet wel een verklaring voor het succes van de braderie. “Deze braderie komt voort uit
het Bloemencorso.
Het droeg daarom ook de naam Corsobraderie. Het Bloemencorso werd
twee jaar geleden voor het laatst
gehouden, maar het corsogevoel is
gebleven. De eerste week van september betekende altijd het bloemencorso met de braderie, dat zit
nog altijd bij de mensen in het geheugen gegrift.” De sfeer tijdens de
braderie is volgens Kriek kenmerkend voor een dorp als Aalsmeer.
“Het is een typisch Aalsmeers samenzijn tijdens de braderie. Je ziet
ook dat de mensen niet alleen komen om te winkelen, maar ook om

Optreden Jacky’s Farm
Op 5 september vindt vervolgens de
feestelijke opening van het culturele
seizoen plaats met een mini uitmarkt.
Vanaf 16.00 uur is het Aalsmeerse
publiek welkom bij Bacchus in de
Gerberastraat waar ’s middags op
een buitenpodium Jacky’s Farm, een
lekkere soul, funk en R&B band, z’n
opwachting maakt. Onder begeleiding van goede muziek en een biertje kan kennisgenomen worden van
de plannen voor het cultureel seizoen 2009-2010. Naast vetrouwde
gezichten in de KCA jazz en cabaret
programmering, zoals Deborah Carter, Amina Figarova en Johan Hoogenboom, zullen ook weer vele nieu-

we ontdekkingen worden gepresenteerd. Op gebied van films zal dit
seizoen zoals gebruikelijk weer de
beste films van de afgelopen periode te zien zijn. Check de ‘verwacht
ladder’ op de Uitmarkt. Bacchus da
musica zal dit seizoen weer een grote verscheidenheid aan muziekstijlen laten horen, zoals Flamenco, Fado, klassiek, en natuurlijk alle denkbare populaire stromen.

Metingen: Domper op feestvreugde
Met heerlijk weer stond zaterdagavond de band The Stirrrs buiten op het podium van De Oude Veiling. Zij speelde truttige easy tunes en heerlijke showTunes. Het publiek kon een Leverworst winnen door de juiste lottobal te bemachtigen. Nummers van Derrick en The LoveBoat, en Austin Powers werden
gespeeld. Wie van de drie kwam uit de kast, en een echte Duitse slager werd
gespeeld. Een heerlijke ouderwets gezellige avond. Een grote domper op de
feestvreugde was dat de gemeente Aalsmeer twee ambtenaren gestuurd had
om de hele avond het volume van de band op maximaal 75 decibel te houden.
Hoe komt de gemeente aan deze onmogelijk restrictie? Was is nog meer 75
decibel? Druk Restaurant, toilet doorspoelen is 75 tot 85 decibel, een scheerapparaat is 80 decibel en een stofzuiger is zelfs 95 decibel! Meer informatie
en foto’s van het optreden zijn te vinden op Stirrrs.nl.

Gezellige buurtbarbecue
in het Zeemanhof
Kudelstaart - Zaterdag 22 augustus stond ook een buurtbarbecue op
het programma in de Zeemanhof.
Een buurtcommissie van het Zeemanhof had al een aantal weken
geleden het initiatief genomen om
een barbecue te willen gaan organiseren, wat door de bewoners vol
enthousiasme werd ontvangen. Zaterdag was het dan zover. De sfeer
kwam er al aardig in tijdens het opzetten van de tent, en de nodige
voorbereidingen. Om 17.00 uur, ging
de bar open en liep het hofje vol
met volwassene en kinderen. Iedereen genoot en menigeen was verbaasd dat niet iedereen wist wie er
allemaal in het hofje wonen. Er werd
dan ook heel wat afgepraat. Na ge-

zellig geborreld te hebben, werden
de bewoners blij gemaakt met een
heerlijke barbecue. De kinderen
werden blij gemaakt met patat en
eigen gemaakte hotdogs.
Tussen al het lekkers door, konden de kinderen en natuurlijk ook
de volwassenen zich volop vermaken met een oud hollands kikkerspel, voetbalspel, stoepkrijt, bellenblaas en wie wilde mocht natuurlijk
ook een liedje zingen, en dan niet te
vergeten: ook nog smullen van een
heerlijke suikerspin. Nadat iedereen had gegeten, kon men een ijsje halen bij de oud-Hollandse ijskar.
Wat een zomergevoel, zo’n gezellige, fantastische avond met zoveel
buren om je heen.

Uithoorn - Dancestudio Shanna Elleswijk is een dans- en theaterschool gevestigd op de Prinses Margrietlaan 86. De dancestudio biedt lessen in jazz/showdance, klassiek ballet, hip hop, zumba,
breakdance en peuterballet. Ook
heeft de dancestudio een grote theaterafdeling waar kinderen èn volwassenen les krijgen in zang, spel
en dans. Vanaf september starten
regisseuse Maria Couprie en choreografe Shanna Elleswijk een nieuw
groots musicalproject. Met een cast
van 50 personen, kinderen en volwassenen, brengen zij in april 2010
de musical ‘Annie’ op de planken!
Docenten Shanna Elleswijk en Maria Couprie zijn geen onbekenden
in Uithoorn en omgeving. De twee
docenten leerden elkaar kennen tijdens de musical ‘Jozef en de felgekleurde droomjas’ in Kudelstaart. De
regie was in handen van Maria en

Shanna verzorgde de dansstukken
in deze musical. Sinds die tijd hebben de twee al vele malen samengewerkt. Shanna startte haar eigen
school vorig jaar september en Maria werd één van de vaste docenten van de school. De twee kijken
erg uit naar hun volgende project,
‘Annie’!
Heb je altijd al willen schitteren op
het podium en vind je het leuk om
te zingen en te dansen in de musical ‘Annie’? Schrijf je dan nu in
voor de cursus ‘productieklas’. Vanaf september tot april krijg je dan
elke donderdag ruim twee uur les
in zang/drama en dans! Op 28 en
29 augustus vinden de audities voor
de musical plaats tijdens een open
les. Opgeven kan vanaf 8 jaar via
de website: www.dancestudioshannaelleswijk.nl. Voor tijden en meer
informatie is de website eveneens
hét adres.

Zingen met zangkoor Evondo
Aalsmeer - Woensdag 2 september om 20.00 uur gaat Evondo weer
beginnen met de repetitieavonden.
De afgelopen periode heeft het koor
versterking gekregen en deze leden
zijn enthousiast en zingen met bijzonder veel plezier.
De avonden zijn gezellig en er wordt
in de komende periode weer gewerkt aan nieuwe muziekstukken,
onder leiding van dirigent Ton van
der Horst. In dit tweede halfjaar van
2009 gaat Evondo meewerken aan
verschillende zangavonden. Soms
vertrekken er leden door omstan-

digheden, de stem wordt minder,
de leeftijd speelt mee, of een verhuizing. Dat geeft telkens weer een
stukje spanning bij de koorleden,
want wat zijn de gevolgen voor de
verschillende partijen in het koor?
Daarom de oproep aan zangers en
zangeressen om toch eens te komen kijken hoe het er bij Evondo
aan toe gaat. Het is zeker niet zo dat
het direct verplichtingen geeft, kijken en een keer meezingen is vrijblijvend. Geïnteresseerden zijn welkom op 2 september in de Bron aan
de Lijnbaan 5.

Twee keer buurtbarbecue
in Citroenvlinderstraat

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
hielden de bewoners van Citroenvlinderstraat 81 tot en met 119
in Nieuw-Oosteinde de jaarlijkse
buurtbarbecue. De voorbereidingen
voor dit buurtfeest, dat al voor de
derde achtereenvolgende keer werd
gehouden, waren al vroeg in de
middag gestart zodat het feest op
tijd kon beginnen. Traditiegetrouw
was een groot springkussen geregeld waar de buurtkinderen zich
van ’s middags vroeg tot ’s avonds
laat uitstekend op vermaakten. Dit
jaar was er ook voor een dartbord
en tafeltennistafel gezorgd voor de
oudere kinderen, en als verrassing
was er een slush-puppy-machine
waar werkelijk iedereen van genoot.
De barbecue werd vergezeld door
heerlijke hapjes en salades die de
bewoners zelf hadden gemaakt.
Ook dankzij de uiterst zonnige
weersomstandigheden werd het
een geslaagd feest. Zo geslaagd,

dat de meeste buurtbewoners de
volgende dag wederom bijeen kwamen voor een heuse afterparty. Tijdens het opeten van de restjes werden alweer ideeën geopperd voor
het volgende buurtfeest.

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 27 augustus 2009

Na 81 jaar WC en keuken
in de watertoren?
Aalsmeer - Ir. Sangster ontwierp de
Aalsmeerse watertoren ooit als extra drinkwater ‘buffer’ mocht er iets
mis gaan met de toevoer van drinkwater in Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Bennebroek. Dat
het een van de mooiste torens werd,
in Art-Deco stijl en solide uitstraling, zal er mede aan hebben bijgedragen dat de watertoren nog altijd
de trots van Aalsmeer is. Vele watertorens in het land zijn al gesloopt;
die van Aalsmeer werd daarentegen
Rijksmonument.
De laatste jaren is er steeds meer bedrijvigheid in het monument. Stichting Initiatiefgroep opent maandelijks de deuren zodat bezoekers
boven van het uitzicht kunnen genieten. Daarnaast vinden er steeds
meer huwelijksvoltrekkingen plaats.
Ook andere activiteiten worden
rondom de toren georganiseerd, zoals aankomend weekend trampolinespringen voor de jeugd.
Vorig jaar genoten maar liefst ne-

ingezonden
Mijn ergernis: Scooters, fietsers en
troep in het Seringenpark

gentig 80-jarigen van een feestelijke middag rond de toen evenoude toren. Het organiseren van al deze festiviteiten verliep altijd succesvol. Er was echter één minpunt: het
ontbreken van een toilet. Daar lijkt
nu verandering in te komen. In het
kader van de nodige restauratie van
de watertoren, volgend jaar, wil de
gemeente tevens een WC en keukenblok realiseren. Bekeken wordt
nu of dat ook haalbaar is. Voordat
de restauratie van het monument
daadwerkelijk een aanvang kan nemen, moet eerst een heel traject
doorlopen worden.
Dat bestaat onder meer uit het opstellen van een programma van eisen, offertes uitbrengen en er is
een speciale vergunning nodig omdat het om een monument gaat. Dat
het een omvangrijke opknapbeurt
gaat worden, moge duidelijk zijn.
De ‘werklui’ kunnen tijdens het restaureren volgend jaar tenminste wèl
naar het toilet.
Voor de tweede keer in korte tijd is Ed Kriek Optiek de dupe van inbrekers die
zijn winkel wisten binnen dringen door een raam in te rammen. Deze keer zijn
de verdachten aangehouden. Vier van de vijf inbrekers zijn ingesloten.

Vrijdag 14 augustus een mooie dag,
lekker zomerweer. Ik ga met de
hond wandelen en start in het Seringenpark. Oeps, moet even opzij springen voor een scooter. Roep
naar de scooterrijder dat het wandelpaden zijn in het park en dat er
geen voertuigen mogen komen. Een
bekende vinger wordt opgestoken.
O, de hond moet wat doen, even
in een zakje en dan in de kliko. Dat
soort dingen leer je aan en zo hou
je het voor iedereen leuk. Jongelui
met scooters en fietsen nemen bezit
van het Seringenpark. Lekker chillen
met elkaar en stoer met de scooters
door het gras .
Zaterdag 15 augustus we treffen het
opnieuw, weer zo’n prachtige dag.
Ik ga weer een lekker stuk wandelen met de hond. Ik begin bij het Seringenpark, ingang bij het bushokje.
Loop over het bruggetje en kijk naar
links. Ja hoor, het was weer gezellig
geweest. Maar moet dat nou?! Vuilnisbak er uitgerukt en leeggegooid.
Eerst maar even met de hond de
wandeling afmaken. Om 13.15 uur
weer thuis .O ja, we hebben een ca-

lamiteitendienst (Meerlanden), want
deze rotzooi kan niet een paar dagen blijven liggen met hoge temperaturen is dat niet verstandig. Dus
ik bel naar het gemeentehuis, die
is gesloten. Logisch, maar op het
bandje wat ze afdraaien krijg ik een
telefoonnummer door van de calamiteitendienst: 0297-381738. Ik bel
dat nummer, krijg een bandje te horen met de mededeling dat dit nummer tot 10 augustus niet bereikbaar
is. Dat treft want het is 15 augustus.
Wel vermeldt het bandje dat ik het
nummer van de Meerlanden centrale kan bellen: 0297-381777. Dus
dan maar dat nummer bellen. Krijg
ik weer een bandje te horen. Ze zijn
gesloten en voor calamiteiten kan je
het nummer 0297–381738 bellen. Ik
geloof dat ik gek ga worden... Al met
al een heel weekend een klerezooi
en onhygiënisch. Als dit nu de oplossing is voor een betere werking
voor de gemeente, door alles over te
laten aan de Meerlanden, dan hou
ik mijn hart vast voor de toekomst!
Tineke van Dam
Sportlaan 82, Aalsmeer

Achtervolging tot in Amstelveen

4 Verdachten van inbraak
in winkel aangehouden
‘Smeulvuur’ snel geblust
Aalsmeer - Zondag 16 augustus rond half 3 in de middag werd een buitenbrandje gemeld bij de brandweer. Achter op een terrein aan de Hornweg lag
grond te smeulen. Gezien de hoge temperatuur buiten, rukte de brandweer
snel en grootschalig uit. Het bleek mee te vallen. Slechts met enkele stralen
was de smeulende massa onder controle. Foto Yvonne van Doorn.

Wijkraad Oost
komt bijeen
Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost houdt op donderdag 3 september haar eerste bijeenkomst na
de zomervakantie in brede school

De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De vergaderavond begint
om 19.00 uur met een inloop voor
alle wijkbewoners. Na een half uur
begint vervolgens de vergadering.
Alle Oostbewoners zijn welkom.
Voor meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

ingezonden
Gun hondeneigenaren en honden
plezier waar ze recht op hebben
Graag wil ik even reageren op het
nieuwe hondenbeleid in Kudelstaart.
Sinds een aantal weken loopt men
van de Gemeente Aalsmeer streng
te controleren of men de hond aangelijnd heeft. Het is logisch dat een
hond die niet goed met andere honden overweg kan aangelijnd loopt,
maar de Gemeente gaat nu wel erg
ver. Men staat verdekt opgesteld,
schiet naar voren door de bosjes,
toont een pasje en meldt vervolgens
dat de boete voor een loslopende
hond maar liefst 90 euro bedraagt.
Als men geen ID kan weerleggen
wordt er zelfs gedreigd dat als het
de eerst volgende keer weer gebeurt, men wordt opgepakt! Ik vraag
me überhaupt af of een gemeente
ambtenaar het recht heeft om mensen aan te houden en te bekeuren.
Destijds is het hondenspeelveld in
Kudelstaart, ten hoogte van de Edisonstraat ons al afgenomen. Gelukkig kwam de Gemeente met een
geweldig plan, een nieuw losloopveld ter hoogte van de sporthal. Aan
de weg, een groot hek erom heen
en aan de zijkanten open zodat de
hond gewoon de weg op kan rennen. Het hek is ook vrij hoog opgebouwd, zodat de kleinere hondjes
er zo onderdoor schieten als ze met
een bal spelen. Daar is echt over
nagedacht. Op het eerdere speelveld voor de honden moest zo nodig een keet komen voor de jongeren. Die staat er inmiddels tot groot
verdriet van de bewoners van eerder genoemde straat. De overlast
is niet van de lucht. Brandstichting,
vandalisme en dierenmishande-

ling. Er is vorige week een duif gevonden die compleet gespiest was.
Ook het monument bij de Galvanistraat en de Schweitzerstraat moet
het ontgelden. Elke avond zit daar
een zeer luidruchtige groep jeugd
die het woonplezier er niet prettiger
op maakt. Brommers scheuren af en
aan en de troep is onvoorstelbaar.
Ook rijden de (opgevoerde) brommers met een afschuwelijke vaart
over de fietspaden (jawel, fietspaden waar geen brommers mogen
rijden). De politie is al diverse malen
gebeld door de bewoners, maar die
komen heel slim met een politieauto aanrijden, dus dan is de vogel gevlogen. Nee, dan de hondenbezitter.
Dat is en blijft een leuk melkkoetje.
De jaarlijkse hondenbelasting is niet
gering, maar dit blijkt niet voldoende voor de gemeente. Een beetje
hondenbezitter ruimt de ontlasting
van het dier op. Echter, vaak is er in
geen velden of wegen een afvalbak
te vinden, of deze is vernield door de
jeugd. Dan de Gemeente Amstelveen waar men zelfs de poepzakjes
aan de afvalbakken heeft hangen.
Gemeente, denk eens na, er zijn al
zo vreselijk veel regeltjes in dit land,
gun een hondeneigenaar én hond
het plezier waar ze recht op hebben!
We kunnen zelf heel goed inschatten welke plekken er veilig zijn om
de honden los te laten lopen en spelen. Daar hebben we geen gemeente medewerker voor nodig.
Saskia Smit, Galvanistraat 77.
Mede namens veel hondeneigenaren in Kudelstaart.

