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UITHOORN

32m2 UNIT VOOR € 44.900,– v.o.n. excl. BTW
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Veilig
24/7 Toegang

DroogVeilig
24-uurs toegang

Droog

• Veilig

• 24-uurs toegang

• Droog

Ondernemingsweg, Industrieterrein Uithoorn. Elektrische overheaddeur. 
Per direct beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website of bel 
De Zilvermijn 0297 - 26 21 55.

DE LAATSTE UNITBEGANE GROND!

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61 
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA
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O
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5.
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BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE

JE OUDE JEANS
IS GELD WAARD

VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 SEPTEMBER

DUS SCOOR DIT WEEKEND VOORDELIG JE 
NIEUWE JEANS EN STAP BINNEN BIJ BIG L.

€10.-

€15.-

€20.-

KOR-
TING

KOR-
TING

KOR-
TING

JEANS
TOT  €100.-

JEANS 
TOT      €50.-

JEANS 
TOT  €150.-  

LEVER DIT WEEKEND JE OUDE BROEK IN...
EN ONTVANG KORTING OP JE NIEUWE JEANS!

JE OUDE JEANS SCHENKEN WIJ AAN HET LEGER DES HEILS 

AMSTELHOF RUNNING
Looptrainingen voor beginnende
en gevorderde lopers

Meer informatie:
www.amstelhof.com/looptrainingen

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 - 380580

Alphen a/d Rijn 0172 - 245945

Amsterdam 020 - 6124945

Nieuw–Vennep 0252 - 629729

Ook in de feesttent
is Antenna aanwezig.

Iedereen veel
plezier gewenst!

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, tel. 0297 349 078 , www.zussies.com

Onze merken zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 176Onze merken zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 176Onze merken zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 176

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

DE ZON SCHIJNT...
HET WORDT WARM!
Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een 
offerte voor een airco aan.

www.kunstuitleen-timeless.nl

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
Tel. 0297 - 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Opel Corsa CDTI 111 Edition
• Airconditioning
•  Electrische ramen
•  Radio/CD30/MP3 speler

Gegardeerd

GEEN
wegen-
belasting

Opel Corsa CDTI 111 Edition

GEEN
wegen-
belastingwegen-
belastingwegen-

GEENBPM!
belasting

14%
bijtelling

Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer

14%
bijtelling
14%
bijtellingbijtelling

vanaf   € 14.595,-

Opel Corsa - Belastingvrij!

•  Cruise control
Verbruik 1:27,5

w w w . v a n k o u w e n . n l

Annemieke’s
Kramerie

Annemieke’s Kramerie 
Machineweg 3 | Aalsmeer

Tel. 0297-385281

BruidsBeurs

staat daar óók
met een stand!
Zie voor meer informatie

elders in deze krant

IN HOTEL AMRÂTH TE AMSTERDAM

EN

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2010

Festiviteitentijd in Aalsmeer!
Aalsmeer - De vakanties zijn defi-
nitief voorbij, de basisscholen zijn al 
weer twee weken aan de gang en 
ook het voortgezet onderwijs heeft 
de stap naar de leslokalen weer ge-
zet. Het is september en dit betekent 
in Aalsmeer: festiviteitentijd. Vertier 
voor elk wat wils, voor jong en oud. 
Aanstaande zaterdag 4 september 
wordt de aftrap groots gegeven met 
overdag de overbekende braderie in 
de straten in het centrum, voor de 

derde maal de Westeinderhavendag 
op de Uiterweg, ‘s avonds verlicht 
varen, ook de verlichte tuinen be-
zoeken is een aanrader, en uitsmij-
ter van de dag vormt vanaf 23.00 uur 
de spectaculaire vuurwerkshow. 
Op zondag 5 september start de 
feestweek in de tent op het Praam-
plein met allereerst een kerkdienst. 
Op maandag organiseert SPIE een 
talentenjacht om de startvolgorde 
voor de pramenrace te bepalen, op 

dinsdag trakteren Aalsmeerse mo-
dewinkels op een wervelende fa-
shionshow, woensdag 8 september 
staat de Rabo kindermiddag op het 
programma en treden in de avond 
liefst drie Aalsmeerse bandjes op. 
Donderdag krijgen eerst gehandi-
capten de Dag van hun Leven aan-
geboden en ‘s avonds is de Miss 
Aalsmeer verkiezing met optredens 
van bekende artiesten. Vrijdagmid-
dag 10 september worden senioren 

Tuinenwedstrijd: 
het wordt spannend!
Aalsmeer - In heel veel tuinen 
kreeg de redactie van De Nieuwe 
Meerbode afgelopen maand een 
kijkje. Massaal is deelgenomen aan 
de bijna zomerse traditie: de tui-
nenwedstrijd. Grote tuinen met veel 
groen en schaduwgevende bomen, 
knusse hoekjes met veel aandacht 
voor sfeer, terrassen vol bloeien-
de planten en onder andere tuinen 
met prachtige siervijvers. De uitslag 
laat nog heel even op zich wachten. 
Eerst wordt alle inwoners de mo-
gelijkheid gegeven om alle aanko-
mende activiteiten in september te 
bezoeken. En het geeft de jury nog 
even de tijd om alle inzendingen 

nog eens nader te bekijken. De drie 
winnaars krijgen binnenkort een 
uitnodiging om hun cadeaubon van 
250, 100 of 50 euro in ontvangst te 
komen in tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg, de spon-
sor van deze wedstrijd. Insturen kan 
niet meer, klaar! 
Uitsmijter vormt de inventieve ma-
nier van tuinieren van de familie 
Karssing: “Een tuin is niet voor ie-
dereen weggelegd. Een balkon soms 
ook niet. Maar een oude schoen in-
planten en op een richeltje plaatsen 
kan bijna altijd. Met rotsplanten bij-
na jaarrond leuk. Ik zou zeggen: Tui-
nier ze!”

uitgenodigd om mee te komen zin-
gen met het Cocktail Trio en kan ‘s 
avonds in de tent genoten worden 
van onder anderen Wolter Kroes 
met band. 

Zaterdag 11 september is natuurlijk 
de dag van de Aalsmeerse pramen-
race en de organisatie van de Feest-
week biedt een swingende laatste 
avond met optredens van 2 Unli-
mited, 2 Brothers on the 4th Floor 
en onder anderen zangeres Bonnie 
St. Claire. Op zondag 12 septem-
ber wordt iedereen uitgenodigd om 
het centrum te verlaten en richting 
bedrijventerrein Hornmeer te gaan 
voor de Hibra historische motorra-
ces. Elders in deze krant feestpagi-
na’s met alle activiteiten op een rij-
tje. Veel (lees)plezier!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575
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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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 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 me-
dedelingen 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 spoedge-
vallen 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 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, 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. Spreek-
uur 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 Klachten-
bureau 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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlsmEEr,
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

Vermist:
-	 Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet 

Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje. 
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en 

zwart pootje. Hij is 2 jaar oud. 
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud. 
- Lorentzhof in Kudelstaart: Kleine cyperse poes, grijs/bruin met 

witte buik en witte poten. Lijkt erg jong maar is toch 13 jaar. Ze 
heet Dropje. 

- Omgeving  Specht bij Bovenkerk/grens Aalsmeer: Zwart/witte kat, 
gecastreerd. A-symetrische witte streep over zwarte kop. 

- Von Sieboldlaan: Zwart met bruin kitten met een heel klein beetje 
wit en een bruin neusje met een zwart stipje erop. 

- Kudelstaart, omgeving Zuiderpark: Zwarte kat, klein wit befje, 
zwarte halsband waarop ‘diamantjes’, gesteriliseerd. 

- Kudelstaart, Zwanenbloemweg: Cyperse kat met een knik in de 
staart.

- Opheliaan, nabij het Seringenpark: Polletje, zwarte poes met witte 
borst en witte voetjes.

- Oosteinderweg: Beau, zwarte kater met een klein wit vlekje onder  
zijn kin. Hij draagt een paars halsbandje met naamkoker.

- Nieuw Oosteinde, Dr. Waschersstraat: Zwarte hond, reu, draagt 
een licht blauwe halsband met kluifjes er op zijn naam is Puck. Hij 
heeft een witte streep op zijn neus en borst en witte vlekjes op zijn 
poten. 

- Rijsenhout, Heermanszwet: Cyperse kat. 
- Von Sieboldlaan: Poes van 4 jaar. Is erg mager. Heeft 10 weken ge-

leden kittens gekregen. Ze heet Bella, is wit met zwart/grijze vlek-
ken.

- Snoekbaarsstraat: Zwarte kater met witte bef en wat wit aan de 
pootjes. Finny is 16,5 jaar oud en heel erg mager. 

- Mijnsherenweg, Kudelstaart: Moortje, zwarte kater met paar witte 
haartjes op zijn borst Hij mist klein hoekje uit zijn linker oor. 

- Anjerlaan: Zwart/witte kater. Heeft een Felix kopje. 

Gevonden:
- Haydnstraat: Al een paar weken loopt daar een ongecastreerde  

zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en 
over zijn rechter oog een zwarte vlek . 

- Kudelstaart, Burggravenambacht: Lapjes poes, wit, zwart en bruin, 
is zeer mager. 

- Kudelstaart, Hoofdweg: Bij dijkje loopt een zeer magere lapjeskat 
die er plukkerig uit ziet. 

- Copernicusstraat, Kudelstaart: Agaponis. 
- Kruisweg in Rozenburg: Beige kitten van ongeveer 4 weken en 

moeder. 
- Aalsmeerderweg: Schildpad.

Goed	tehuis	gezocht:
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. 
- Spot en Sproet, 2 hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar.Goed ge-

zond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere hon-
den. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke	telefoonnummers:
Infolijn	Dierenbescherming	Aalsmeer	en	
omstreken:	0297-343618.	Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet:	www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Aalsmeer - Op woensdag 8 sep-
tember wordt van 19.15 tot 19.45 uur 
weer een Oecumenisch Avondgebed 
gehouden in de kapel van ’t Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16.  Het 
Avondgebed wordt voorbereid door 
een interkerkelijke commissie, onder 
auspiciën van de Raad van Kerken 
Aalsmeer. Het jaarthema 2010 luidt 
‘Tekenen van het Koninkrijk’. Gene-
zingen en andere wonderen die Je-

zus verrichtte staan niet op zichzelf 
maar zij zijn ‘tekenen’. Ze verwijzen 
naar wat God wil doen  om zijn Ko-
ninkrijk op aarde te vestigen. 

Elke maand staat naar aanleiding 
van dit thema, een Bijbelverhaal cen-
traal.  Voor de komende keer is dat 
‘Het teken van de broden’ uit Mar-
cus 6: 30-44. Dominee T. Prins zal 
een korte overdenking houden!

OVAK dagtocht Ilpendam
Aalsmeer - Dinsdag 24 augustus 
heeft de OVAK een dagtocht naar 
Ilpendam gemaakt. De groep werd 
in de ochtend met koffie en heerlij-
ke zelfgemaakte appeltaart bij het 
dorpshuis in Ilpendam ontvangen. 
Daarna werd op de fiets gestapt. De 
tocht ging langs rustige polderweg-
getjes richting Monnickendam. Ver-
volgens door Zuiderwoud richting 
Broek in Waterland. 
Bij pannekoekenhuis De Witte 
Swaen genoten velen van de rust en 
niet te vergeten de inwendige mens. 
Langs de Broekervaart  kwam de 
groep bij de pont bij het Schouw, 

over het Noord-Hollandskanaal om 
daarna door het Landsmeerderveld 
naar Landsmeer en het Twiske te rij-
den. Alleen al de brug er naar toe is 
bijzonder. 
Maar wat een prachtig gebied! Je 
kunt je bijna niet voorstellen dat het 
maar zo’n tien kilometer van Am-
sterdam af is. Geweldig! Nog een 
verfrissing bij het Paviljoen aldaar. 
Verder door Purmerland, waar An-
ton Heyboer is begraven, richting de 
pont naar Ilpendam.
Na een heerlijk buffet en ijs toe ging 
ieder weer, en nu door een geweldi-
ge plensbui, richting Aalsmeer.

Dierenbescherming Aalsmeer 
zoekt collectanten
Aalsmeer - Van 3 oktober tot en 
met 9 oktober houdt de Dierenbe-
scherming Aalsmeer e.o. haar jaar-
lijkse collecte. Om deze collecte tot 
een succes te maken, zijn er in het 
gehele werkgebied (Aalsmeer, Ku-
delstaart, Rijsenhout, Uithoorn en 
De Ronde Venen) veel collectanten 
nodig. Het bestuur is dus op zoek 
naar dierenvrienden die een paar 
uurtjes van hun vrije tijd willen op-
offeren om te helpen om het wel-
zijn van dieren in deze regio te be-
schermen en te verbeteren. Wilt u 
zich daarvoor inzetten? Geef u op 
via de infolijn, tel. 0297-343618 of 

stuur een mail naar db.aalsmeer@
gmail.com. Geeft u a.u.b. uw naam, 
adres, telefoonnummer (en evt. 
e-mailadres) op. Tijdens de col-
lecte wordt dit jaar regionaal ex-
tra aandacht besteed aan het var-
kentje Duitje en daarmee verbon-
den de Kids for Animals en het Be-
ter Leven Kenmerk van de Dieren-
bescherming (www.beterleven.die-
renbescherming.nl). De collectant 
deelt kleurplaten uit aan de kinde-
ren en door middel van de kleurpla-
tenwedstrijd kunnen zij een pluche 
Duitje winnen of een Kids for Ani-
mals-lidmaatschap.