Hornmeer vergadert vanavond
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt vanavond, donderdag 27 augustus, bijeen in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3.
Vanaf 19.30 uur is er inloop voor
bewoners met vragen en/of suggesties over de Hornmeer. Aansluitend volgt de reguliere vergadering, waarbij behalve de wijkraadleden ook politie en raadsleden aanwezig zijn. De vergadering is openbaar. Alle Hornmeerders zijn van
harte welkom. Alleen luisteren mag
natuurlijk ook. De volgende vergadering staat gepland voor 17 september. Neem eens een kijkje op de
website: www.wijkraden-aalsmeer.

nl en kies voor Hornmeer. Door verhuizingen van huidige leden is de
wijkraad dringend op zoek naar
nieuwe leden: Mensen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid
van de Hornmeer.
Heeft u komende maanden wellicht
een uurtje per maand beschikbaar
om het wonen in de Hornmeer aantrekkelijk te houden en wilt u meedenken over de toekomst van de
Hornmeer? Vraag dan informatie
bij Irene Keessen, tel. 0297-324079
of stuur een e-mailtje naar wijkraadhornmeer@hotmail.com, of een
briefje naar Meervalstraat 4, 1431
WG Aalsmeer.

Aalsmeer - Na een achtervolging
heeft de politie in de nacht van
woensdag 19 op donderdag 20 augustus rond vier uur op de Burgemeester Colijnweg in Amstelveen
vier van vijf verdachten van een
winkelinbraak kunnen aanhouden.
De mannen hadden kort daarvoor
ingebroken bij een opticien aan de
Stationsweg. De Amsterdammers
sloegen een winkelruit in en namen een groot aantal brillen mee.
Met een eerder die nacht in de Ferdinand Bolstraat gestolen auto sloegen zij vervolgens op de vlucht. Poli-

tiemensen zagen het voertuig wegrijden en zette de achtervolging in
die eindigde op de rotonde bij de
Burgemeester Colijnweg. De vluchtauto reed tegen de betonnen obstakels van het verkeersplein. De inzittenden gingen er direct vandoor.
Een politieman loste een waarschuwingsschot, waarna vier van de vijf
verdachten konden worden gearresteerd. De vijfde zag kans om in het
Amsterdamse Bos te verdwijnen. De
zoekactie met een speurhond leverde niets op. De inbrekers, 16 tot en
met 19 jaar, zijn ingesloten.

Synergie voelbaar tijdens
fusiebijeenkomst D66
Aalsmeer - Een zonovergoten rondvaart over de Westeinderplassen op
zaterdag 22 augustus illustreerde
het positieve gevoel dat de fusiebijeenkomst van D66 Aalsmeer en D66
Haarlemmermeer teweegbracht bij
de aanwezigen. Eerder die middag
gaf het oude bestuur het stokje over
aan de nieuwe ploeg afkomstig uit
Aalsmeer en Haarlemmermeer. Onder het genot van een hapje en een
drankje hoorden de vele aanwezigen twee boeiende sprekers. Aan
een volle zaal gaf Co Wies van de
werkgroep Fort bij Aalsmeer een uiterst bevlogen maar ook kritische
blik op de wijze waarop gemeente Haarlemmermeer omgaat met de
Stelling van Amsterdam, het UNESCO werelderfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Vooral de keuze
voor het geplande tracé van fietsbrug over de A4 en fietstunnel onder de geniedijk werd als een voorbeeld van een onnodig dure investering en aantasting van de stelling
getoond.
Ook de tweede spreker leverde
veel stof voor discussie. Rik Rolleman, programmamanager van de
Oostflank Haarlemmermeer gaf een
overzicht van alle projecten die in
deze regio gepland staan of reeds in

uitvoering zijn. Denk aan de verbreding A4, verlegging N201, ACT, PrimavierA, de 380KV hoogspanningskabel, Park van de 21e eeuw en ontwikkeling toerisme Westeinderplassen. Plannen voor een zevende baan
op Schiphol en de mogelijke komst
van een binnenvaarthaven voor
Schiphol leverde veel discussie op.
Deze projecten hebben allemaal
grensoverschrijdende effecten, hetgeen de fusie van beide besturen
zeer voor de handliggend maakt.
De scheidende bestuursleden werden in het zonnetje gezet door de
nieuwe voorzitter Sagé Maenen.
Op zijn beurt kreeg deze van Stefanie van Vliet een welgemeend compliment voor de energie en het elan
van het nieuwe fusiebestuur: ”Als
voorzitter van de afdeling Aalsmeer
ben ik verheugd dat hiermee én de
afdeling Aalsmeer gecontinueerd
wordt én eindelijk de meerwaarde
van gemeentegrensoverschrijdend
werken wordt toegepast.”
Tijdens de zonnige boottocht werd
nog verder gediscussieerd over
de ontwikkelingen in de regio
Aalsmeer-Haarlemmermeer en nagedacht over de impact voor inwoners, bedrijven, natuur en milieu.

Burgemeesterspaar prikt
vorkje mee op buurt-BBQ
Aalsmeer - Ze wonen dan wel in
Kudelstaart, burgemeester Pieter
Litjens en zijn vrouw Saskia, maar
een uitnodiging voor de BBQ in de
Hornmeer namen zijn graag aan.
Het tweetal schoof aan bij een van
de vele tafels die zaterdagmiddag
waren opgesteld op het pleintje tussen de Marsstraat en Mercuriusstraat. Zij waren niet de enige, want
menig buurtbewoner had wel zin in
een gezellig feestje. En dat was het
zeker: heerlijk eten, koele drankjes
en even bijpraten met de buurtjes.
De burgemeester was speciaal ge-

vraagd omdat de BBQ eigenlijk ook
bedoeld was om Poolse buurtbewoners welkom te heten. Die bleken
echter nog wat ‘watervrees’ te hebben om mee te eten.
Eén Poolse buurtbewoner had echter wel de stoute schoenen aangetrokken. Wellicht geeft hij het goede voorbeeld en eten zijn landgenoten uit de buurt de volgende keer
ook mee! De organisatie van de
BBQ was in handen van Nico Delwel, Mery Liebrand, Margaret Visser, Gerard Selen en Loes Vuil.

Ophelialaan is overvolle
afvalbakken zat!
Aalsmeer - Ze balen flink de ondernemers in de Ophelialaan. Ze doen
hun uiterste best om het voor de bezoekers zo aangenaam mogelijk te
maken in de winkelstraat, maar de
gemeente helpt in deze geen handje mee. “De gemeente heeft alleen maar oog voor het centrum”,
zegt voorzitter Kees Jan Koster van
de winkeliersvereniging Ophelia.
En hij vervolgt: “Niet alleen in Kudelstaart hebben de winkeliers zelf
voor bloembakken zorg gedragen.
Wij hebben ze ook zelf gekocht.” Nu
de gemeente ook nog een steekje
laat vallen wat betreft het opruimen
van afval, is de maat zo goed als vol.
Letterlijk eigenlijk, want ieder weekend begint met overvolle vuilnisbakken. Wat vaker de bakken legen, in
ieder geval vrijdag een rondje met
de vuilniswagen maken, is absoluut
geen overbodige luxe.
“We hebben wel eens gevraagd of
we grotere vuilnisbakken konden
krijgen. Zeker bij de supermarkt,
want daar lopen veel klanten en
scholieren. Het antwoord was ‘nee’.

Ze vinden uniformiteit belangrijker”,
vervolgt Koster. Afgelopen vrijdag
zaten alle bakken weer overvol. Er
is gebeld naar de servicelijn van de
gemeente, maar een positief resultaat heeft dit niet opgeleverd. “Zaterdag liep ik door de straat en zag
dat alle prullenbakken in de Ophelialaan helemaal vol waren. En mensen blijven er gewoon dingen opgooien of er naast zetten. Logisch”,
gaat de voorzitter verder. “Ik heb de
bakken voor onze supermarkt laten
legen door medewerkers. Heel tegenstrijdig. Een wethouder die actie
houdt om zwerfafval te lijf te gaan,
maar vergeet opdracht te geven om
de prullenbakken vaker te legen.”
En, wie kwam er maandagochtend
de straat inrijden? Inderdaad, de
medewerkers van De Meerlanden.
De week begon weer netjes in de
Ophelialaan, maar is het ook mogelijk om het weekend opgeruimd
te beginnen? Lijkt toch simpel opgelost te kunnen worden: Gewoon,
vrijdagochtend of -middag (ook)
een afvalrondje rijden!

Tijdelijke afsluiting Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De aannemer is van
plan om vanaf maandag 7 september aanstaande te starten met
het terugleggen van de slinger in
de Aalsmeerderweg naar het oorspronkelijke tracé. De werkzaamheden beginnen om 07.00 uur en duren tot en met vrijdag 11 september 19.00 uur. Hiervoor is het nodig om de Aalsmeerderweg volledig af te sluiten tussen de num-

mers 136 tot en met 141. Er wordt
een omleidingroute ingesteld via de
Oosteinderweg. Doorgaand verkeer
wordt geadviseerd via de Bosrandweg of de N201 te rijden. Een week
later, in week 38, verrichten de nutsbedrijven werkzaamheden aan de
Aalsmeerderweg (even zijde). Hiervoor wordt een voorrangsregeling
toegepast met verkeersregelaars of
een verkeerslicht.

Reageren op concept Verkeer- en
Vervoerplan tot 9 september
Aalsmeer - De gemeenteraad is
op 25 juni akkoord gegaan met het
ter visie leggen van het Verkeer- en
Vervoerplan tot 9 september. Iedereen kan tot deze datum schriftelijk
zijn of haar mening geven over dit
plan.
De reacties uit de inspraak zullen
daarna worden verwerkt en de verwachting is dat het Verkeer- en Vervoerplan in oktober in het Beraad
kan worden besproken. Meningen over het concept Verkeer- en
Vervoerplan kunnen alleen schrif-

telijk ingediend worden tot 9 september. Reacties kunnen per mail
gestuurd worden naar avvp@
aalsmeer.nl of per brief aan de Gemeente Aalsmeer, College van Burgemeester en Wethouders, Postbus
253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van: ‘reactie op Verkeeren Vervoerplan’. Het plan is, evenals enkele bijlagen en een samenvatting, te downloaden via de website www.aalsmeer.nl. De documenten kunnen ook ingekeken worden
op het gemeentehuis.
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Bloemen weer terug op Raadhuisplein

Weer plaats bij AVPW Music

Aalsmeer - Vanaf 1 september is
Aalsmeer een nieuwe bloemenzaak rijker. Monique Bonhof opent
dinsdag Monfleurique op het Raadhuisplein, waar voorheen Duo Plant
heeft gezeten.
Voor de 30-jarige Monique is het altijd een droom geweest om een eigen bloemenwinkel te beginnen.
Na haar opleiding en veertien jaar
dienstverband in de bloemenwereld, werd het tijd voor deze nieuwe
uitdaging. “Het ondernemen zit als
het ware in mijn genen,” vertelt de
enthousiaste Monique. “Mijn vader
en oma hadden ook een eigen zaak
en groene vingers, maar eigenlijk is
heel mijn familie met het bloemenvirus besmet. Ik ben blij dat ik ook
op hun steun en hulp kan rekenen.”
Bij Monfleurique kun je terecht voor
bloemen, boeketten, bloemstukken
en planten. Maar ook verkoopt de
nieuwe bloemenzaak leuke cadeauartikelen, bloempotten en glaswerk
zoals vazen. Ook behoren rouwarrangementen tot de mogelijkheden
bij Monfleurique. De herfst staat
weer voor de deur en volgens Monique is dit voor de bloemen- en plantenwereld een leuk seizoen. “Mensen willen een stukje warmte en gezelligheid naar binnen halen en dat
kan natuurlijk heel eenvoudig met

Aalsmeer - Net buiten het centrum
bevindt zich AVPW Music, een muziekstudio waar vele leerlingen, jong
en oud, piano- en gitaarlessen volgen. “Het voordeel van mijn opleidingen is het directe contact met de
leerling. Door de grote persoonlijke aandacht gaat het leren kennen
en bespelen van de piano, het keyboard of de gitaar een stuk sneller
en plezieriger”, aldus Paul Witte, zelf
een doorgewinterd muzikant die al
langer leerlingen en artiesten in spe
belegeleidt en coacht. Paul ontdekte
dat er in en direct buiten Aalsmeer
een grote behoefte bestaat bij mensen van alle leeftijden om gitaar, piano, keyboard en andere vormen
van muziek maken te leren en houdt
zich nu fulltime met les geven bezig. Zo coacht hij ook al jarenlang
zangtalent bij het maken en inzingen van demo’s. “Een prima voorbereiding voor bijvoorbeeld programma’s als Idols. Zo kun je alvast
een beetje snuffelen aan hoe het
is om in een studio-omgeving iets
in te zingen en leer je je stem beter kennen”, vertelt Paul. “Mijn leerlingen komen eigenlijk uit de hele omgeving: Nieuw-Vennep, Uithoorn, Lijnden, Badhoevedorp, Amstelveen en zelfs Amsterdam. Maar
de meeste zijn natuurlijk afkomstig
uit Aalsmeer en Kudelstaart”.

Voor jong en oud: Gitaar-,
piano- en keyboardles

Bloemenzaak Monfleurique
opent 1 september

een leuk bloemetje. Of herfstmaterialen, zoals kalebassen, zijn altijd
leuk de komende maanden.”
Als allrounder in de bloemenwereld weet Monique dat service naar
richting de klant belangrijk is. Klanten kunnen bij haar dan ook terecht
voor bijvoorbeeld een op maat gemaakt boeketje en alles kan tegen
bezorgkosten ook aan huis bezorgd
worden. Tijdens de openingsdag is
er voor iedere klant een leuke attentie en ook tijdens de braderie op zaterdag 4 september zal er een leuke actie zijn. De nieuwe bloemenwinkel zit op een mooie, strategische plek voor het winkelend publiek. “Ik hoop dat veel mensen mijn
winkel weten te vinden en terug blijven komen voor de kwaliteit en service die ik wil leveren,” besluit Monique. Zij ziet deze uitdaging in ieder geval met veel plezier tegemoet.
“Maar eerst nog even schoonmaken, inrichten en bloemen inkopen.
Ik heb er zin in.”
Monfleurique is van dinsdag tot
en met donderdag van negen tot
zes uur geopend, vrijdag tot negen
uur en zaterdag tot vijf uur. De winkel is bereikbaar op nummer 0683223438.
Tekst en foto: Ilse Zethof.