Waar is kater Beau?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is zwarte kater Beau 
met wit vlekje onder zijn kin op bij-
gaande foto. Het dier draagt een 
paars halsbandje met naamkoker. 

Beau wordt vermist vanaf de Oos-
teinderweg. Wie het dier heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618. 

Zondag 
5 september

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Otmar Vrees. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met spreker Es-
ther Vosterman. Speciaal progr. voor 
de kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zomerdienst met zondag 
10u. tentdienst Praamplein met drs. 
W.J. Plantinga, Zoetermeer. 16.30u. 
Tentdienst.  

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met ds. Henriette van Dunné. 
Extra collecte Stichting C.O.M.E. Na 
dienst presentatie vernieuwde web-
site. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst met br. P. Stolk, H.I. 
Ambacht. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u. en 16.30u. dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. ds. J. van 
Popering.    

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. gez. dienst, tentdienst 
Praamplein. In zorgcentrum 10u. 
dhr. E.H.R. Kramer, Aalsmeer. 
18.30u. ds. C.A.E. Groot, Barneveld. 
Zangdienst zang-groep.   
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, ds. W. Dekker, 
Oosterwolde. Organist R. Kooning.   

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.

, 

KERKDIENSTEN
Zondag diensten om 10u. met ds. 
A. van Vuuren (VHA) en om 18.30u. 
met ds. F. van Roest, Noordwijk. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. C.J. van Rhijn, Am-
stelveen. 18.30u. ds. K. Muller. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloos-
terkapel, euch. viering met karme-
lieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof, 
woordcomm. viering met M. van 
Zoelen. Zondag om 10.30u. Kar-
melkerk euch. viering met L. See-
boldt. Karmelkoor en Mirakeltjes. 
Om 14.30u. Poolse dienst.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Dienst om 19u. euch. viering met L. 
Seeboldt. 
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen.
Tevens tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat. start-
zondag.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. euch. viering met H. 
Post. Mmv dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 september. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 5 septem-
ber wordt in de Dorpskerk een 
zangdienst gehouden met als the-
ma ‘Nooit zal het donker winnen’. 
De samenzang wordt ondersteund 
door een zestal vocalisten van het 
sing-in-team WoordMuziek. Onder 
hen drie leden van de gospelfor-
matie The Lighters, die 35 jaar ge-
leden meerdere keren in Aalsmeer 
te gast waren, De samenzang wordt 
begeleid en tekstueel verbonden 
door predikant en musicus, ds.C. A. 
E.Groot  uit Barneveld. De dienst be-
gint om 18.30 uur in de Kanaalstraat. 
Iedereen is van harte welkom. 

Organisatie van 
ouderendag 
zoekt hulp
Aalsmeer - Jaarlijks wordt de ou-
derendag georganiseerd in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Dit 
jaar is de datum gesteld op 26 no-
vember. Vanaf half oktober kun-
nen weer kaarten besteld worden 
voor dit altijd gezellige evenement 
voor senioren met muziek, bingo en 
een hapje en een drankje. Om al-
les goed te laten verlopen is in het 
bestuur plaats voor een secretaris 
of secretaresse. De organisatie ver-
gadert ongeveer 6 maal per jaar en 
tijdens de ouderendag worden ex-
tra inspanningen verwacht. Heeft u 
interesse? Inlichtingen bij Dirk van 
Leeuwen via 06-51094994.

Oecumenisch Avondgebed

Weer fietstocht 
ANBO/PCOB
Aalsmeer	 -	 De pedalen gaan 
weer rond bij ANBO en PCOB. Na 
de succesvolle rit naar Badhoeve-
dorp met een record aantal deelne-
mers, gaat de groep nu op dinsdag 
7 september richting Amstelveen en 
Uithoorn. De fietscommissie heeft 
weer een nieuw parcours uitgezet, 
dus fiets gezellig mee. De groep 
vertrekt om 13.30 uur vanaf het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat.

Actieweek KWF 
Amstelveen	- Van 5 tot en met 11 
september is de folderwand bij het 
Infocentrum van Ziekenhuis Am-
stelland, in het kader van de actie-
week van het KWF  ingericht met 
informatie over kanker en kanker-
bestrijding. 
Het Infocentrum bevindt zich in de 
centrale hal van het ziekenhuis en is 
tevens te bereiken onder telefoon-
nummer 020-7557118 of via email-
adres infocentrum@zha.nl.
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Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling 
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: 
vrije inloop. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30 tot 
20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 uur 
is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen 
vanuit het buitenland en planning on-
dertrouw en huwelijkdata dient altijd 
in persoon een afspraak te worden ge-
maakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 8.30 
tot 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 por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 7 september en 
21 september 2010.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening 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 ge-
meente 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 mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de het bewoners aanspreekpunt Schip-
hol (BAS). BAS is bereikbaar op alle 
dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-
6015555 of via info@mailbas.nl of 
website www.bezoekbas.nl
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DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV 1990) voor de hieronder genoemde acties uit te voeren met 
betrekking tot weggebruik:
• Afsluiten van de Hornweg
Deze ontheffing geldt voor dinsdag 14 september 2010, met eventu-
ele uitloop op woensdag 15 september 2010.

Verkeersbesluit 2010/8690
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij op 17 augustus 2010 besloten hebben op grond van ar-
tikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, twee verkeers-
borden te laten plaatsen met het verkeersteken L2 uit bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990).
Met het plaatsten van de twee verkeersborden met het verkeerste-
ken L2 wordt de voetgangersoversteekplaats aan de Baccarastraat 
opgewaardeerd tot een zebrapad, om de verkeersveiligheid te ver-
beteren voor de leerlingen van de RKBS Jozef.