Zotte Wilg hoofdsponsor
van grote vuurwerkshow
Aalsmeer - Dideric van Riemsdijk
en Michael van der Laarse zijn hard
bezig om weer een grootse vuurwerkshow te organiseren. Op 5 september zal de Westeinder om 23.00
uur weer mooi verlicht worden. Dit
jaar is groot café In de Zotte Wilg
de hoofdsponsor. Peter Schwegler
had twee jaar geleden al aangegeven dat de Zotte Wilg graag in 2009
de hoofdsponsor van het vuurwerk
wil zijn. De Zotte Wilg bestaat dit
jaar tien jaar, en dit jubileum willen
Peter en de twee aandeelhouders
niet zo maar voorbij laten gaan. Peter Schwegler zette met de toenmalige aandeelhouders op 1 november
1999 de stap om de Zotte Wilg te
beginnen. Eerst werd het restaurant
geheel verbouwd, om in maart 2000
voorzichtig te starten met in april de
grote opening. De naam de Zotte
wilg is gekozen omdat het volgens
sommige wel een ‘zot’ idee was om
dit te gaan doen en de ‘wilg’ werd
er aan toegevoegd omdat het restaurant voorheen bekend was onder
de naam de Hoge Wilgen. Zo ontstond de naam de Zotte Wilg. Samen met zijn vrouw en een heel betrokken en enthousiast team is het
restaurant uitgegroeid tot een begrip in Aalsmeer. Veel bedrijven uit
Aalsmeer en Schiphol-Rijk komen
naar de eetgelegenheid met het

prachtige terras aan het water voor
lunch en diner. De Zotte Wilg heeft
ook veel gasten die van verder over
de grens van Aalsmeer komen. De
Zotte Wilg is constant in beweging,
volgend jaar is er een idee om het
terras te verfraaien met een mooie
overkapping. Afgelopen winter was
half Aalsmeer te vinden op het ijs bij
het terras, koek, zopie, erwtensoep
en noem het maar op, met de disco van Kees Markman, een geweldig succes, er wordt nog over gesproken. Ook tijdens de pramenrace is het elk jaar weer vaste prik
dat alle boten de steiger van de Zotte Wilg aandoen. Peter vindt het belangrijk om te sponsoren, natuurlijk
is het goed voor de naamsbekendheid, maar (sport)verenigingen kunnen niet zonder financiële hulp. Ouderen komen ieder jaar met het Rode Kruis voor koffie met gebak en
een advokaatje toe. De pramenrace
en dit jaar het vuurwerk zijn heel blij
met de Zotte Wilg. Al met al is Peter heel betrokken met de gemeenschap van Aalsmeer.
Vanaf 1 november organiseert de
Zotte Wilg allerlei culinaire acties,
zodat ook de gasten kunnen meegenieten van het tien jarig bestaan.
Bezoek voor meer informatie ook de
website www.zottewilg.nl

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

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

Small Talk voor modieuze,
vlotte dames en heren
Aalsmeer - In de Zijdstraat is Small
Talk te vinden, hét adres voor vrijetijdskleding en jeans. Al vele jaren weten modebewuste, sportieve en ietwat stoere dames en heren de jeanszaak te vinden. Small
Talk levert alle bekende jeansmerken van zeer goede kwaliteit. Denk
aan Diesel, Replay en Indian Rose.
Tevens worden de Fair Trade merken Kuyichi en het mooie betaalbare Circle of Trust, kortweg C.O.T. ,
verkocht. Deze merken bewijzen dat
eerlijk geproduceerde kleding ook
stoer, hip en modieus kan zijn. En je
hebt al een C.O.T. jeans vanaf 69 euro. Dames kunnen bij Small Talk ook
terecht voor het kleurige merk Desiqual, Super Trash en 10 Feet.
De heren kunnen er ook goed slagen, want voor hen is er onder andere het sportieve merk Cast Iron,
waarmee je ook netjes gekleed voor

de dag kunt komen.
Naast de bekende kledingmerken
verkoopt Small Talk ook ondergoed
van Björn Borg en Diesel en diverse accessoires, waaronder tassen
en riemen van Replay en Cowboys
Belt. Maar ook diverse sieraden, zoals mooie kralenkettingen en armbanden van simpel leer tot en met
wat luxere varianten van leer met
zilver. In Amerika is het merk Ettika helemaal hot en deze trendy sieraden zijn ook overgewaaid naar
Small Talk.
Anneke, Rita en Nellie vinden het
geven van persoonlijke service heel
belangrijk in hun vak. Net als de andere gespecialiseerde modezaken
in Aalsmeer onderscheiden zij zich
hierbij van de grote winkelketens.
Wil je van top tot teen modieus en
hip gekleed gaan, ga dan naar Small
Talk!

Romee Women: De nieuwste
mode in de nieuwste winkel

Aalsmeer - In een prachtige winkel
op de hoek van de Van Cleeffkade
en de Zijdstraat, vindt u de nieuwste
modecollecties voor de vrouw van
nu. Deze collecties, van verschillende topmerken, zijn met precisie
en enthousiasme samengesteld en
speciaal voor u ingekocht.
U kunt bij Romee Women onder
meer terecht voor merken als Claudia Sträter, IKKS, Sylver, Vanilia, Not
The Same en Gerry Weber. Naast
kleding voor een speciale gelegenheid, kunt u zeker ook slagen voor
kleding voor iedere dag. U vindt er
ook een ruime sortering winterjassen. Deze variëren van sportief naar
praktisch, van zeer modisch naar
klassiek. De prijsopbouw in het grote aanbod is zodanig dat iedereen
een leuke nieuwe (winter-)-jas kan
vinden. Het assortiment wordt verder aangevuld met vele accessoires
zoals tassen, riemen en sieraden en
lifestyle artikelen, waaronder mooie

cadeaus of boeken. Vrouwelijkheid, goede pasvormen, uitstekende
kwaliteit en een eerlijk advies staan
hoog in het vaandel bij Romee Women. U kunt rustig rondkijken in de
mooie winkel, maar u kunt zich ook
laten inspireren door één van de
modeadviseuses. In februari opende deze modezaak haar deuren en
inmiddels hebben vele modebewuste vrouwen uit de regio hun weg ernaartoe gevonden.
Tijdens de modeshow toont Romee Women een greep uit de nieuwe wintercollectie, die totaal in het
teken staat van vrouwelijkheid. De
wintercollectie 2009 is absoluut een
must om te zien en te dragen. Dit
alles kunt u zien op de modeshow,
maar ook tijdens de speciale Romee Fashion Days van 3 tot en met
5 september. “Mode maakt je mooier, en daar helpen wij u graag bij”,
besluit Hester Hielkema van Romee
Women.

Lesmethodes die aanslaan
Bij alle lessen krijgen de cursisten
ook een stuk algemene muziekvorming. Dit bestaat uit harmonieleer,
ritme aanvoelen, tellen in verschillende maatverdelingen, enzovoorts.
De begrippen pianoles en gitaarles
moet men ruimer zien: het gaat hier
om piano (vleugel), digitale piano
en keyboard. Alle soorten toetsen
zijn voorhanden. Bij gitaar gaat het
om de akoestische-, elektrische- en
basgitaar. Gebleken is dat de gegeven lesmethodes aanslaan, gezien
het feit dat vrijwel iedere leerling die
bij Paul gestart is, er nog steeds met
evenveel enthousiasme les heeft. “Ik
vind de eigen inbreng en het speelplezier even belangrijk als de standaard lesstof. Dat is dan ook de reden dat men hier graag komt, naast
het feit dat hier in alle rust les kan
worden gegeven”. Paul heeft leerlingen in elke leeftijdscategorie. De
lessen duren 30 en 45 minuten. Langer is bespreekbaar. Er zijn leermethodes voor volwassen beginners,
gevorderden en voor jongeren vanaf
ongeveer 6 jaar. Er wordt in alle muziekstijlen les gegeven. De tarieven
bij deze privélessen (géén groepslessen) zijn scherp. Bel voor alle informatie met Paul Witte, tel: 0297368725 of 06-51837178; email: info@avpwmusic.nl.

Cursussen Klein Vaarbewijs
Aalsmeer - Wat hebben we een
prachtig vaarseizoen dit jaar! Het
begon al in april met mooi weer, lekker warm en droog. En het bleef lekker weer. De watersporters zijn dan
ook massaal erop uitgetrokken en
het was best druk op het water. En
het mooie weer houdt nog steeds
aan. De waterpolitie was en is dan
ook flink aan het surveilleren en menig schipper kent nu de boetekaart
zowat uit zijn hoofd. Varen met een
boot waarvoor het Klein Vaarbewijs verplicht is, zonder het begeerde document, te bezitten kost maar
liefst 360 euro bij de eerste overtreding. Als men ook nog iets te veel
gedronken heeft of er mankementen aan het vaartuig of de uitrusting
geconstateerd worden, wordt het
een optelsom en dat middagje varen een dure grap. En dat hoeft helemaal niet. Iedereen kan voor weinig geld zijn vaarbewijs behalen, dat
is al snel goedkoper dan een boete.
Het is aanbevolen een goede cursus

te volgen. De Vamex geeft aan dat
de meeste kandidaten die voor het
examen die met zelfstudie bezig waren niet slagen. In september 2009
gaan de cursussen weer van start
die al jaren door Nautisch Center
Grammel georganiseerd en gegeven worden in de regio. Deze staan
bij veel watersporters bekend om de
goede lessen en het hoge slagingspercentage.
Voor Klein Vaarbewijs 1 kunt u de
opleiding volgen in Vinkeveen in het
Dorpshuis De Boei (start op dinsdag
8 september) en in het Dorpshuis te
Badhoevedorp start op donderdag
10 oktober om 20.00 uur de cursus
Klein Vaarbewijs 1+2. Uiteraard kan
men ook alleen het eerste deel volgen of alleen het tweede deel indien
men Klein Vaarbewijs 1 al bezit. Alle informatie is op de website www.
grammel.nl te vinden.
U kunt zich inschrijven voor de cursus via de website of bellen: 0206160652.

Eerste Iveco Stralis CNG
voor De Meerlanden
Rijsenhout - Als maatschappelijken milieuverantwoord ondernemer
zoekt afvaldienstverlener De Meerlanden in Rijsenhout continue naar
mogelijkheden om de duurzaamheid binnen haar processen verder
te vergroten. In dat kader past zeker
de aanschaf van een nieuw 6x2 Iveco AD260S27Y/PS inzamelvoertuig
met Geesink opbouw, aangedreven door een zuinige en zeer schone CNG (Compressed Natural Gas)
aardgasmotor. Namens leverancier
Truckland heeft directeur Piet Dubbeld deze week de sleutels van de –
in toepasselijk groen/wit uitgevoerde- jongste aanwinst overhandigd
aan Anton van den Brink, controller
van De Meerlanden. De Meerlanden is een bedrijf waar aardgas al
veel langer als motorbrandstof voor
personenauto- en kleine bedrijfswagens fungeert. Sinds kort zijn daar
ook de eerste zware inzamelvoertuigen met deze uiterst schone aandrijftechniek aan toegevoegd. Naast
schoon is de Iveco Stralis op CNG
ook opvallend stil en dat maakt hem
ook uitermate geschikt voor stedelijke werkzaamheden in de randen
van de dag. Bij deze nieuwe auto is
gekozen voor een koppelrijke 270

pk CNG motor met in totaal 8 ketels van 80 liter, die gelijkelijk verdeeld zijn over het chassis. Tevens is
gekozen voor een Alison 3200 automaat, een hydraulische retarder, paraboolvering aan de voorzijde, vier
balgs luchtvering op de eerste achteras en een 2 balgs luchtvering op
de hefbare sleepas. Voor dit voertuig geldt een GVW van 26,5 ton.
Geesink verzorgde hier de levering
van de inzamelopbouw, die vanwege de diverse werkzaamheden is
voorzien van verschillende opnamesystemen. Afhankelijk van de dag in
de week zal de Iveco Stralis worden
ingezet voor het ledigen van 1100 liter bedrijfvuilcontainers, het ophalen van papier of folie, maar ook als
ondersteunend voertuig in de inzameling van huisvuil. Als dienstverlener zamelt De Meerlanden het afval
in van meer dan 100.000 huishoudens en vele bedrijven in een reeks
gemeenten. Van oorsprong zijn dat
Haarlemmermeer en Aalsmeer en
tegenwoordig behoren ook Noordwijkerhout., Heemstede, Bennebroek, Diemen, Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, Teylingen, Abcoude
en Lisse tot het werkgebied van De
Meerlanden.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 27 augustus 2009

Nu ook volop scooters bij
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Biker’s MotoPort Store
Uithoorn – doorgaans ‘MotoPort Uithoorn’ genoemd - is al bijna 25 jaar
een begrip in Uithoorn en omstreken bij talrijke motorliefhebbers. Velen zijn vaste klant bij dit motorenen scooterbedrijf. Let op het laatste, want sinds kort heeft MotoPort
behalve een grote collectie nieuwe
en gebruikte motoren van bekende
merken als Honda, Kawasaki, Suzuki
en Yamaha, ook een compleet aanbod aan verscheidene soorten snorscooters, bromscooters en ‘snelle’
motorscooters. Voor de snorscooters heb je geen helm nodig. Voor de
bromscooters en motorscooters wel.
Wie motorscooter wil rijden heeft
daarvoor ook een (motor)rijbewijs
nodig. In de showroom staan hele mooie exemplaren, om je vingers
bij af te likken. Maar dat is voor ieder persoonlijk. Het gaat daarbij
om de merken Suzuki, Vespa, Kymco, Keeway, Malaguti, Yamaha e.a.
Wie komt voor een scooter van het
merk Piaggio en Gilera kan bij MotoPort eveneens terecht voor advies
en informatie. Vooral de bijzonder
ogende driewielige Piaggio MP3 LT
is een paradepaardje die men met
een autorijbewijs mag rijden. Dat
geldt evenzo voor de Gilera Fuoco.
Zie hiervoor ook de website www.
vespa.com. Wie in de showroom terloops zijn oog laat vallen op de Suzuki Burgman 400A motorscooter,
zal steeds meer moeite met zijn keuze hebben. Dat wil zeggen per categorie scooter. Motorliefhebbers zullen ongetwijfeld watertanden bij het
zien van zoveel moois op motorengebied. Dat varieert van snelle sportieve jongens tot comfortabele roadcruisers, waarvan enkele zelfs zijn
uitgerust met een automatische versnellingsbak, zoals de futuristisch
ogende Honda DN-01. En wat meer
is, MotoPort heeft een brede keuze in kwaliteits occasions van nagenoeg alle merken motoren. Heeft
de vestiging Uithoorn het gewenste merk motor niet, dan is die ongetwijfeld te vinden bij een van de an-