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het weg-
verkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 
8690 - M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter 
inzage bij de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan 
op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), 
binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar 
indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Raadsbesluit 2010/10863
De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat zij 
op 26 augustus 2010 besloten heeft op grond van artikel 9, lid 1 van 
de Wegenwet de verbinding tussen de Hornweg en de Legmeerdijk 
op 14 oktober 2010 te ontrekken aan de openbaarheid. Met het 
ontrekken van de verbinding tussen de Hornweg en de Legmeerdijk 
verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid voor het verkeer 
op de Legmeerdijk. Via een nieuwe verbinding tussen de Hornweg 
en de Palingstraat blijft de Hornweg bereikbaar voor bestemmings-
verkeer. Verkeer van de Legmeerdijk naar de Hornweg kan hierbij 
gebruik maken van de nieuwe route Snoekbaarsstraat – Karperstraat 
– Palingstraat. De verkeerskundige aanpassingen vinden plaats con-
form ‘Duurzaam Veilig’.

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het weg-
verkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 
10863 - M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter 
inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan 
op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), 
binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar 
indienen bij: Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Uiterweg 93, 1 esdoorn 
Datum verzending vergunning: 1 september 2010
• Hornweg 175, 2x ceder, 2x den
• Kerkweg 21, 1 den
Datum verzending vergunning: 7 september 2010

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is ver-
leend:
• De Suyckeroom (behorend bij Tennis en Squashcentrum Herman 

Demper), Sportlaan 43A.
Datum verzending vergunning: 26 augustus 2010

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de 
APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• De Suyckeroom (behorend bij Tennis en Squashcentrum 

Herman Demper), Sportlaan 43A.
Datum verzending vergunning: 26 augustus 2010.

1 officiële pasfoto die aan de specifieke eisen die daaraan gesteld 
zijn, moet voldoen. Indien het kind reeds in het bezit is van een 
reisdocument of bijgeschreven staat in het paspoort van een ouder, 
dient dit document getoond te worden.
let op: de maatregel van de overheid om personen van 14 jaar 
eenmalig een gratis identiteitskaart te verstrekken is per 1 ja-
nuari 2010 vervallen!

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 34

t/m 2 sep Evenementenvergunning: 
Triatlon op zondag 29 augustus 2010;

t/m 2 sep Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;

t/m 8 sep Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249, 
1 moerascypres; Schweitzerstraat 14-53, 20x linde, 
1x sierkers , 1x conifeer, 1x populier; 

t/m 14 sep Evenementenvergunning: barbecue restaurant Marcon 
op zaterdag 14 augustus 2010;

t/m 17 sep Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
t/m 17 sep Evenementenvergunning: Hibra, 

op zondag 12 september 2010.
t/m 22 sep Evenementenvergunning: Summer Dance Party 

op zaterdag 14 augustus 2010;
t/m 23 sep Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor 

de nacht van 14 op 15 augustus 2010, tot 05.00 uur;
t/m 24 sep Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag 

16 oktober 2010.
t/m 1 okt Verordening 1e wijziging tarieventabel 

legesverordening
t/m 7 okt Evenementenvergunning, feestweek van 

zondag 5 t/m zaterdag 11 september 2010
t/m 7 okt Raadbesluit 2010/10863 Kruising 

Hornweg/Legmeerdijk
t/m 12 okt Kapvergunning: Clematisstraat 15, 1 laburmum 

watereri Vossii en 1x abies nordmanniana; Hornweg 
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn; Johan Frisostraat 2, 2x 
sorbus intermedia; Perron- zijde 14, 1 thuja plicata; 
Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175 2x den; 
Kerkweg 21, 1 den; 

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 3 september 2010
• Kastanjelaan 1 , het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.
inzagetermijn tot vrijdag 10 september 2010
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.
inzagetermijn tot vrijdag 24 september 2010
• Dorpsstraat 15 , het oprichten van een technische ruimte;
• Perronzijde 11, voor het gedeeltelijk vergroten van de 

woning.
inzagetermijn tot vrijdag 8 oktober 2010
• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning en het 

bouwen van een berging.
• Aalsmeerderweg 90, het vergroten van de woning;
• Bosrandweg 25, het geheel oprichten van een Hippisch centrum 

(2e fase); 
• Romeijnstraat 7, het wijzigen van een kozijn.
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Ringvaart, percelen sectie E nr. 1730 en sectie G nr. 2589, het 

plaatsen twee bewegwijzeringsborden;
• Bestemmingsplan, Ontwerp 2e partële herziening 

uitwerkingsplan “Nieuw Oosteinde 3, deel 1: 
• Kennisgeving besluit wet Milieubeheer WM 97-12, 

revisievergunning Wet milieubeheer verffabriek en groothandel 
in verf, Oosteinderweg 32

• Verkeersbesluit 2010/9093, plaatsen verkeersteken B6 
Stommeerkade-Kwekerij

• Verkeersbesluit 2010/10374, plaatsing verkeersborden 
nieuwbouwlocatie Dorpshaven

• Verkeersbesluit 2010/10420, plaatsing verkeersborden fietspad 
achter tennispark Kudelstaart

• Verkeersbesluit 2010/10527, verwijderen verkeersbord 
verkeersteken A2 Mr. Jac. Takkade

• Verkeersbesluit 2010/8731, aanleg gehandicaptenparkeerplaats 
Praamplein

• Aalsmeerderweg 249, het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw (gebouw VI)

• Aalsmeerderweg 255, het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw (gebouw IV)

• Westeinderplassen H585, het plaatsen van een blokhut
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een tijdelijk hekwerk 

(kooiconstructie)
• Emmastraat 20, het verwijderen van asbest
• Hornweg 196b, idem
• Julianalaan 128, idem

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Oosteinderweg achter 197, het bouwen van een schuur.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uiterweg 260, het vernieuwen van een woning.

Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt 6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter 
inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Het college maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouwverordening, besloten is 
de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Emmastraat 20, het verwijderen van asbest;
• Hornweg 196b, het verwijderen van asbest;
• Julianalaan 128, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 2 september 2010 verzonden.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 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 bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 249, het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw (gebouw VI);
• Aalsmeerderweg 255, het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw (gebouw IV);
• Westeinderplassen H585, het plaatsen van een blokhut.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een tijdelijk hekwerk 
(kooiconstructie). 

Verzenddatum bouwvergunningen: 2 september 2010.