BIOS-groep kiest voor Mercedes
van Biemond & van Wijk

dere 21 vestigingen van MotoPort
in het land, plus 8 in België. Sterker
nog MotoPort heeft in nóg 14 andere landen van Europa meer dan 100
goedlopende vestigingen. In Nederland vallen alle (franchise) vestigingen onder MotoPort Nederland.
Techniek en meer
“We hebben niet alleen de techniek,
maar ook alle bijbehorende kleding
voor zowel motorrijders als scooterrijders, accessoires, gadgets en verdere uitrusting standaard op voorraad in huis. Beneden in de showroom hebben we de motoren en
scooters staan, boven is er een
complete kleding- en accessoireshop. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het wel.
Daarnaast is er een goed uitgeruste
eigen werkplaats voor professioneel
onderhoud en service. Bij gering
werk zoals afstellen, band verwisselen en dergelijke geldt een snelservice, dus ‘klaar terwijl u wacht’ onder het genot van een kopje koffie
aan de koffiebar. Service, klantvriendelijkheid en het geven van goede
adviezen staan bij ons hoog in het
vaandel.
Kortom, wij zijn een totaalbedrijf op
motoren en scootergebied, Verder
kan een klant zijn motor of scooter bij ons ook op leasebasis kopen.
Voor nog geen 100 euro per maand
kan je al een pracht machine rijden.
We kunnen dit allemaal doen omdat
we een enthousiast en deskundig
team van tien mensen bij ons aan
het werk hebben. Zonder hen kan je
een dergelijke zaak niet laten draaien.” Aldus directeur eigenaar Mario
Eikelenboom die al 19 jaar bij MotoPort werkzaam is, waarvan de laatste 6 jaar als directeur. Twee jaar
geleden heeft hij de zaak gekocht
en MotoPort Uithoorn verder op de
kaart gezet.
Grote vraag
Mario: “De laatste tijd is er een geweldige vraag naar snor- en bromscooters. Niet alleen onze vaste

klanten die toch veelal motorrijden
hebben belangstelling, maar ook
veel niet-motorrijders die hier even
binnenlopen en er naar vragen. Die
zien een motorfietsbedrijf en veronderstellen dat ze daar ook scooters
hebben. Kort en goed, naar aanleiding daarvan zijn wij als professioneel bedrijf op tweewielergebied
ook deze markt ingestapt. We zien
dat een ‘booming business’ worden. De moderne scooters zijn allemaal viertakt geworden en rijden
dus op gewone benzine. Geen geknoei meer met mengsmering zoals
dat vroeger was.
Het is tanken en rijden. Ze vragen
ook weinig onderhoud, het is dus
goedkoop rijden. Ze zijn ook zuinig,
1 op 40 is geen uitzondering. En qua
prijs doen ze niet onder voor een
elektrische fiets waarbij je zelf nog
moet trappen. Sterker nog, sommige scooters zijn zelfs nog een stuk
goedkoper in aanschaf. Maar er zijn
natuurlijk ook duurdere, al naar gelang je wensen.
Een scooter is geweldig voor woonwerkverkeer op korte afstanden.
Geen last van files, met mooi weer
heerlijk rijden en als het wat slechter is moet je je daarop kleden. Ja,
dat laatste is nu eenmaal een feit.
Toegegeven, daar heb je in een auto weer geen last van. Er kleven natuurlijk altijd voor- en nadelen aan
welk vervoermiddel dan ook. Als
je geen motor of auto hebt is een
snor- of bromscooter in doorsnee

genomen een pracht vervoermiddel
tegen een acceptabele prijs. Wie het
sneller wil en toch niet voor een auto of motorfiets kiest, heeft keus uit
verschillende soorten mooie motorscooters. Daarvan hebben we eveneens een hele reeks in huis van diverse merken.”
Coöperatie
In Uithoorn, Aalsmeer en De Kwakel is geen enkele vergelijkbare motor- en scooterspeciaalzaak. MotoPort levert uitsluitend kwaliteitsmerken die tevens professioneel kunnen worden gerepareerd en onderhouden en waarvan de meeste
onderdelen op voorraad zijn. Men
draagt een reeks van zeven zekerheden uit op kwaliteit en service
voor zowel motoren als scooters en
het verdere assortiment. MotoPort
kent een landelijke dekking in MotoPort vestigingen die allemaal lid
zijn van de coöperatie MotoPort Nederland. De buitenlandse vestigingen zijn verenigd in MotoPort Europe. Er wordt centraal ingekocht en
dat biedt voordelen voor de klant
wat prijs betreft en garantie. MotoPort is niet voor niets de grootste
motorfietsketen annex dealervestiging in Europa. Anders gezegd: bij
MotoPort is de motor- en scooterrijder in veilige haven!
Meer weten? Bezoek dan de uitgebreide website: www.motoportuithoorn.nl. Of bezoek de showroom
aan de Anton Philipsweg 5-7.

Smakelijke overdracht aan Vooges

Van Kouwen bedrijfswagens
voor elke branche!

René Waning (rechts) overhandigt Tifosi zonnebril aan Martijn van Berkel.

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Laatste prijzen hebben
bestemming bereikt!
Aalsmeer - De afgelopen week
hebben de laatste drie prijswinnaars hun gewonnen prijzen in ontvangst genomen. Zo maakte Martijn van Berkel uit Kudelstaart zijn
opwachting bij Waning Tweewielers
in de Zijdstraat om daar een prachtige zonnebril van het Amerikaans
topmerk Tifosi in ontvangst te nemen uit handen van René Waning.
Daar Martijn lenzen draagt en daardoor nogal last heeft droge ogen
moet er nog wel een kleine aanpassing doorgevoerd worden. Maar
daar had René Waning wel een oplossing voor. De sterkte even op laten nemen, een formulier invullen
en opsturen naar de fabrikant en
binnen drie weken zijn de juiste glazen in huis waardoor dat probleem
is opgelost. Tony Mets uit Aalsmeer
bracht de afgelopen week een be-

zoek aan Ringfoto Foto de Boer en
mocht daar een fotoklok in ontvangst nemen uit handen van Jeannette. Het was voor de derde keer
dat hij in de prijzen viel en binnenkort zal in de “meidenkamer” van de
dochter des huizes de klok de seconden, minuten en uren wegtikken
omringd door haar favoriete foto’s,
waarbij een regelmatige wissel in
de toekomst ook nog eens voor een
steeds eigentijds beeld zorgt. De redactie bedankt alle deelnemers aan
het Tour de France Prijzenfestival
voor hun deelname en mocht u dit
keer niet in de prijzen zijn gevallen
dan volgt komend jaar een herkansing. Uiteraard gaat de dank ook uit
naar de gulle prijzengevers die het
immers mogelijk hebben gemaakt
dat deze traditie ook dit jaar weer
voortgezet kon worden.

Tony Mets neemt fotoklok in ontvangst uit handen van Jeannette.

Aalsmeer - Jasper Engel en Willem
Piet zijn al 17 jaar vrienden, maar
kunnen het sinds maandag 10 augustus ook op zakelijk gebied goed
met elkaar vinden. Willem Piet overhandigde die dag namens Van Kouwen Aalsmeer de sleutel van de
nieuwe aanwinst van Bakkerij Vooges aan Jasper Engel. Voor de gelegenheid had Jasper een taart gebakken met een foto van de mooi
bestickerde Opel Vivaro erop. Zaken doen met zowel Van Kouwen als
Vooges is een ‘smakelijke’ en gezellige gebeurtenis! Bakkerij Vooges,
met een vestiging in het dorp van
Aalsmeer en één in winkelcentrum
Middenhoven Amstelveen, levert al
bijna 100 jaar ambachtelijk brood en
banket. Van verse broodjes tot luxe
banket zijn in de twee vestigingen
verkrijgbaar, maar ook worden iedere dag tientallen grote en kleine bestellingen afgeleverd in de driehoek

Amsterdam-Vinkeveen-Hoofddorp
met behulp van een eigen wagenpark, waar de nieuwe Opel Vivaro
nu ook deel van uit maakt! Bent u
geïnteresseerd in catering van vers,
betaalbaar en het beste kwaliteitsbrood en/of banket voor uw bedrijf?
Kijk dan snel op bakkerijvooges.nl!
Van Kouwen heeft voor de zakelijke
markt speciaal een Business Center met medewerkers die gespecialiseerd zijn in lease, grijs kenteken
en wagenparken.
Met de vier vestigingen, Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam en
Mijdrecht, kan Van Kouwen u en uw
medewerkers optimaal van dienst
zijn voor informatie, onderhoud en
reparatie. Wilt u ook business met
Van Kouwen doen, net als Vooges?
Op vankouwen.nl vindt u alles wat
uw nodig heeft, van het assortiment
bedrijfswagens, informatie tot contactgegevens.

Willem Piet overhandigt de sleutel aan Jasper Engel.

Op zoek naar balans en harmonie?

Open dagen Raja Yoga
Aalsmeer - Als iemand bereid is
aan zichzelf te werken en zijn grenzen te verleggen, krijgt hij of zij er
heel veel voor terug. Het is een hele uitdaging, maar fysiek word je
er sterker en gezonder van, mentaal scherper, en geestelijk kom je
tot rust. Raja Yoga richt zich op de
ontwikkeling van je hele wezen. Tom
Verlaan en Ester Eriksen van Raja Yoga Aalsmeer zijn van mening
dat dit proces niet zo ingewikkeld
hoeft te zijn. Al jaren geven ze met
veel plezier yogales. Eind juni 2009
hebben ze met succes een 3-jarige Meestersopleiding Raja Yoga
aan Het Raja Yoga Instituut te Ilpendam afgerond. Tom en Ester staan
te popelen alle nieuwe inzichten en
praktijkgerichte technieken aan hun
leerlingen over te dragen. Raja Yoga is eeuwenoud, maar blijvend actueel. Ze proberen deze wetenschap

voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht leeftijd, cultuur, geloofsovertuiging of gezondheid.
Nieuwsgierig geworden? Wilt u ook
met behulp van fysieke houdingen,
meditatie, energiebeheersing en de
filosofie erachter meer grip op uw
leven krijgen? Op zaterdag 29 augustus en zaterdag 5 september
zijn, beide keren van 10.00 tot 17.00
uur, alle belangstellenden welkom
om onder het genot van een kopje thee te informeren naar wat Raja
Yoga allemaal inhoudt en de mogelijkheden komend jaar les te volgen.
De open dagen vinden plaats in de
ruimte waar ook de lessen worden
gegeven: Het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 1 (ingang achterzijde). Mocht het niet mogelijk zijn
één van de open dagen te bezoeken, dan is alle informatie terug te
vinden op www.raja-yoga.nu.

Aalsmeer - De BIOS-groep, een
van de grotere dienstverleners in
Nederland op het gebied van personenvervoer, heeft zijn dienstenpakket onlangs uitgebreid met het vervoer van passagiers van en naar de
Luchthaven Schiphol. Hiertoe werden 55 nieuwe Mercedes-Benz EKlasses aangeschaft, die onlangs
op Schiphol werden afgeleverd. De
aflevering vond plaats door Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk
uit Aalsmeer, die tevens over een eigen servicevestiging op Schiphol
beschikt. Dat de BIOS-groep voor
de Mercedes-Benz E-Klasse koos,
heeft een aantal redenen. In de eerste plaats is het een voorwaarde van
de Luchthaven Schiphol dat de auto’s voor het personenvervoer voldoen aan de Euro-5-emissienorm.
Dat is bij de Mercedes-Benz E 220
CDI, die door de BIOS-groep werd
aangeschaft, het geval. Daarnaast
wordt de eigen servicevestiging op
Schiphol van Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk als belangrijk punt genoemd. Hierdoor hoeven chauffeurs voor service en onderhoud geen lange afstanden af te
leggen en staan de auto’s niet nodeloos lang stil. Ook de gunstige kilometerkostprijs en de betrouwbaarheid van Mercedes-Benz voor het

Weer motor
boot weg
Aalsmeerderbrug - Vorig jaar een
bootje gekocht om zodoende lekker
te ontspannen op het water. Binnen
een week werd helaas de motor van
de boot gestolen.
Op 7 augustus weer een nieuwe
motor gekocht, een 15 pk Mariner, en deze met een slot erop af-

personenvervoer speelden een rol,
evenals het rij- en reiscomfort van
de auto’s voor passagiers en chauffeurs. Met drie vestigingen in de regio’s Haarlem/Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer, Uithoorn
en de Ronde Venen is Biemond &
van Wijk een familiebedrijf met een
Mercedes-Benz historie van meer
dan 60 jaar. Voor de hoofdvestiging
in de Lakenblekerstraat is recent
een nieuwe showroom en kantoorgedeelte gebouwd en in deze fraaie
en moderne ambiance werd de feestelijke aflevering afgesloten met een
hapje en een drankje voor de chauffeurs en directie van de BIOS-groep.
Sinds de introductie in het voorjaar
van dit jaar werden er wereldwijd al
meer dan 40.000 exemplaren van de
nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse
verkocht. De auto blinkt uit door een
flink aantal technische innovaties,
waaronder de standaard vermoeidheidsherkenning. Mede dankzij deze voorzieningen werd de E-Klasse
onlangs onderscheiden met de AutoWeek Innovatieprijs 2009.
De nieuwe vier- en zescilindermotoren in de E-Klasse beschikken
over directe inspuiting en verbruiken tot 23 procent minder brandstof
dan voorheen. De nieuwe viercilinder CDI-dieselmotor is onderschei-

gesloten. Maar of de duvel er mee
speelt, binnen een week is wederom de motor gestolen. De diefstal
heeft in de nacht van 12 op 13 augustus plaatsgevonden. De boot
ligt ter hoogte van de Aalsmeerderdijk 455 tussen het fort en eetcafé De Walrus. De motorkap is donkerblauw met twee grijze banen en
achterop staan in rode letters de cijfers 15. Iemand iets gezien? Eigenaar Kelsie hoort het graag via 0621430219.

B&W bezoekt Belle Epoque
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer waren dinsdag 19 augustus op bezoek bij Belle
Epoque Rozenkwekerij aan de Oosteinderweg 489.
Iedere Aalsmeerder die hierlangs
heeft gereden zal zich menigmaal
hebben verbaasd over de kleurige
rozen die hier staan. Belle Epoque
is gespecialiseerd in ouderwetse
en zeldzame rozen waarvan sommige exemplaren heerlijk geuren.
Het bedrijf bestaat uit twee gedeelten. Belle Epoque voor de particuliere klanten en J.D. Maarse en Zonen BV voor de zakelijke markt. Aan
de Oosteinderweg zit maar 5 procent van de totale omzet. “95 Procent is contractteelt uit Limburg”, aldus eigenaar de heer Smelt. Ze leveren aan vijftig gemeenten en exporteren naar liefst zestien landen.
Uiteraard kan ook de particulier gemakkelijk rozen kopen aan de Oosteinderweg of bestellen via de website www.belle-epoque.nl.
En bij Carpentier
En burgemeester en wethouders van
Aalsmeer waren dinsdag 19 augustus op bezoek bij Carpentier. Carpentier heeft veel takken van sport
maar de nadruk ligt in de showroom

op luxe keukens, badkamers, vloeren en deuren. In het najaar wordt
hier in de showroom nog een gedeelte aan toegevoegd met alleen
maar ontwerpen van Piet Boon. “Dit
is uniek voor Nederland,” zegt mededirecteur Herwin Rutte. Directeur
Henk Carpentier: “Ik ben de derde
generatie. Mijn opa is gestart met
het bedrijf in 1921 als slopersbedrijf.
Dertig jaar geleden zijn we gestart
met maken van keukens. De laatste
twintig jaar heeft het bedrijf een ware vlucht genomen. In de showroom
staan nu keukens die veel meer te
vergelijken zijn met een ‘maatpak’
waar we vroeger nog ‘confectiepakken’ maakten.” Meer informatie is
te vinden op de website www.carpentier.nl.
Waarom bedrijfsbezoeken?
Begin 2009 is het college van B&W
begonnen met het maandelijks bezoeken van een Aalsmeerse ondernemer of bedrijf.
Het college van B&W vindt het belangrijk om te weten wat er speelt
bij de bedrijven om zo een vinger
aan de pols te houden. Dit kan belangrijke informatie opleveren om
mee te nemen bij het maken van
beleid.
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Met ruim 200 deelnemers wordt de olympische afstand het een spetterende
start. Foto: Ingrid van Heteren, Enjoy Fotografie.

500 Deelnemers gaan uitdaging aan

Zondag 22e Triathlon Aalsmeer!
Aalsmeer - Zondag wordt de
22e editie van de Multi Triathlon
Aalsmeer georganiseerd. Dit jaar
staan verdeeld over vier startseries ruim 500 deelnemers aan de
start. De organisatie mag daarom
wederom spreken van een recordaantal deelnemers. Tussen de deelnemers zitten sportievelingen die
in Aalsmeer voor het eerst de uitdaging van een triathlon aan gaan.
Ook ervaren meer prestatiegerichte triathleten uit het hele land weten de weg naar de wedstrijd in
Aalsmeer te vinden.
De 22ste editie van Triathlon
Aalsmeer wordt zonder twijfel een
sportief spektakel voor iedereen.
Ook voor het publiek langs de kant
is het een mooi sportief evenement
om mee te maken. Het publiek kan
zich net als vorig jaar opmaken
voor vier startseries. Voor de jong-

ste deelnemers (6 tot 13 jaar) klinkt
om 9.30 uur in zwembad De Waterlelie het startschot voor hun minitriathlon (250 meter zwemmen-10
km fietsen-2,5 km lopen). In deze
serie strijden de jonge triathleetjes
ook om het eremetaal van het Nederlands kampioenschap voor aspiranten. Als die spannende strijd is
gestreden maken de ruim 170 deelnemers aan de recreatieve achtste
zich bij het Surfstrand van de Westeinderplassen op voor hun start. Om
10.30 uur start de serie voor de recreactieve achtste triathlon (500
meter zwemmen-20 km fietsen-5
km lopen). Deze afstand is voor veel
deelnemers de vuurdoop in de triathlonsport. In deze serie zijn ook
veel deelnemers uit Aalsmeer, Kudelstaart en Amstelveen, die uiteraard extra aanmoedigingen verdienen. Om 11.30 gaat de grootste se-

rie van start: de olympische afstand
(1500 meter zwemmen-40 km fietsen-10 km lopen). Met ruim 200
deelnemers beloofd de start vanaf
het Surfstrand een letterlijk spetterend spektakel te worden. In deze
serie doen ook 24 trio-teams mee,
waarbij drie teamleden elk een onderdeel voor hun rekening nemen.
Tijdens de Triathlon van Aalsmeer
wordt ook gestreden om de prijs
voor Snelste Aalsmeerder en Snelste Aalsmeerse. De prijs bestaat uit
een pakket van typische Aalsmeerse
producten aangeboden door winkeliers uit Aalsmeer.
Sander Berk en Jetze Plat
Het publiek kan behalve deelnemers uit de regio ook een aantal bijzondere deelnemers langs zien komen. Zo is Sander Berk, die vorig
jaar in Peking aan de Olympische
triathlon meedeed, bij de Triathlon
van Aalsmeer ook weer van de partij. Speciale aandacht verdient Jetze Plat uit Vrouwenakker. Hij doet
als eerste aangepaste sporter mee
aan de triathlon. In de olympische afstand zag de handbiker een
mooie uitdaging. Niets lijkt hem te
gek. Deze zomer reed hij nog vanuit
Vrouwenakker naar de Franse badplaats Saint de Marie de la Mer aan
de Middelandse Zee. In de middag
is Aalsmeer het strijdtoneel voor het
Nederlands kampioenschap triathlon voor jeugd en junioren. In een
spectaculaire stayerwedstrijd over
de sprintafstand (750 meter zwemmen-20 km fietsen-5 km lopen) bepaalt de Nederlandse juniorentop
wie met de titel naar huis gaat. Bij
dit Open NK gaan ook acht leden
van de Belgische juniorenselectie van start. De meisjes starten om
13.45 en de jongens om 13.50 uur.

wegen in Aalsmeer en Kudelstaart
volledig of deels afgesloten. Op het
parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie geldt vanaf zaterdag 29 augustus 16.00 uur een parkeerverbod.
Voor vrachtverkeer gaat dat verbod
al op vrijdag 22 augustus 16.00 uur
in. In Kudelstaart is op zondag 30
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. Tijdens
het NK jeugd en junioren tussen
13.30 en 14.30 is ook de Lunalaan
volledig afgesloten. Ook de busdienstregeling van Connexxion tussen Aalsmeer en Kudelstaart wordt
op zondag 30 augustus aangepast.
Kijk voor details over de verkeerswijzigingen en meer informatie over
Triathlon Aalsmeer op: www.triathlonaalsmeer.nl.
Sander Berk gaat in Aalsmeer van
start op de olympische afstand.
Foto EJ.

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

Dit weekend FIQAS toernooi

Atletiek AV Aalsmeer

Geslaagde C-spelen voor
Shannon en Tomas
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
was de atletiekbaan van AAC Amsterdam het toneel van de jaarlijkse C-Spelen, het officieuze NK voor
C-junioren.
Namens AV Aalsmeer werden de
honneurs waargenomen door Tomas Baars en Shannon Lakerveld.
Shannon liep zaterdag een degelijke 1.000 meter. Ze had wellicht gehoopt op een uitschieter in de vorm
van en persoonlijk record, maar dat
zat er helaas niet in.
Toch liep zij een goede wedstrijd en
finishte in een mooie tijd van 3.15.96

min. slechts enkele seconden boven
dat pr. Tomas liep op zaterdag zijn
1.500 meter en had zijn zinnen gezet op een tijd onder de vijf minuten wat een persoonlijk record zou
betekenen. Wel, dat lukte. In een
goed gelopen race wist hij net onder die grens te duiken en te finishen 4.57.47 min..
Zondag mocht hij zijn geluk beproeven op de 800 meter en op die afstand bleef hij net boven zijn persoonlijke record steken. Toch mocht
hij met zijn tijd van 2.28.83 zeker tevreden zijn.

Wandelen en trimmen en

Nieuw: Cursussen Pilates
en conditie voor 50+ers
Aalsmeer - In september beginnen
weer de cursussen Sportief Wandelen in het Hornmeerpark en Trimmen in het Amsterdamse Bos. Buitensporten is prettig en ook goed.
De aanmaak van Vitamine D is gezond voor onder andere de botten
en wordt zo de hele winter door gestimuleerd.
Tevens worden cursussen Pilates en
Conditie voor 50+ers eens per week
in de gymzaal in de Rozenstraat gegeven. Deelnemers aan één van de
cursussen à 45 euro kunnen gratis aan nog een cursus naar keuze
deelnemen.
Aanbevolen voor een beter effect.
De deskundige leiding is van Nels

de Vries, lerares lichamelijke opvoeding (HBO), die zich na haar pensionering in de Oosterse bewegingsleer, zoals chi-running, heeft gespecialiseerd. Sportief Wandelen is
op maandag van 9.30 tot 10.30 uur,
vanaf het parkeerterrein van de tennishal in de Hornmeer.
Trimmen Amsterdamse Bos is op
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur
vanaf het parkeerterrein aan het
Schinkeldijkje. Pilates en Conditie
50+ers is op vrijdag van 10.30 tot
11.30 uur in gymzaal Rozen, achterRozenstraat 10.
Aanvang cursussen eerste week
september. Opgeven en informatie
via tel. 0297 322479.

Open dag bij HBV ‘Target’
Aalsmeer - Op zondag 6 september organiseert Handboogvereniging Target een open dag in h aar
onderkomen aan de Wim Kandreef.
Van 12.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom. Er
worden doorlopend demonstraties
van alle mogelijke disciplinesvan de
handboogsport gegeven.
Ook zullen op een dvd beelden te
zien zijn met betrekking tot de handboogsport.

Natuurlijk is er volop gelegenheid
om ook eens een poging te wagen
met de pijl en de boog.
Aansluitend op de open dag start
bij de vereniging een cursus handboogschieten voor beginners. Deze
cursus loopt 10 maandagavonden.
De minimumleeftijd om te starten
met de cursus en lid te worden van
Target is 12 jaar.
Voor aanvullende info www.hbvtarget.nl.

Zaterdag 29 augustus:
15.30 uur: v.d.Voort/Quintus – USDK
Dunkerque
18.30 uur: FIQAS Aalsmeer – USDK
Dunkerque
20.15 uur: KV Sasja – Limburg Lions
Zondag 30 augustus
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer – Limburg Lions
12.45 uur: KV Sasja – v.d.Voort/
Quintus
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer – KV
Sasja
16.15 uur: v.d.Voort/Quintus - Limburg Lions
Zondag, hal 2
10.30 uur: dames FIQAS Aalsmeer
2 – Wings 2
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer 2 – Venus/Nieuwegein

14.15 uur: dames FIQAS Aalsmeer
- Wings
Oefentoernooien dames
De dame sselectie van F I QA S
Aalsmeer heeft er inmiddels zo’n
drie weken training opzitten en een
uitgebreid trainingskamp in het Belgische St. Truiden, waar zowel het
eerste als het tweede damesteam
een oefentoernooi te hebben gespeeld tegen sterke tegenstanders.Eerder al werd door de ploeg
van trainer/coach Menno de Klerk,
die ook dit seizoen gaan uitkomen
in de Eerste Divisie, geoefend tegen de eredivisieploegen AAC en
v.d.Voort/Quintus en Westlandia en
al deze wedstrijden waren vooral bedoeld om weer goed te leren
samenspelen, opnieuw te wennen
aan elkaar en het inpassen van de
nieuwe speelsters. Nieuw bij FIQAS
Aalsmeer zijn namelijk hoekspeelster Robin de Kenter (van KSV), opbouwspeelster Jessica v.d. Kroon
(van SEW), midopbouw speelster
Mandy Leijen (van HV Houten) en
keepster Mariska Barbier (van Lotus). Komend weekend wacht de
Aalsmeerse dames nog oefenwedstrijden tijdens het FIQAS toernooi
tegen Wings op zondag 30 augustus. De competitie start dan op zaterdag 12 september met een thuiswestrijd tegen DSVD.
Mark Roest gestopt
Opbouwspeler Mark Roest heeft
vrij onverwacht een punt achter zijn handballoopbaan bij FIQAS
Aalsmeer gezet. De lange schutter, die het afgelopen seizoen nog
zo succesvol was met de ploeg, kan
het handballen en het vele reizen
niet meer combineren met zijn werk
en heeft besloten te stoppen.
Volgende week: Europacup
Na het FIQAS toernooi van komend
weekend, begint het seizoen voor de
mannen van FIQAS Aalsmeer volgende week pas écht. Dan staan ze
meteen tegen het sterke Ijslandse
Fram in hun Europacup thuiswedstrijd in de eerste ronde van het EHF
Cup-toernooi, waar ze als landskampioen aan mogen deelnemen.
De wedstrijd begint om 14.00 uur
en belooft meteen een spannend en
spetterend begin van het seizoen te
worden. Dus... mis het niet!

SV Kickers’69 veertig jaar
Leimuiden - Van 3 tot en met 6 september viert de Leimuidense voetbalvereniging SV Kickers’69 haar
veertig jarig bestaan met een lang
jubileumweekend met allerlei activiteiten. Op donderdag 3 september
staat levend tafelvoetbal op het programma in de feesttent. De senioren van de vereniging gaan onderling een toernooi spelen. Er is muziek en iedereen is vanaf 19.30 uur
welkom. Vrijdag 4 september wordt
een mega apres ski party georganiseerd. Verrassende (ski)-outfits worden op prijs gesteld. De aanvang is
20.30 uur. Zaterdag 5 september gaat de feesttent om 20.30 uur

Aalsmeer - Het is inmiddels een
traditie om tijdens de Aalsmeerse
feestweek ook de hardloop loopconditie te testen. Tevens is dit een
goede training voor de mensen die
de Dam tot Damloop later in september gaan lopen.
Ook in 2009 organiseert de Atletiek
Vereniging Aalsmeer de Dorpsloop
en wel op dinsdag 8 september. De
Dorpsloop start vanaf het gebouw
van De Binding aan de Zijdstraat 53.
Opzet van de dorpsloop is dat iedereen van jong tot oud zijn of haar
conditie kan testen. Kinderen tot 10
jaar kunnen deelnemen aan de 1 kilometerloop. Deze start om 18.30

uur. Voor kinderen van 10 tot en met
14 jaar wordt een parcours van 2
kilometer uitgezet en de start hiervan is 18.45 uur. De dorpsloop voor
iedereen vanaf 15 jaar start vervolgens om 19.15 uur. De inschrijving voor de 1 en 2 km loop is gratis, deelnemen aan de 10 kilometer loop kost 2,50 euro. De 1 en 2
km loop gaan door het centrum van
Aalsmeer, voor de 10 kilometer loop
zullen ook enkele kilometers over de
gezellige en mooie Uiterweg worden gelopen.
Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van AVA:
www.avaalsmeer.nl.

Handbal bij RKDES

Succesvolle start Dames C1
Kudelstaart - Afgelopen week zijn
de trainingen bij RKdes weer begonnen. De jeugdhandbal afdeling bij
RKdes groeit nog steeds. Inmiddels
zijn extra jeugdteams gestart. Nieuwe handballers kan RKdes altijd gebruiken, dus mocht je zin hebben
om te kijken of handbal wat voor je
is? Kom dan op woensdagmiddag
om 17.00 uur naar de buiten handbalvelden van RKdes aan de Wim
Kandreef. Je kan dan een paar keer
meetrainen. De Dames C1 van RKdes hadden afgelopen zaterdag hun
eerste toernooi bij de Legmeervogels in Uithoorn. De eerste wedstrijd
begon al goed. De ballen vlogen via
break-outs, afstandschoten en via
mooie combinaties in het doel. De

beide keepers waren ook zeer goed
bezig, en er kwamen dan ook weinig
ballen in het doel. Uitslagen van de
wedstrijden waren: DSOV1-RKdes
0-11, RKdes-Legmeervogels1 9-0
en RKdes-KDO1 10-6. Ook werden
tijdens het toernooi shoot-outs voor
het team en de keepster gehouden. Tijdens de shoot-outs werden
van de 24 geschoten ballen, maar
3 ballen gemist in het doel. De ballen tijdens de shoot-outs van keepster Kim werden goed door haar tegengehouden, zodat RKdes deze
shout-outs ook als eerste eindigde. Al met al dus een geslaagd toernooi en RKdes kon met een nieuwe handbal (eerste prijs) naar Kudelstaart terug.