PUBliCatie melDinG artiKel 8.40 wet milieUBeHeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, 
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet 
van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen 
de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : SnaQ
Adres : Van Cleeffkade 5
Plaats : 1431 BA Aalsmeer
Datum : 22-04-2010

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

VerorDeninG tot eerste wiJziGinG tarieVentaBel
BeHorenDe BiJ en Deel UitmaKenDe Van De
leGesVerorDeninG 2010

De raad van de gemeente Aalsmeer heeft in haar vergadering van 24 
juni 2010 bovenstaande verordening vastgesteld. De verordening, 
welke ingaat per 1 oktober 2010, ligt ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening.

aanVraGen iDentiteitsKaart Voor KinDeren t/m 13 Jaar

Doordat in juni 2012 de bijschrijving van kinderen in het reisdocu-
ment van rechtswege komt te vervallen, kunnen kinderen t/m 13 
jaar een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen voor  8,95. Voor 
de aanvraag dient het kind zelf te komen en in het bezit te zijn van 
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Meld activiteiten aan OVG!
Aalsmeer - Voor veel verenigin-
gen en stichtingen staat het nieu-
we seizoen voor de deur en een 
nieuw seizoen betekent niet alleen 
repeteren, maar ook optreden, con-
certen geven, activiteiten organise-
ren. De OVG maakt jaarlijks een lijst 
met evenementen die de komende 
maanden op stapel staan. 
Om dubbelboekingen te voorkomen 
worden verenigingen en stichtingen 
verzocht hun evenement te melden 
bij Ondersteuning Verenigingen en 
Goede doelen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Op deze manier zullen er 
zo min mogelijk gelijksoortige eve-
nementen op dezelfde dag of avond 
gehouden worden. Concerten, uit-
voeringen, tentoonstellingen en an-
dere activiteiten kunnen gemeld 
worden door te mailen naar info@
evenementenkalender-aalsmeer.

nl. Alvast een greepje uit het aan-
bod de komende maanden. Natuur-
lijk op de eerste zaterdag van sep-
tember braderie in het Centrum, de 
Westeinderhavendag, verlicht varen 
en vuurwerk, gevolgd door de feest-
week, de pramenrace en de histori-
sche motorrace Hibra. 
Op 18 en 19 september wordt de 
kunstroute Aalsmeer weer gehou-
den, op 9 oktober een boekenmarkt 
in het Centrum overdag en in de 
avond een concert door Aalsmeers 
Harmonie, op 20 november geeft 
vrouwenkoor Vivace een jubileum-
concert ter gelegenheid van haar 25 
jarig bestaan en op 26 november is 
het weer tijd voor de jaarlijkse ou-
derendag. 
De evenementenkalender is te vin-
den op www.evenementenkalen-
der-aalsmeer.nl. 

Lezing in De Heimanshof
Hoofddorp - Zondagmiddag 5 
september geeft Hein Koningen in 
heemtuin De Heimanshof aan de 
Wieger Bruinlaan een lezing, geti-
teld ‘Over planten en het veen dat 
door mens en meer verdween’. Aan 
de hand van dia’s vertelt hij: eens 
lag op de plaats van de Haarlem-
mermeer een groot veen dat on-
derdeel was van het enorme veen 
dat geheel west Nederland bedek-
te. Toen de mens zich er in de vroe-
ge Middeleeuwen vestigde had hij 
al snel behoefte aan meer brand-
stof. Hij ontdekte dat de afgestorven 
en in water geconserveerde planten 
van het veen na bewerking en dro-
ging uitstekende brandstof oplever-
de. Dus ging hij het veen verturven. 
Daardoor verdween een groot deel 
van het veen en ontstond de Haar-
lemmermeer. Maar wat is veen pre-

cies? Welke planten vormen veen? 
En hoe maak je er brandstof van? 
Trouwens, hoe kwam dat grote veen 
op de plaats waar de mensen nu 
wonen en werken? Over al deze as-
pecten zal Hein Koningen vertel-
len. Hein Koningen is woonachtig 
in Amstelveen en is al van jongs af 
sterk geïnteresseerd in veen, venen, 
veenvorming en de planten die veen 
vormen. Van 1961 tot 2001 was hij 
werkzaam bij de Dienst van Plant-
soenen van de gemeente Amstel-
veen en beheerder van de beken-
de heemparken en heemgroen al-
daar. Na zijn pensionering bezoekt 
hij nog regelmatig venen in binnen- 
en buitenland. De lezing is van 14.30 
tot 15.30 uur en de toegang is gra-
tis. De Heimanshof bezoeken kan 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zie ook: 
www.deheimanshof.nl.
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Muziek
Donderdag 2 september:
* Blitzz Crazy Piano’s met entertai-
ners uit Scheveningen v/a 21u in 
Blitzz, Marktstraat.
Vrijdag 3 september:
* Disco in ‘t Gilde, Proosdijstraat 
voor gr. 1 t/m 5 19-20u. en gr. 6 en 
voortgezet onderwijs 20-22u.
* Alternatieve rock van Bird on the 
Wire en Najchevski in N201, Zwar-
teweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 4 september:
* Bacchus mini-uitmarkt in/rond 
culturele café in Gerberastraat met 
live-muziek en voordracht v/a 15u.
Woensdag 8 september:
* Aalsmeer Live met De Klught, King 
Pelican en Dazzle in feesttent op 
Praamplein vanaf 20.30u.
* Hip hop en r&b met zanger van 
band Postmen oefent in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
Donderdag 9 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feest-
tent met optredens Nick en Simon, 
Danny Froger, Jaap van x-factor en 
dj Martijn. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 10 september:
* Dutch Party in feesttent met Wolter 
Kroes in concert, Frans Duijts en Ed 
Nieman. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 11 september:
* Back tot the Past met Gerard Jo-
ling, Bonnie St. Claire, 2 Brothers on 
the 4th Flor en dj Alex van Oostrom 
in feesttent. Aanvang: 20.30u.
Zondag 12 september:
* Up load cinema in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Aanvang: 21.30u.

Exposities
Vanaf 2 september:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van 
Miep Maarse’ in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u. Zaterdag 
4 september opening om 16u. Op 
Kinderkunstzolder kindertekenin-
gen uit Bali. 
Augustus:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
4 en 5 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag en 
zondag 11 tot 16u. 
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein. Ook zondag. Beide da-
gen van 13.30 tot 16.30u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Donderdag 2 september:
* Fietstocht OVAK naar Leimuiden. 

Vertrek 13.30u. Waterlelie, Dreef.
Vrijdag 3 september:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
3 t/m 11 september:
* Verlichte tuinen op de Uiterweg.
Zaterdag 4 september:
* Westeinderhavendag bij Aalsmeer-
se watersportbedrijven op Uiterweg. 
Opening om 10u.
* Corsobraderie in straten Centrum 
van 10 tot 17u.
* Dart Open in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Verlicht varen (botenshow) op 
Ringvaart en Westeinderplassen 
vanaf 20u.
* Vuurwerk nabij watertoren, Ku-
delstaartseweg. Start 23u.
Zondag 5 september:
* Start feestweek Aalsmeer met tent-
dienst gezamenlijke kerken, 10u.
* Open dag handboogver. Target in 
clubgebouw, sportpark Calslagen 
van 12 tot 16u.
* Olifantenfestival met alles van/over 
olifanten, Hoofdweg 128, 10-17u.
Maandag 6 september:
* SPIE-avond ‘Aalsmeer got talent-
show’ voor bepaling startnummers 
in feesttent, Praamplein vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 7 september:
* Fashion Night Aalsmeerse (mode)-
winkels in feesttent vanaf 19.30u.
* Bridgen bij Strijd en Vriendschap 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 19.30u
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen in OTT Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 8 september:
* Rabo Kindermiddag met Jeroen’s 
Jeugdshow in feesttent vanaf 14u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 9 september:
* Gehandicaptendag Stichting Dag 
van je Leven in feesttent v/a 10u.
Vrijdag 10 september:
* Seniorenmiddag met optreden 
Cocktail Trio in feesttent v/a 14u.
Zaterdag 11 september:
* Pramenrace. Start 12.30u. bij Pont-
weg in Oost. Finish bij Praamplein. 
Feesttent open van 13 tot 18u.
Zondag 12 september:
* Hibra motorraces op bedrijventer-
rein Hornmeer vanaf 10u.

Vergaderingen
Donderdag 2 september:
* Wethouder Van der Hoeven te gast 
bij wijkraad Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan vanaf 19.30u.
* Wijkraad Oost bijeen in De Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 19u.
Donderdag 9 september:
* Raadsvergadering in het gemeen-
tehuis. Aanvang: 20u.

AGENDAZaterdag start nieuw seizoen
Uitmarkt met muziek en 
dichtkunst in Bacchus
Aalsmeer - Na de gebruikelijke zo-
mersluiting zijn de vrijwilligers van 
Bacchus er weer helemaal klaar 
voor. Er is deze zomer flink is geklust 
om het culturele café optimaal uit te 
rusten om de optredens helemaal 
tot hun recht te laten komen. Dat dit 
ten goede komt aan het publiek mo-
ge duidelijk zijn. Volop redenen om 
het nieuwe seizoen van Bacchus te 
openen met een feestje. Daarom is 
er op zaterdag 4 september een ge-
zellige Uitmarkt. Om 15.00 uur wordt 
de spits afgebeten door het duo Me-
rel en John. Zij hebben tijdens de 
akoestische avonden afgelopen jaar 
al een weergaloos optreden ver-
zorgd. Hun kennende zullen ze ook 
weer wat nieuwe songs ten gehore 
gaan brengen. Ook zal er aandacht 
zijn voor de dichtkunst. Dorpsdich-
ter Marcel Harting en de onvolpre-
zen taalkunstenaar Arjan Keene zul-
len weer een staaltje taalkunst ten 

gehore brengen. Liza Kaaijk zal sa-
men met Judith Glasbeek en Goos 
Kaaijk werken van Piazola vertol-
ken. Wat betreft de geplande films 
het komende seizoen: er zullen film-
trailers worden getoond, zodat al-
vast gepland kan worden wan-
neer Bacchus weer trakteert op een 
heerlijk filmavondje. Rond etenstijd 
is er door een aantal enthousias-
te vrijwilligers weer voor een heer-
lijk gevarieerd cultureel buffet ge-
zorgd. Wil je er zeker van zijn dat je 
mee kan eten: reserveer dan via de 
website www.cultureeelbacchus.nl. 
Daarna zal er weer een voorproef-
je zijn van de Bacchus Barrage, de 
pubquiz die zijn gelijke niet kent. De 
avond wordt afgesloten met klein-
kunst van Bjorn van Rozen met zijn 
prachtige songs en mooie teksten. 
Zeker de moeite waard om zaterdag 
naar het culturele café in de Gerbe-
rastraat te komen.

Neem spietje, Penta of praam mee
Pramenklusavond vanavond
Aalsmeer - Wat is er lekkerder 
dan een heerlijk biertje in café de 
Praam na een intensief avondje 
klussen aan de Praam. Kom gezel-
lig langs tijdens de Pramenraceklus-
avond vanavond, donderdag 2 sep-
tember. Tot 22.30 uur krijgt iedereen 
het tweede drankje gratis na inleve-
ring van een Spietje. Wie een Pen-
ta meeneemt wordt getrakteerd op 
een gratis rondje Shooters voor het 
hele team en wie een praam ‘par-
keert’ in de Zijdstraat krijgt naast 
eeuwig respect een heerlijke bor-
rel voor het hele team. Achter in de 
sloot bij het Praamplein telt overi-

gens niet mee! Helaas zijn er maar 
50 ligplaatsen voor De Praam in de 
Zijdstraat, dus zorg dat je niet te laat 
je praam komt stallen! 
Zaterdag 4 september preenteert 
het café een Verlichte Praams-
how! Kom genieten van alle prach-
tige verlichting tijdens de verlichte 
Praamshow in café de Praam vanaf 
23.00 uur. Zorg er in ieder geval voor 
dat je op tijd binnen bent. De Praam 
heeft 40 ligplaatsen beschikbaar 
aan het Praamplein om gezamen-
lijk te gaan genieten van de specta-
culaire vuurwerkshow op de West-
einderplassen.

Dit weekend begraafplaats open:
Meer dan 20 gedichten in 
het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Na het succes van vorig 
jaar zal KCA ook dit jaar het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stommeer-
weg omtoveren tot een gedichten-
tuin. Lovend waren de kritieken vo-
rig jaar toen het Boomkwekerskerk-
hof voor het eerst sinds tijden weer 
geopend was. Een goede reden van 
KCA om de inwoners van Aalsmeer 
en omgeving wederom de gelegen-
heid te geven om van de gedichten 
en het monumentale kerkhof te ge-
nieten. Dit jaar is het thema Dichter-
bij. Meer dan twintig gedichten zul-
len geplaatst worden onder de oude 

bomen en zerken in het Boomkwe-
kershof. Een ereplaats krijgt het ge-
dicht van Cees Tas, die dit jaar is ge-
storven. Hij heeft aan de wieg ge-
staan van de werkgroep podium-
kunst en literatuur en hij was als 
dichter een inspirator voor velen. 
Om zoveel mogelijk mensen de ge-
legenheid te geven om de gedich-
tentuin te bezoeken is, naast het 
weekend van de kunstroute op 18 
en 19 september, de oude begraaf-
plaats ook geopend op zaterdag 4 
en zondag 5 september, beide da-
gen van 12.00 tot 17.00 uur. 