Baanrecord Els van der Stroom
tijdens bloementoernooi

Handbalcompetitie
Aalsmeer - Traditiegetrouw wordt
de voorbereiding van de heren van
FIQAS Aalsmeer afgesloten met
een internationaal toernooi in de
eigen Bloemhof. Dat FIQAS toernooi wordt komend weekend: zaterdag 29 en zondag 30 augustus gespeeld en behalve de landskampioenen wordt er aan deelgenomen
door de Limburg Lions, v.d.Voort/
Quintus, het Belgische KV Sasja en
het Franse USDK Dunkerque. De
voorbereiding van FIQAS Aalsmeer
verloopt tot nu toe wat wisselend,
vindt de nieuwe trainer/coach Björn
Budding. In het eerste oefenweekend werd twee keer van KV Sasja
gewonnen, vorig weekend verloren
de Aalsmeerders twee keer (van Initia Hasselt en het Luxemburgse Esch). “Maar we zijn dan ook nog niet
één keer compleet geweest”, zo legt
Budding uit. Het afgelopen weekend ontbraken bijvoorbeeld Jeffrey en Robin Boomhouwer en keeper Micha Hoogewoud. Ook moet
de ploeg het wegvallen van de opbouwspelers Wai Wong en Mark
Roest opvangen en dat kost tijd.
“Het is een kwestie van bouwen en
opnieuw beginnen”. Komende zaterdag en zondag kunnen de supporters van FIQAS Aalsmeer vast zien
hoe ver de ploeg daarmee is, want
de mannen spelen maar liefst drie
wedstrijden in de Bloemhof. Ook de
dames van FIQAS Aalsmeer en het
tweede herenteam spelen dit weekend oefenwedstrijden in Aalsmeer.
Programma FIQAS toernooi

Dorpsloop tijdens feestweek

open voor een grote jubileumreünie. Honderden leden en oud-leden
hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen, u nog niet? Stuur dan
een email naar kickers69@hetnet.
nl. Iedereen is welkom om herinneringen op te komen halen. De band
Joost mag het Weten zal het feest
compleet maken en wie het feestgedruis even wil ontvluchten, kan in
het clubgebouw oude foto’s op een
groot scherm bekijken. Het feestweekend wordt zondag 6 september
afgesloten met een familiedag met
diverse jeugdactiviteiten, een toernooi voor (oud)spelers en een barbecue van 10.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - Zaterdag 22 augustus
werd onder ideale weersomstandigheden het 32e Bloementoernooi
gespeeld op de midgetgolfbaan in
de Beethovenlaan. Dit Bloementoernooi wordt over vier ronden gespeeld. Dit jaar waren er 55 deelnemers, zowel uit Aalsmeer als uit de
rest van Nederland, in verschillende
categorieën. Verscheidene deelnemers gingen flitsend van start. Remon Verveer (deelnemer in de categorie heren) liet er geen twijfel
over bestaan dat hij voor de derde
keer op rij het toernooi wilde gaan
winnen. Met twee rondjes 26 lag
hij mooi op schema om de wisselbeker weer mee naar huis te mogen nemen. In zijn kielzog volgden
Els van der Stroom (deelnemer in
de categorie dames senioren) met
twee rondjes 28, Tom Pardaans (heren senior) met rondjes van 25 en
32 en Hans Broodbakker (ook heren
senior) met rondjes 27 en 29. Echter,
na drie ronden begonnen de kansen
voor Els wat betreft het winnen van
de wisselbeker te keren. Met een
rondje van 26 had zij de beste score
van alle deelnemers over drie ronden, namelijk 82. Remon liet de derde ronde een score van 33 noteren
(mede door een 5 op baan 18) en
stond op 85 slagen na drie ronden.
Tom Pardaans bleef in de buurt met
86 slagen over drie. Hans was inmiddels kansloos voor de wisselbeker door een ronde van 33. (89 over
drie). In de allesbeslissende laatste
ronde liet Els er geen twijfel over bestaan wie die dag echt de allerbeste
midgetgolfer was. Met een spetterende laatste ronde van 23 (!) kwam
zij uit op een totaal van 105 slagen
over vier ronden.
Een prestatie van formaat en een
nieuw baanrecord. Uiteraard werd
er niet alleen om de wisselbeker gestreden maar werd binnen de verschillende categorieën ook strijd geleverd om de ereplaatsen. Bij de dames won Monique Bonhof de eerste prijs met een totaal van 120 sla-

gen, tweede werd Erica Tromp met
125 slagen. Bij de heren werd Remon Verveer eerste met een mooie
score van 113 slagen, die normaal
toch wel goed is voor de toernooiwinst. Tweede werd Ramon Craane
met 118 en de derde plaats was voor
Gerco Berentsen. Met zijn 121 wist
hij net Andre Cornelisse van zich af
te houden. Laatstgenoemde kwam
uit op 122. Bij de dames senioren
werd Els van der Stroom dus eerste
met 105 slagen. Marrie Bonhof werd
tweede met 117 en Joke Meijer wist
verrassend beslag te leggen op de
derde plaats met 123 slagen. Bij de
heren senioren werd Tom Pardaans
eerste met 114, Hans Broodbakker tweede met 118 en Klaas Boekel derde met 124 slagen. Klaas kon
net Gert Jan de Graaf achter zich
houden door de laatste ronde 33 te
slaan terwijl Gert Jan het toernooi
afsloot met een rondje 34 waardoor
deze op 125 eindigde, uiteindelijk
dus een slag achter Klaas. Bij de
jeugd werd, zoals verwacht Jeffrey
Craane, eerste met 135. Dick Meijer werd tweede met 171 slagen. De
allerhoogste score van 173 over de
vier ronden kwam op naam te staan
van Corrie Vermeulen, goed voor de
poedelprijs.

P.V. de Telegraaf

Prijzen in 8 minuten verdiend
Aalsmeer - Op zaterdag 22 augustus werd de tweede navlucht vanuit
Deffel vervlogen. Aantal ingekorfde
duiven 388. Het werd een concours
met een supesnel verloop. In een
tijdsbestek van 8 minuten waren de
prijzen al verdiend. De snelste duif
haalde ruim 90 kilometer per uur en
was van de Comb. van Leeuwenvan Grieken. Dat deze mannen er
kijk op hebben, bleek ook nu weer.
Ze klokten hun eerstgetekende als
snelste. De uitslag:
1. Comb. v.Leeuwen/v. Grieken. 2. C.
v. Vliet. 3. Comb. Wiersma en zn. 4.
A. v.d. Wie. 5. J. v. Duren. 6. G. v.d.
Bergen. 7. Th. v.d. Wie. 8. Comb. v.
Ackooy. 9. J. v. Ackooy. 10. J. v. Dijk.
11. P. v.d. meyden. 12. D. Baars. 13.
M. de Block. 14. Danny van Leeuwen. 15. H. Kluinhaar en dr. 16. S.
Vonk. 17. B. de Groot.
Jonge duivenvlucht
Nieuwe jeugdlid Danny maakte bij
zijn tweede wedvlucht alweer progressie. Deze keer hield hij al drie
seniorleden achter zich! Ook stond
dit weekend de laatste jonge duivenvlucht vanuit het Franse Ablis

met een afstand van ongeveer 465
kilometer tot Aalsmeer op het programma. Het werd een mooi concours met de eerste duiven heel
kort op elkaar. De overwinning en
de bloemen waren voor de Comb.
Wiersma en zn. Hun duif haalde een
snelheid van 81 kilometer per uur.
De uitslag:
1. Comb. Wiersma en zn. 2. Comb.
v. Leeuwen/v. Grieken. 3. Comb.
v. Ackooy. 4. J. v. Duren. 5. J. en P.
Spook. 6. A. v.d. Wie. 7. P. v.d. Meyden. 8. D. Baars. 9. Kluinhaar. 10. J.
M. de Block. 11. G. v.d. Bergen. 12.J.
v. Dijk.
John van Duren kampioen
Door deze uitslag is John van Duren
kampioen met de jonge duiven geworden. Nog drie weken, dan zit het
seizoen er weer op. Volgende week
is de navlucht vanuit Strombeek.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
13926 pnt
2. Oerlemans Confectie 13786 pnt
3. Bosman Kassenbouw 11918 pnt
4. A.A. Sloopwerken
11534 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
10611 pnt
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Aad Verburg vrijwilliger
van het jaar bij VZOD

AVA clubdag daverend succes
Aalsmeer - Zondag 23 Augustus
vond de eerste AVA clubdag plaats.
De clubdag werd georganiseerd om
leden, vrijwilligers en hun familie te
bedanken voor hun inspanningen
en betrokkenheid bij AVA. Het doel
was om op een gezellige, sportieve
manier een keer samen een zondag
middag door te brengen. Het weer
was perfect, een lichte bries die iets
verkoeling bracht op de verder ‘zinderende’ atletiekbaan. Het begon
met de registratie waarbij alle deelnemers werden ontvangen en ingedeeld in teams van vier personen.
Deze gemengde teams moesten samen op sportieve wijze opdrachten
gaan uitvoeren, dat was niet altijd
eenvoudig voor de honderd AVA leden die kwamen meedoen met de
clubdag. De warming-up werd verzorgd door Pro-Wave uit The Beach.
Onder gedreven leiding moesten de
deelnemers op swingende muziek
allerlei verrassende oefeningen uitvoeren. Hoewel de meeste atleten
toch een redelijk conditie zouden
moeten hebben, leek het alsof sommige deelnemers wel erg warm waren na deze ‘kuur-op-muziek’. Als
tweede activiteit stonden een hindernisbaan, bal-werpen en een
kruiwagen race op het programma.
De opdracht was om als team zo
goed mogelijk te presteren. Met name bij de hindernisbaan werden de
deelnemers door de toeschouwers
gestimuleerd om zo snel mogelijk
over, onder en door de hindernissen
te gaan. Na een korte pauze, waarbij de kinderen konden springen op
het springkussen dat door Chimpie
Champ ter beschikking was gesteld,
moest iedereen aan de slag met
hardlopen. Een estafette waarbij de

teamgenoten samen 4 keer 400 meter moesten hardlopen. Van sommige teams liepen de deelnemers ieder netjes hun rondje van 400 meter
om vervolgens het stokje door te geven. Andere teams waren creatiever
en deelden de 400 meter op in 100
of 200 meter zodat iedereen korter
en dus sneller kon lopen. Deze tactiek was duidelijk beter gezien de
aanmerkelijk snellere tijden.
Touwtrekken was het laatste onderdeel. Hoewel allerlei technieken en
tactieken werden getest kreeg ik
wel de indruk dat de grootste kans
op winst met name lag in het totaal
gewicht van de teamleden, sommige teams scoorden hier beter dan
anderen. Laatste ‘actieve’ onderdeel was een demonstratie door de
jeugd wedstrijd atletiek groep van
AVA. De trainer legde uit wat er allemaal bij komt kijken om in Nederland tot de top te behoren en mee
te kunnen doen met Nederlandse
Kampioenschappen. Naast diverse
loop nummers werd ook het speerwerpen getoond. Het was erg leuk
om deze tak van atletiek nu eens
niet op televisie te zien, maar ‘life’
mee te maken. Na afloop van de demonstratie werden de prijzen uitgereikt aan de drie teams die het best
hadden gescoord. Het zal niemand
verbasen dat de ‘zwaargewichten’
van het team AVA-Masters bestaande uit Nick, Fred, Marielle en Kim er
uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor gingen. Daarna heeft iedereen
nog genoten van een gezellige barbecue. De volgende mogelijkheid
om kennis te maken met AVA is tijdens een training of de Dorpsloop
op dinsdag 8 september. Zie www.
avaalsmeer.nl voor details.

Nieuwe regiomedewerker aangepast
sporten Amstel- en Meerlanden
Streek - Met ingang van 15 augustus is Wikke van Stam de nieuwe regiomedewerker aangepast sporten
in Amstel- en Meerlanden. Zij neemt
de functie van Ingeborg Hovius over,
die een andere uitdaging heeft aangenomen. Haar werkzaamheden zijn
gericht op het stimuleren en adviseren van mensen met een beperking
die (willen) sporten, daarnaast ondersteunt zij verenigingen en activiteiten die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.
Wikke is bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag op
het regiokantoor van de Sportservice aan het Hoofdweg 680-682
in Hoofddorp. Wikke is een bewegingswetenschapper die afgelopen
jaren aan verschillende projecten
met (aangepast) sporten heeft gewerkt. Zij heeft het volste vertrouwen dat de werkzaamheden binnen
het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Amstel- en
Meerlanden goed worden overge-

dragen en dat de continuïteit van
het samenwerkingsverband daarmee is gewaarborgd.
De deelnemende gemeenten aan
het samenwerkingsverband zijn de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Diemen, Haarlemmermeer, OuderAmstel en Uithoorn.Voor informatie over de mogelijkheden van het
aangepast sporten of een persoonlijk sportadvies kunnen particulieren en verenigingen terecht bij de
nieuwe regiomedewerkster aangepast sporten. Wie vragen heeft met
betrekking tot de eigen situatie op
het gebied van sport of de wegwijzer aangepast sporten wil ontvangen, kan contact opnemen met de
regiomedewerker aangepast sporten in de regio Amstel- en Meerlanden, Wikke van Stam, tel. 0235576955, e-mail: wvanstam@sportservicenoordholland.nl. Voor meer
informatie kan ook de website:
www.sportservicenoordholland.nl
bekeken worden.

Kudelstaart - Op een van de mooiste dagen van deze zomer bracht de
redactie een bezoekje aan sportcomplex Calslagen om in het clubgebouw van de christelijke korfbalvereniging VZOD te praten met Aad
Verburg - Mast. Zij is op 13 juni van
dit jaar door de leden van de vereniging uitgeroepen tot Vrijwilliger van
het Jaar en dat geeft aan, dat de leden haar werkzaamheden voor de
vereniging op hun waarde weet te
schatten. Het betekent ook dat Aad,
als opvolgster van Atie Westerdijk
(2006), Gradus van Limpt jr. (2007)
en Kees van Pelt (2008) extra in de
schijnwerpers kwam te staan en dat
past haar eigenlijk niet zo. Zij werkt
namelijk het liefste een beetje in de
luwte, maar desondanks stemde zij,
enigszins schoorvoetend in met een
interview. Aad kwam op haar achttiende op Aalsmeers grondgebied
terecht toen het gezin Mast, haar
vader was rozenkweker, verhuisde
vanuit Nieuwerkerk aan de IJssel
om een nieuw bestaan op te bouwen. Aad korfbalde al in Nieuwerkerk aan de IJssel en het lag dan
ook voor de hand dat zij besloot zich
aan te melden bij VZOD. De vereniging kon in die periode met pijn en
moeite twee seniorenteams samenstellen en de wedstrijden werden
gespeeld op het oude RKDES-terrein aan de Bilderdammerweg.
Typewerk clubblad
Al vrij snel werd ook op ander gebied een beroep op haar gedaan. Zij
trad toe tot de redactie van “De Treffer”, het clubblad van VZOD en verzorgde hier het nodige typewerk en
het woord stencilen komt ter sprake.
Bij deze techniek bestaat een moedervel uit een laag was op een dunne sterkere doorlaatbare laag. Door
het verwijderen van de was ontstaan
plekken waar inkt kan worden doorgelaten. Het weghalen van de was
kan gebeuren met een schrijfmachine (zonder inktlint) en fouten kun-

nen worden gecorrigeerd met een
rode correctielak die een beetje lijkt
op nagellak. Bij het draaien van de
afdrukken vlogen de vellen papier
je soms om de oren maar dat hoorde er nu eenmaal bij en dat had ook
zo zijn charme. In een later stadium
werden voor hetzelfde clubblad adverteerders gezocht en ook daaraan
droeg Aad haar steentje bij. Door de
jaren heen bleek dat VZOD, zeker
nadat in 1985 een “eigen” clubhuis
verrees op het sportcomplex aan de
inmiddels Mijnsherenweg, er tal van
nevenactiviteiten op nahield waar
steeds vrijwilligers voor nodig waren. In het bestuur of in een commissie, maar ook als trainer of trainster. Als kantinebeheerder of medewerker bardienst, onderhoudsmedewerker of papier ophaler. Als organisator of als uitvoerende. Gelukkig waren er altijd mensen die het
hart op de goede plaats hadden en
dan ook bereid waren de handen uit
de mouwen te steken met heel veel
inzet en plezier.

werd verloren. Aankomende zaterdag staat de champions league of
darts op het programma. De winnares plaatst zich dan voor het enige
televisie toernooi in Nederland, de
Zuiderduin masters. Volgende week
gaat Floortje voor de derde keer
naar de Winmau World Masters en
play offs lakeside in Engeland. Hier
doet de top van de hele wereld aan
mee. Competitie wordt er ook gespeeld. Dit doet de Kudelstaartse bij
het team Down Under, uitkomend
in de eerste divisie Darts Organisatie Regio Amsterdam (DORA).
En Floortje geeft ook tweewekelijks
acte de présence bij de dartclub in
haar eigen dorp, de Poel’s Eye in het
Dorpshuis!