Ook dj Kees Markman van de partij
‘Memphis’ live in Dorpshuis
Kudelstaart - In navolging op de 
successen van vorig jaar staat op 
zaterdag 2 oktober opnieuw een 
geweldige avond gepland in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Deze 
avond zal de legendarische band 
Memphis optreden. Memphis is be-
gin jaren zeventig ontstaan als een 
coverband van de Rolling Stones. 
De formule van de huidige Memphis 
is simpel; muziek uit de jaren zes-
tig en zeventig aangevuld met he-
dendaagse muziek die gerelateerd 
is aan die periode. Hierdoor ontstaat 
een mix van Beatles, REM, U2, Rol-
ling Stones, Queen en Robbie Willi-
ams. Veel Kudelstaarters gingen re-
centelijk al uit hun dak bij de mu-
ziek van Memphis tijdens zeer ge-
slaagde feesten van TVK en de An-
toniusschool en weten dat de band 

garant staat voor een topavond met 
top(pop)muziek. Ook dj Kees Mark-
man is van de partij!  De dj die  geen 
nadere introductie behoeft en met 
zijn uitgebreide platenkoffer en on-
geëvenaarde enthousiasme alles 
in huis heeft om de afgelopen de-
cennia muzikaal te laten herleven. 
De combinatie van deze gerouti-
neerde dj en de band Memphis is 
er een eentje van grote klasse die 
ongetwijfeld veel publiek naar Ku-
delstaart gaat trekken. 

Wil je erbij zijn? Kaarten à 10 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij de AH in Ku-
delstaart,  het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg en bij Renault Nieu-
wendijk aan de Zwarteweg. Aan de 
deur kost een kaartje 12,50 euro. 
Het feest begint om 20.30 uur. 

Kaartverkoop gaat voorspoedig
Bestuur feestweek is er 
helemaal klaar voor!
Aalsmeer - Bestuursleden Henk, 
Roland, Ruben, Dorine, Dave, Ben 
en René van de feestweek zijn er 
helemaal klaar voor. Samen met de 
groep vrijwilligers is het zevental van 
plan er weer een fantastische week 
van te maken. Vorige week leek nog 
dat de kaartverkoop wat stagneer-
de, maar deze week is een enorme 
run op de kaarten ontstaan, voor-
al op de zaterdag na het bekend-
maken dat Ray en Anita van 2Unli-
mited Gerard Joling vervangen. Het 
duo treedt voor het eerst weer op 
na het bekend worden van de ziek-
te van zangeres Anita. Het tweetal 

heeft laten weten dat zij tijdens hun 
eerste optreden in Aalsmeer zullen 
gaan knallen. Ook de kaartverkoop 
voor de donderdag en vrijdag gaat 
snel, dus wordt aanbevolen om snel 
nog kaarten te bemachtigen bij de 
voorverkoopadressen. De verwach-
ting is dat het weer een bijzondere 
feestweek gaat worden. 
Ook de dinsdagavond is in trek: 
Voor de Aalsmeerse Fashionnight 
zijn 900 zitplaatsen beschikbaar en 
zoals het er nu uit ziet zijn ze bijna 
allemaal verkocht. Dus, ook voor de 
dinsdag geldt: Snel nog even kaar-
ten kopen. 

Nijlpaard muze van beeldhouwster
Veertig jaar beelden Miep 
Maarse in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA opent 
het culturele seizoen met een over-
zichtstentoonstelling uit het veelzij-
dige oeuvre van beeldend kunste-
nares Miep Maarse. Veertig jaar ge-
leden begon ze met het maken van 
haar eerste beeld in een oude kas, 
later bouwde ze haar atelier aan de 
Uiterweg in Aalsmeer. Indringen-
de familieportretten in brons naast 
beelden van haar muze het nijlpaard, 
getuigen van een uniek kunstenaar-
schap. Maar ook geometrisch werk 
in perspex, penningen en vakkun-
dig gemaakte circusvoorstellingen 
in keramiek en brons. Sfeervolle fo-
to’s uit eigen beeldarchief werden 
speciaal voor de tentoonstelling uit-
vergroot en in de tuin van het oude 
Raadhuis geplaatst. Al op zeer jon-
ge leeftijd wordt Miep Maarse thuis 
aangemoedigd in haar artistieke be-
gaafdheid. Van stof en papiermaché 
maakt zij ruimtelijke figuren. Wan-
neer ze 15 jaar oud is, krijgt ze les 
in boetseren van Bep Sturm van de 
Bergh. Wekelijks vanuit Heemstede 
op de fiets naar Bentveld om te wer-
ken naar klassieke voorbeelden en 
later naar levend model. Ze leert er 
met ambachtelijke precisie te wer-
ken. Na haar eindexamen werd de 
keuze voor Academie ‘63 in Haar-
lem snel gemaakt. In 1965 krijgt ze 
de kans om een jaar naar de kunst-
academie in Engeland te gaan waar 
ze besluit verder te gaan in het 
beeldhouwervak. Tegen de achter-
grond van de vrijgevochten jaren 
zestig krijgt ze op de Rietveld aca-
demie volop de gelegenheid om te 

experimenteren met abstract werk 
en onderzoekt ze de meest uiteen-
lopende materialen en technie-
ken. Haar geometrische beelden 
zijn minder bekend, maar onthul-
len een meer gestileerd aspect van 
haar werk. Pas na de academie be-
gon zij met het hakken van figura-
tieve beelden uit steen. In haar ate-
lier bedacht ze dat het een nijlpaard 
moest worden, vanwege de massie-
ve gesloten vorm van het beest. In 
dierentuin Artis maakte ze foto’s om 
het dier te bestuderen. Sindsdien fi-
gureren reusachtige dieren als nijl-
paard, beer en olifant in haar eigen-
zinnige oeuvre. Nog steeds onder-
zoekt zij de expressieve mogelijkhe-
den in beweging en vorm. Ze speelt 
graag met inhoudelijke tegenstel-
lingen, zet het lompe dier op fra-
giele schaatsen of laat het met al-
lure figureren in het circus. Uit tal-
rijke kleine voorstudies in boetseer-
was  ontstaan fantasierijke voorstel-
lingen waarbij dieren in menselij-
ke situaties belanden. Het zijn por-
tretten van dieren, maar er zijn er 
menselijk trekjes in te herkennen. 
De expositie ‘Veertig jaar beelden 
van Miep Maarse’ is van 2 septem-
ber tot en met 17 oktober te bewon-
deren in Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. De expositieruimte is 
iedere donderdag tot en met zondag 
gratis te bezoeken tussen 14.00 en 
17.00 uur. De opening is zaterdag-
middag 4 september om 16.00 uur 
door Margot Fretz