Kinderhof
Ook de samenwerking met “Kinderhof VZOD” loopt uitstekend en

dit tot wederzijds genoegen. Aad
maakt zich wel zorgen over het gebrek aan zaalcapaciteit, waardoor
de trainingen gevaar gaan lopen.
VZOD telt momenteel circa tweehonderd leden en het zou mooi zijn
als op Sportpark Calslagen een trainingshal zou kunnen verrijzen waar
zowel VZOD als RKDES gebruik van
zouden kunnen maken. De ruimte
is er al en ook de benodigde leidingen zijn er maar het bouwbudget is
er helaas nog niet. De samenwerking met buurman RKDES is op alle
fronten bijzonder goed te noemen,
daar ligt het dus niet aan. Omdat de
korfbalsport in de zomer op het veld
en in de winter in de zaal wordt gespeeld, zou de kantine, met name
in de wintermaanden nog rendabeler kunnen worden gemaakt en wat
Aad Verburg betreft gaat dit binnen
afzienbare tijd plaatsvinden. Dit jaar
waren de leden van VZOD het er
over eens dat Aad Verburg de titel
“Vrijwilliger van het jaar 2009” verdient en vandaar dat zij op 13 juni naast een bos bloemen ook het
speciaal ontworpen vrijwilligersshirt
in ontvangst mocht nemen.

Kantinezaken
Het zou te ver voeren alle activiteiten waaraan Aad in haar vrije tijd
medewerking heeft gegeven op te
noemen en het past ook niet in haar
beleving van vrijwilligerswerk. “Je
doet gewoon wat gedaan moet worden en dat is het.” Bij de verhuizing
van Sportpark Kalklagen maakt zij
deel uit van de openingscommissie
en momenteel vervult Aad een bestuursfunctie, waarbij zij de kantinezaken ter harte neemt. Dat is een
nogal ruim begrip want het draait
hierbij niet alleen om de inkoop en
de barbezetting want bij heel veel
activiteiten is de kantine het middelpunt. Daarom vindt zij het ook heel
belangrijk dat daar alles goed geregeld is, dat komt de sfeer ten goede, want de kantine is tenslotte toch
de plek waar iedereen na wedstrijden, trainingen en vergaderen elkaar weer ontmoet. Hoewel Aad een

Weer cursus Ouder en
Kinddans bij SV Omnia
Aalsmeer - Vanaf woensdag 16
september start Mariëlle Buskermolen weer met de cursus Ouderen Kinddans voor peuters van 2 tot
4 jaar. Dit keer wordt de Ouder- en
Kinddans cursus ook op de zaterdagen aangeboden! De eerste les
is op 19 september. De les begint
met koffie en thee voor de ouders
en een sapje of limonade voor het
kind, daarna staat drie kwartier bewegen op muziek, liedjes zingen en
uitbeelden wat er gezongen wordt,
kleine oefeningetjes zoals evenwicht, houding, etc. op het programma en natuurlijk kleine dansjes op
muziek die de kinderen kennen van
bijvoorbeeld televisie. De lessen vinden plaats op woensdag- en zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur
in de sportzaal van de Proosdijhal te
Kudelstaart. De cursus bestaat uit
tien lessen en kost 75 euro. Meer
info? Bel Mariëlle: 06-53363139 of
mail naar dans@svomnia.nl.
Pole fitness®
Pole fitness® is een zeer complete nieuwe fitness workout, waarbij
technieken uit het traditionele paaldansen worden gecombineerd met
Gogo-aerobics, gogo dansen in aerobics stijl. Samen zorgt dit voor een
high impact workout. Het programma scoort erg goed op kracht, cardiovasculair, en krachtuithoudingsvermogen. Bovenop de voldoening
die deze intensieve workout geeft,
komt het plezier in het leren en beheersen van de technieken en Gogo-aerobics choreografieën. Bij

de fitnessactiviteiten van vandaag
wordt er veel individueel getraind,
bij of met anderen, maar niet samen. Tijdens een Pole fitness® workout echter, is er contact en interactie tussen de deelnemers in de vorm
van lichamelijke ondersteuning en
feedback. De technieken worden
getraind op een toegankelijke wijze en in korte tijd zijn de deelneemsters in staat spectaculaire draaien
en andere technieken uit te voeren.
Een essentieel onderdeel van Pole
fitness® is Gogo-aerobics. De choreografieën worden getraind op de
allernieuwste dansmuziek. Elke les
wordt een deel van de dans behandeld, en aan het eind van de cursus
zal je in staat zijn de gehele choreografie uit te voeren. Gogo-aerobics
is een non-stop workout, waarbij de
focus ligt op vetverbranding en uithoudingsvermogen. De cursus bestaat uit tien lessen en kost 95 euro.
Je hoeft geen lid te zijn van SV Omnia 2000. De cursus vindt plaats in
de gymzaal aan de 1e J.C. Mensinglaan 40 en staat onder leiding van
Angelique Karijopawiro. Start van
de lessen maandag 14 september
van 20 tot 21 uur voor gevorderden
en dinsdag 15 september van 19 tot
20 uur voor beginners. Voor beide
cursussen geldt: vooraf inschrijven
is gewenst, want vol is vol. Het inschrijvingsformulier is te downloaden via de website: www.svomnia.
nl. Met vragen kunnen geïnteresseerden terecht bij het Sportpunt:
tel. 0297-322312 of sportpunt@
svomnia.nl.

Beachvolleybal in Zuiderpark
Aalsmeer - Zaterdag 22 augustus
vond in het Zuiderpark voor de vijfde keer alweer de jaarlijkse straat
barbecue plaats. Het afgelopen jaar
is het Zuiderpark uitgebreid met appartementen en de jaarlijkse barbecue is een mooi moment om kennis te maken met je nieuwe buren.
Het eerste lustrum en de kennismaking werd vanaf 15.00 uur gevierd
en was groots aangepakt voor elke
leeftijdscategorie.
De kinderen tot 6 jaar konden zich
vermaken in een mega grote zandbak met glijbanen, auto’s en een
echt zwembad. Tevens werden zij
geschminkt door enkele creatieve
dames uit het Zuiderpark. Voor de
oudere kinderen was een spelletjes
parcours samengesteld door de gehele straat heen. Een ronddraaiende
spin en een vissen vangspel zorgde
de gehele dag voor hilariteit onder
jong en oud. Na afloop kregen de
kinderen allemaal een prijsje. Voor
de bewoners was een beachvolleyball toernooi georganiseerd. De auto’s waren ’s ochtends het parkeerterrein afgereden en werden vervangen door een prachtig beachvolleybalveld.
Om 15.00 uur werd er eerst voor al-

Fred en Piet één
bij BV Hornmeer

Kudelstaartse Floortje naar
champions league darts
Aalsmeer - De Kudelstaartse darter Floortje van Zanten komt nu al
vier jaar uit voor het Nederlands
team en is dit jaar derde van Nederland geworden. Zelf behaalde ze op
de ranking één toernooiwinst, een
tweede plaats en twee derde plaatsen. Ze heeft ook een eigen column op www.dartfreakz.nl. Afgelopen weekend verloor Floortje in Didam met haar koppelmaatje Tamara Schuur met 3-2 van het koppel
Francis Hoenselaar en Karin Krappen. Jammer genoeg misten de
meiden 7 pijlen voor de wedstrijd. In
haar single verloor Floortje van Trina Gulliver. Qua punten overblufte
ze de Engelse, alleen vielen de dubbels op het draad waardoor er toch

echte “doener” is heeft zij ook moeten leren wat delegeren is en na wat
aandringen, wil zij wel toegeven dat
dit haar steeds beter af gaat. De
meeste mensen die benaderd worden zijn bereid in de bres te springen maar toch komt het zo nu en
dan tot haar teleurstelling voor, dat
mensen “nee” zeggen. Haar actieve
korfballoopbaan is nu circa vier jaar
geleden gestopt. Een schouderblessure en “slechte knieën” maakten
dat niet meer verantwoord en het
spelen van wedstrijden is momenteel voorbehouden aan dochter Josine. Het gescheiden inzamelen van
plastic flessen en flacons, een actie
van “De Meerlanden” is een doorslaand succes bij VZOD gebleken
en Aad noemt het hartverwarmend
om te zien hoe ook de jeugd zicht
inzet. Het betekent wel dat ze bijna
dagelijks op het sportcomplex aanwezig is om ervoor te zorgen dat het
rondom het clubgebouw geen rommeltje wordt, maar dat heeft ze er

Liefst 2.550 bezoekers woensdag

Top dag in De Waterlelie
Aalsmeer - Het fraaie weer trok afgelopen woensdag heel veel zwemen zonliefhebbers naar de buitenbaden van zwembad de Waterlelie. Alles bij elkaar genomen werden maar liefst 2.550 bezoekers
geteld! De meesten hiervan waren te vinden op de ruime zonneweide en de baden van het buitenbad, daarnaast zwommen er enkele

honderden die dag in de binnenbaden (schoolzwemmen, leszwemmen
,banenzwemmen, verenigingen). Alle zeilen werden bijgezet en alles is
zonder incidenten verlopen en het
heeft zich weer eens bewezen: De
Aalsmeerse inwoners en uit de verre
regio genieten volop van hun zwembad tijdens de zomerse weersomstandigheden!

Aalsmeer - De eerste klap is een
daalder waard en dat geldt nog
steeds. Ook nu weer was het volle bak op de eerste avond van het
nieuwe seizoen bij de klaverjasvereniging van de Hornmeer. Echt
hoog werd er niet gekaard, maar
men ging er voor. Ook de poedelprijs was in trek;
het zeer gerespecteerde koppel Nel
de Koning en Sonja Vissen lieten
weten dat er met hun niet te spot-

Lezing over
parfums bij VIA
Kudelstaart - Vrouwen in Aalsmeer
(VIA) start het seizoen 2009-2010
op woensdag 2 september met een
ochtend, waarbij de aanwezigen van

le kinderen een volleybal clinic gegeven door Raymond, Jalanda en
Patrick. Dit was een groot succes!
Hierna waren de ouderen aan de
beurt. Met acht teams werd nog tot
laat in de avond fanatiek door gespeeld. Teams luisterend naar onder andere de namen: speklapjes,
stokbroden, hamburgers en salades streden om de titel en de eer.
De braadworsten wonnen uiteindelijk van de kippeboutjes. Tussen de
wedstrijden door konden de teams
aanvallen op een heerlijk buffet en
een prima gegrild stukje vlees. Dj
Bob ondersteunde het feest met
lekkere muziek en menig verzoekplaatje werd aangevraagd. Al met
al kan iedereen terug kijken op een
geweldig geslaagde dag en avond.
De organisatie had deze dag nooit
kunnen organiseren zonder de gemeente met het buurtinitiatief, de
beach bak van de pretpeurders, de
scheidsrechtersstoel van tennis vereniging Kudelstaart en het zand van
Arthur Bon.
En natuurlijk ook niet met de medewerking van alle Zuiderpark bewoners. Allemaal hartelijk bedankt namens de organisatie voor het neerzetten van een onvergetelijke dag!

ten viel. Het kaarten is gewonnen
door Fred Maas en Piet Gortzak met
5268 punten, op twee zijn Wil ter
Horst en Ans Doeswijk geëindigd
met 5148 punten, op drie Mia Huykman en Coen Vis met 5002 punten
en op vier Willen Buskermolen en
Rina Tas met 5001 punten. Het jokeren is gewonnen door Nel Schouten met 270 punten en de poedelprijs was voor Loes van de Terp met
711 punten.
De volgende speelavond is aanstaande vrijdag 28 augustus in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, inschrijven 19.45 uur.

alles te horen krijgen over parfums.
Wilma, één van de bestuursleden,
met een grote collectie parfumflesjes, vertelt er alles over. Na de pauze geeft ze tips over hoe tot een persoonlijke parfumkeuze te komen.
De ochtend begint om tien uur en
is in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Introducés zijn welkom.
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Binding Zolder weer open

Wedstrijdzwemmen iets voor jou?

Nieuw bij ZSC Oceanus:
tiener trainingsgroep
Aalsmeer - Met ingang van september start zwemsportclub Oceanus met een nieuwe trainingsgroep voor de jeugd vanaf 10 jaar
en ouder Deze trainingsgroep is
voor jongeren die al eerder op
(wedstrijd)zwemmen hebben gezeten en dit weer op willen pakken en
voor jongeren vanaf 10 jaar die alsnog het (wedstrijd)zwemmen willen
leren. Je moet wel minimaal in het
bezit zijn van het Zwemdiploma A.
Onder leiding van een trainer worden alle zwemslagen aangeleerd en
geoefend en als je hieraan toe bent
worden ook de starts en keerpunten
meegepakt, kortom het hele wedstrijdzwempakket.

Techniek trainingen zullen worden
afgewisseld met duur trainingen
voor het opbouwen van de conditie. Wanneer je eraan toe bent, bestaat ook de mogelijkheid om mee
te doen aan wedstrijden, dit is echter geen verplichting.
De training zal op verschillende niveaus worden aangeboden, dus
voor iedere zwemmer en voor elk niveau is er wat bij. De trainingstijden
zijn op vrijdag van 18.45 tot 19.30
uur of van 19.30 tot 20.15 uur. Voor
meer informatie of als je interesse
hebt in een proefles. Stuur een mailtje naar recreatiezwemmen-oceanus@live.nl en er wordt contact opgenomen.

Creatieve cursussen voor
kinderen bij de Werkschuit
Aalsmeer - De werkschuit start op
dinsdag 22, woensdag 23 en vrijdagmiddag 25 september weer met
creatieve cursussen voor kinderen.
De cursus creatieve vorming voor
6 tot en met 9 jarigen is voor kinderen die het leuk vinden om met hun
handen allerlei dingen te maken. Er
gaat met verschillende materialen
gewerkt worden, zoals klei, brooddeeg en papier-maché. Elk seizoen
maken de kinderen weer op een andere manier kennis met de materialen. Ben je 10 jaar of ouder? Dan zijn
de cursussen mozaïek of papiermaché iets voor jou. Deze cursussen zij op donderdagmiddag vanaf
24 september.
Voor de kinderen die graag willen
tekenen presenteert De Werkschuit
het tekenatelier op de woensdagmiddag 23 september voor 6 tot en
met 9-jarigen en meiden en jongens

van 10 jaar en ouder. Het tekenatelier is bedoeld voor kinderen en jongeren die tekenen en of schilderen
heel leuk vinden. Er wordt gewerkt
op grote vellen papier. De werkschuit is tevens het adres voor creatieve kinderpartijtjes. Wil je eens
wat anders?
Vier je verjaardag dan in de Werkschuit. Je mag zelf uitkiezen met
welk materiaal je wilt gaan werken,
bijvoorbeeld en beeldje van klei maken, figuurzagen, met brooddeeg
aan de gang, een spiegel met mozaïek decoreren of beeldhouwen.
Voor de jongens is er nog extra solderen. Er staan allemaal leuke voorbeelden bij de Werkschuit. Inlichten
voor een van de cursussen kan via
internet http:www.gklein.org/wsa
of bel naar Margot Tepas, tel. 0297340150, email margot.tepas@printex-int.com.

Smakelijke seizoenstart
voor jeugd van RKDES
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het seizoen 2009-2010 voor de pupillen, junioren en dames/meisjes
van RKDES voetbal officieel gestart.
Het belooft weer een mooi seizoen
te worden, met 6 juniorenelftallen,
17 pupillenteams, 5 meidenteams
en 1 dameselftal. Traditiegetrouw
organiseert het jeugdbestuur van
RKDES aan het begin van het seizoen een officiële aftrap. Het begon
zaterdagochtend al vroeg met een
pannenkoekenfestijn voor de pupillen en meisjes D en E, en ook de 5jarigen. Een flink aantal ouders had
pannenkoeken aangeleverd. Maar
liefst 150 kinderen, leiders en trainers, in drie groepen verdeeld, lieten zich deze goed smaken, waarbij de schenkstroop en poedersuiker niet alleen op de pannenkoeken
terecht kwamen.
Er zijn ook heel wat liters limonade weggewerkt. Na het eten, met
een volle maag, hebben alle leeftijdsgroepen nog een uurtje lekker
gevoetbald op deze prachtige ochtend, gadegeslagen door enthousiaste ouders. Om 13.00 uur vond de
brunch plaats voor de meiden van
de MA, MB en MC. Hier was de op-

Binding Oost
gaat open!
Aalsmeer - Vanaf 1 september zijn
alle kinderen van groep 6 tot en
met 8 welkom bij Binding Oost. De
Binding is een stichting die jeugd, en jongerenwerk organiseert in
Kudelstaart (Binding zolder) en in
Aalsmeer centrum (Binding boven).
Vanaf juni 2009 is er een nieuwe locatie geopend aan de Machineweg
12, in het voormalige basisschoolgebouw.

komst niet zo groot (15 meiden),
maar het was wel gezellig en de
groep had veel plezier onder elkaar.
Zondagochtend om 10.00 uur was
het seizoenstartontbijt voor de junioren. Hiervoor waren 60 belangstellenden, allemaal blij dat het seizoen
weer was begonnen. Peter Lentjes
sprak namens het Jeugdbestuur
een welkomstwoordje. Toen iedereen voldoende gebakken eieren,
broodjes en krentenbollen had verorberd, konden sommige teams een
beker- of vriendschappelijke wedstrijd spelen, andere hebben nog
een uur getraind bij zomerse temperaturen. De C1, die al om 10 uur
een bekerwedstrijd moest spelen
(4-2 winst tegen KDO), kon niet aan
het ontbijt deelnemen maar werd
na afloop getrakteerd op een heerlijk middagmaal met pannenkoeken,
die de dag daarvoor vers gebakken
waren! Het jeugdbestuur wil graag
de ouders bedanken die de heerlijke pannenkoeken hebben gebakken, en ook de ouders die zaterdag
en zondag belangstelling toonden.
Trainers, hulptrainers, jeugdcoördinatoren, kantinedienst en leiders
bedankt voor jullie extra inzet.

Alle kinderen zijn op dinsdag welkom op de inloop bij Eveline. Na
school kun je (gratis) binnen lopen
en je vrienden en vriendinnen ontmoeten. Televisie, internet en spelletjes zijn aanwezig.
Op woensdagen worden er ook
workshops georganiseerd, soms tegen een kleine vergoeding.
Zet 16 september alvast in je agenda, want dan is het openingsfeest
van 14.00 tot 17.00 uur en de entree
is gratis. Je kunt alvast een kijkje
nemen op www.debinding.nl of voor
vragen mailen naar eveline@debinding.nl

Nog enkele plaatsen voor
blokfluitcursus Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie geeft nu al enige jaren blokfluitles. Afgelopen jaar volgden tien
jongens en meisjes uit de Haarlemmermeer de beginners blokfluitcursus. Drie meisjes deden de gevorderde cursus. Zowel de beginnersals de gevorderde cursus is bij de
kinderen een groot succes.
Dit is ook wel te merken aan het
aantal inschrijvingen voor het komende seizoen, want acht deelnemers van de beginnersgroep gaan
door met de gevorderde cursus.
Ook in dit seizoen gaat Drumfanfare Melomanie weer blokfluitlessen
voor beginners verzorgen. De lessen worden gegeven aan jongens
en meisjes vanaf groep 4. De lessen duren 30 minuten en worden
op woensdagmiddag door een erkend muziekdocent gegeven. De lo-

catie is dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Tijdens deze cursus
leren de kinderen de basis van de
muziek. Eind van het seizoen laten
de leerlingen tijdens de voorspeelavond aan familie en vrienden zien
wat zij het jaar geleerd hebben. De
avond wordt gegeven in het dorpshuis. De prijs voor de blokfluitcursus is 155 euro en dit bedrag is inclusief lesmateriaal en de blokfluit.
Lijkt het je leuk om samen met nog
drie of vier kinderen de blokfluitlessen te volgen? Geef je dan snel op,
want er zijn nog een paar plaatsen
vrij. De cursus start op woensdag 2
september en duurt tot eind juni. Informatie en/of opgeven kan bij mevrouw K. van der Luit via telefoonnummer 0297-328385 of mail naar
drumfanfaremelomanie@quicknet.
nl.

Yoga voor kinderen bij
De Binding Boven
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 18 september start De Binding Aalsmeer
in samenwerking met gediplomeerd
kinderyogadocente Ellen Nissen
met het aanbieden van yogalessen
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar.
De lessen vinden plaats bij De BindingBoven in de Zijdstraat 53. Jongens en meiden van de groep 1 tot
en met 4 van het basisonderwijs krijgen les op vrijdag van 13.30 tot 14.45
uur, daarna is van 15.45 tot 17.00 uur
yogales voor jeugd van de groepen
5 tot en met 8. Yoga voor kinderen
is een vrij nieuwe en speelse vorm
van yoga, die is aangepast aan de
fysieke mogelijkheden en de belevingswereld van de leeftijdsgroep.
Yoga vormt voor kinderen een rustpunt in de vaak hectische week en
leert hen bewust te worden en om
te gaan met vervelende gevoelens
zoals onrust en spanningen. In de

lessen zal aandacht worden besteed aan de yogahoudingen, ontspanning, ademhaling, concentratie, energiebeheersing, innerlijke
beleving, samenwerking, positieve
levenshouding en het ontwikkelen
van zelfvertrouwen. Per yogagroep
is ruimte voor minimaal zes en maximaal tien kinderen.
Voor informatie en/of aanmelding
kan contact worden opgenomen
met Lenneke Heijjer van De Binding, Aalsmeer. Zij is bereikbaar op
dinsdag en woensdag van 9.00 tot
17.00 uur via telefoonnummer 0297326326 of per mail via lenneke@debinding.nl. Daarnaast kunnen belangstellenden voor vragen en/of
informatie over de lessen terecht bij
de yogadocente zelf. Zij zal op zaterdag 5 september aanwezig zijn
tijdens één van de open dagen bij
Raja Yoga in het Parochiehuis in de
Gerberastraat 1.

Kudelstaart - De zomervakantie zit
er al weer op en het nieuwe schooljaar is al begonnen. Ook voor de
Binding Zolder zit de zomervakantie erop. Want vanaf dinsdag 1 september beginnen daar de activiteiten weer voor de tieners. De Binding Zolder organiseert activiteiten
voor tieners vanaf 10 tot en met 15
jaar. Elke week zijn er op dinsdagen vrijdagmiddag tussen 15.00 en
18.00 uur inloopmiddagen. Bij de inloop middagen kan je gezellig binnen komen lopen en doen waar je
zin in hebt. Je kunt computeren,
tv kijken, lezen, even een spelletje
spelen, huiswerk maken of gewoon
even lekker hangen en kletsen in
de zithoek. Maar ook ’s avonds kan
je langs komen, want elke donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur
staat de deur open om gezellig even
binnen te komen lopen. De dagelijkse soaps worden gekeken, er kan
gelezen worden, maar natuurlijk ook
lekker even msnen met vrienden.
Extra activiteiten
Buiten de inloopmiddagen en avon-

den staan extra cursussen en activiteiten op het programma van de Zolder. Zo is er de welbekende kookcursus voor beginners en gevorderden, de meidenmiddag, de zolder 4
kids middag, de kookclub, etc. Deze zullen in het nieuwe schooljaar
allemaal terug komen en ook nog
nieuwe cursussen en activiteiten.
In samenwerking met Jeugdclub
’t Gilde zullen ook weer met regelmaat gezellige activiteiten georganiseerd worden, zoals film- en discoavonden. Kortom voor iedereen
is er wel wat te doen op De Binding
Zolder. Dinsdag 1 september is de
eerste inloopmiddag van het nieuwe schooljaar. Vanaf 14.00 uur kan
je gezellig binnen komen lopen. De
eerste avond inloop is op donderdag 10 september. Hier kun je rond
19.00 uur binnen komen lopen. De
Zolder vind je in het SJOK gebouw
in Kudelstaart, aan de Haya van Somerenstraat 35C. Voor meer informatie over de Stichting de Binding
is te vinden op www.debinding.nl.
Voor vragen kan gemaild worden
naar Manon@debinding.nl

Afzwemmen in zomervakantie!
Aalsmeer - In de zomervakantie
zijn er twee afzwemfeesten gehouden in zwembad De Waterlelie. Drie
zwemdiploma’s van het ZwemABC
werden afgenomen voor 58 kinderen van de vakantie zwemlessen op
24 juli en 14 augustus.
Er werd met kleding gezwommen,
door het gatenzeil gedoken, borsten rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Alles ging erg goed en de aanwezige zwemjuffen en -meesters
waren dan ook dik tevreden over
het getoonde resultaat. Alle groepen deden het uitstekend en na afloop kreeg iedereen zijn of haar felbegeerde diploma uitgereikt. Het
volgende afzwemfeest is op zaterdag 5 september voor de diploma’s
A en B.
Voor het A-diploma slaagden:
Tijn de Bruin, Kelvin Fokker, Justin
van der Graft, Joanne Heidstra, Ilse Heij, Sophie van Hemel, Alexia
Hiemstra, Bram Hoep, Elisa Emily Kiburg, Ashley Jannie Kiburg,
Fleur Theadora Paulina Leegwa-

ter, Sem Levyssohn, Mick Lochtenberg, Lars van Maris, Joëlle Michielse, Jort Offerman, Laura Pieczara,
Damian Rijswijk, Marijn van Rossen,
Anna Schaefers, Rick Schuurman,
Björn Spaargaren, Tanisha van Veen,
Ties Vreeburg, Robin Wakkers, Sven
Zuidgeest, Laurens Jo Leusink, Nina
Buskermolen, Jessica Helmer, Thijn
Spaargaren, Amoricia Karsodikromo, Ruben Rijm, Tess Keessen, Bodhi van Berkel, Naftali Eitjes, Ryan
Witteveen.
Het B-diploma was voor:
Marit van der Zwaan, Nina Buskermolen, Roan van Rijn, Sanne Roos,
Jesper van Eijk, Tess Keessen, Femme Bol, Tess Kleijberg, Amoricia
Karsodikromo, Isabel van Dodewaard, Calvin Kroon, Daan Dresken,
Eli Brugman, Jurre Zijlstra, Joeri de
Voogd, Bart de Haan, Nigel van Asselen.
Met het C-diploma gingen naar
huis:
Eline Rompelberg, Koen de Jonge,
Joren Hofmeester, Minke van Dijk,
Suzan ten Hoeve.

‘t Gilde in Kudelstaart
gaat weer beginnen
Kudelstaart - Aanstaande dinsdag 1 september gaan de deuren
van het SJOK gebouw in de Haya
van Somerenstraat weer open voor
jeugdclub ’t Gilde
Dan start groep 8 van het basisonderwijs en de eerste klassers van
het voortgezet onderwijs onder leiding van Gillian, Mark en Hanneke,
woensdag start groep 6 en 7 onder
leiding van Angela en Maaike en
vrijdag groep 4 en 5 met de leiders
Christa, Johan en Marina. Alle avonden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 20.00 uur. Op woensdagmiddag zijn kinderen uit de groepen
1/2 en 3 welkom en wel van 13.30
tot 15.00 uur. Deze groep staat on-

der leiding van Thea en Arlette. Alle leden zijn uiteraard van harte uitgenodigd, maar ook nieuwe gezichten zijn natuurlijk van harte welkom. Kom gerust eens kijken en doe
mee.
’t Gilde is een club die zich bezig
houd met spelletjes, knutselen en
met alles wat leuk en gezellig is.
Heeft disco avonden, filmavonden,
sinterklaas- en kerstviering, kortom
er is altijd wel wat te beleven met
als hoogtepunt het jaarlijkse zomerkamp ergens in een blokhut in Nederland. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar Thea, tel:0630598275 of mail naar eppobus@
hotmail.com.

Demonstratie van twirlsters
SV Omnia op de braderie
Voor vierde keer in Oosterbad

Jeffrey, Yves, Maurice en
Anouk winnen zwemloop
Aalsmeer - De vierde zwemloop in
het Oosterbad is afgelopen zaterdag
22 augustus weer een groot succes
geworden. De jeugdwedstrijd die
door het Oosterbad en het Oceanus
multi triathlon team werd georganiseerd had liefst achttien deelnemers aan de start staan. De oudste
jongens en meisjes zwommen 400
meter in het Oosterbad en liepen 4
kilometer over de Jac. Takkade. Jeffrey Rijnders kwam met een tijd van
20:47 als eerste binnen, gevolgd
door Menno Koolhaas met een tijd
van 22:34. De jongens en meisjes
tot 11 jaar zwommen 300 meter en
liepen 3 kilometer. Hierbij kwam
als eerste Yves maurice over de finish met een tijd van 21:14, daarna
Roy Stevens met een tijd van 21:40
en Davey Heysteeg met 21:41. Voor

de jongste deelnemers was een afstand van 200 meter zwemmen en
2 kilometer lopen. Deze is gewonnen door Anouk Stevens met een
tijd van 16:59, daarna Daphne Buis
met 17:03 en Luke Kooy met 19:37.
Anouk van Weerdenburg kwam
heel relaxed over de finish en genoot met volle teugen en dat is toch
waar het om draait in de sport! Dus,
volgend jaar allemaal meedoen aan
alweer de vijfde zwemloop, want alleen al het meedoen is een medaille waard!
Het was een drukke dag voor de
medewerkers en vrijwilligers van het
Oosterbad, want ‘s middags stond
nog een waterpolotoernooi op het
programma. Mede door het heerlijke weer, was ook deze activiteit een
groot succes.

Aalsmeer - De twirl lessen zijn hervat bij SV Omnia 2000. De leiding is
sinds mei uitgebreid met Maaike de
Langen, naast de bestaande leiding
Corine van der Neut en Valerie Leliveld. Én ze hebben niet stil gezeten
deze vakantie, ze zijn volop in voorbereiding geweest voor het tweede
deel van het twirl seizoen. Het aantal leden is gegroeid, er zijn nu drie
teams gevormd.
Het peewee team, van 4 tot 9
jaar onder leiding van Valerie, het
preteen team 9 tot 11 jaar met docente Maaike en het junior team
vanaf 12 jaar met leidster Corine.
De komende trainingsperiode wordt
zeer intensief gebruikt om de nieuwe show van het preteen team in te
studeren en natuurlijk de bestaande shows weer op te frissen en de
puntjes op de i te zetten. Op zondag 4 oktober staat de eerste wedstrijd in Alphen a/d Rijn op het programma. Daar gaat een aantal solisten debuteren op een nieuw onderdeel. Selina Kok en Chris van Dijk
gaan starten met het individuele onderdeel 1 baton, op verplichte muziek een programma met veel technische onderdelen. Solenne Kohler
gaat deelnemen aan het onderdeel
Rythmic dance twirl op eigen gekozen muziek in de categorie Juveni-

le beginner. En Kim Nederstigt gaat
debuteren op het onderdeel Super
x-strut. Dit is een uitgebreide vorm
van de basicstrut die solistisch uitgevoerd wordt. Na de wedstrijd in
oktober gaat gewerkt worden aan
de nieuwe shows voor volgend seizoen. Het twirl seizoen loopt van januari tot december en wordt afgesloten met het NK in januari in 2010
in Amsterdam Sporthallen Zuid. Een
aantal solistes van SV Omnia heeft
zich reeds geplaatst voor het NK of
voor de voorselectie in December
in Lelystad. Wil je de twirlsters eens
live aanschouwen? Ze geven een
demonstratie op de corsobraderie
in Aalsmeer centrum op zaterdag 5
september rond 13.30 uur. Lijkt het
je ook leuk om te komen twirlen?
Je bent van harte welkom, afhankelijk van leeftijd en niveau, op zaterdagochtend van 9 tot 10 uur of van
10 tot 11 uur of op vrijdagavond uur
van 19.15 tot 20.15 uur in de gymzaal van de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinator Colinda van Dijk
06-24532039 of per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van SV
Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