Door Annefie van Itterzon

Niet de kinderboerderij!
Bijeenkomst Boerenvreugd
Aalsmeer - Binnenkort verschijnt 
het nieuwe nummer van het Nieuw 
Aalsmeers Tijdschrift, met als thema 
‘Aalsmeer en Muziek’. Daarin een 
verhaal van Dick Meijer over de or-
ganisatie van Hemelpop. Vervolgens 
ontstond bij de redactie het plan om 
een middag te organiseren om voor 
oud-Boerenvreugders de verbou-
wingsfilm en de film van Hemelpop 
te vertonen. Dat gaat gebeuren en 
wel op zondagmiddag 12 septem-
ber vanaf 14.30 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Een flink aan-
tal Boerenvreugders is inmiddels 
opgespoord en uitgenodigd, maar 
van een groot aantal mensen is het 
adres onbekend. Die hopen de initi-
atiefnemers voor een deel via deze 

oproep te bereiken. Dus als je ooit in 
Boerenvreugd muren hebt gevoegd, 
beton hebt gestort of pannen op 
het dak hebt gelegd, kom dan naar 
De Oude Veiling. Als je ooit in een 
werkgroep hebt gezeten, bestuurs-
lid bent geweest of als vrijwilliger 
achter de bar hebt gestaan, kom 
dan ook naar De Oude Veiling. 

Neem zoveel mogelijk tastbare her-
inneringen mee. Foto’s zijn ook zeer 
welkom, maar bij voorkeur op me-
moriestick of schijf, zodat ze via de 
computer vertoond kunnen worden. 
Om zicht op de toestroom te hou-
den, wordt om een aanmelding ge-
vraagd en dit kan via e-mail op dit 
adres: itterzon2@zonnet.nl

Vrijdag kussentjesavond 
met live-muziek in N201
Aalsmeer - Vrijdag 3 september is 
het weer tijd voor wat lichtere alter-
natieve muziek in N201, kussentjes-
avond dus met twee bands op het 
podium: Bird on the Wire en Naj-
chevski. Bird on the Wire heeft een 
bekend gezicht in haar midden: Nina 
de Jong (foto midden) uit De Kwakel 
is langzamerhand een virtuoze op 
het gebied van het bespelen van al-
lerlei instrumenten, van drums, ac-
cordeon tot theepotjes en alles wat 
maar een mooi geluid maakt. Met 
haar nieuwe band worden gevoelige 
snaren niet geschuwd en zal daar-
mee de toeschouwers met open 
mond achterlaten. 
Najchevski is een trio met muziek 
waarin veel sferische triphop passa-
ges zijn te horen. Verder kun je dui-
delijk horen dat ze zich ook hebben 
laten beïnvloeden door bands als 
Radiohead, Muse en Pink Floyd. De 
band bedient zich bovendien van vi-
suals op groot scherm die de span-
ning in de muziek nog extra diep-
gang geven. 
Al met al dus beslist weer een heel 
bijzondere avond voor de boeg in 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg. Ook dit keer zal de zaal in 
optimale chill-out sfeer worden in-

gericht, mensen die de vorige ke-
ren erbij waren weten wat dat bete-
kent; een zaal vol kussentjes, kleed-
jes en bankjes. 
Mensen die hun eigen kussentje 
of kleedje meenemen krijgen een 
consumptiemuntje bij de entree. 
Zaal N201 open om 21.00 uur, en-
tree gratis. Meer informatie over de 
bands is te vinden op internet: www.
n201.nl.

Kom ook werelddansen!
Aalsmeer - Op 23 september start 
weer het werelddansen dat de afde-
ling Aalsmeer van de Nivon Natuur-
vrienden in Aalsmeer organiseert. 
Elke donderdagavond van acht tot 
half tien kan men terecht in de gym-
zaal in de Roerdomplaan, vlakbij 
buurthuis Hornmeer. De leiding is in 
handen van Annie Keijzer, een erva-
ren  en goede dansleidster. Er is een 
bestaande groep, maar hoe meer 

mensen hoe meer vreugd! Nieuwe 
deelnemers zijn welkom. Met wat 
maatgevoel zijn er genoeg dansen 
die snel aangeleerd zijn. De dan-
sen komen uit allerlei landen en ook 
daar zijn walspassen en vierkwarts-
maat vaak de basis. Men danst soms 
in een kring, maar ook met twee of 
drietallen, zoals bij de Engelse dan-
sen. Meer informatie: 0297-322479 
of 020-6436334.

Crazy piano’s, reggae en 
Aalsmeers talent in Blitzz
Aalsmeer - De zomer is weer voor-
bij en dus pakt Blitzz in de Markt-
straat de draad weer op met een 
scala aan activiteiten, voor elke mu-
ziekliefhebber wat wils. Vaste prik 
op de donderdagavond wordt weer 
de crazy piano’s met op het podi-
um bekende entertainers uit Sche-
veningen en voor muzikanten de 
mogelijkheid eens met hen mee te 
jammen. 
Nieuw is de invulling op de woens-
dagavond. Zanger Maikal van de 

bekende hip hop en r&b groep Post-
man komt met zijn Revolution Band 
‘oefenen’ en deze jongens trakteren 
het publiek met name op swingen-
de reggae. Op zaterdag wordt Blitzz 
omgetoverd tot partycafé en zondag 
gaan de spots weer aan voor lokaal 
talent, waaronder Mr. Boogie Woo-
gie, Ten Beers After en Wouter Kiers. 
De toegang tot de crazy piano’s, het 
‘oefenen’ van Maikal en de live mu-
ziek op zondag is gratisl. Meer info: 
www.blitzz.biz.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

OPEn TIjdEnS
dE brAdErIE

MET lIvE MUzIEk!
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Aalsmeerse exposeert in 
postkantoor Nieuw-Vennep
Aalsmeer - Op 3, 4 en 5 septem-
ber exposeert Ann Loogman haar 
fotografisch werk in Post NV aan de 
Venneperstraat 17 in Nieuw Vennep. 
Onder de noemer Streekpost orga-
niseert Post NV een aantal exposi-
ties van beeldende kunstenaars uit 
de regio Haarlemmermeer. De eer-
ste expositie in deze reeks wordt 
verzorgd door fotografe Ann Loog-
man uit Aalsmeer en heeft als titel 
AL.one. Het is de eerste solo-ex-
positie voor Ann Loogman. “Vorig 
jaar heb ik geëxposeerd tijdens de 
Kunstroute in Aalsmeer. Op allerlei 
locaties in Aalsmeer wordt tijdens 
een weekend kunstenaars een kans 
geboden om aan een breed publiek 
werk te tonen. Mede door de reac-

ties die ik daar kreeg op mijn foto’s 
ben ik enthousiast verder gaan wer-
ken, met deze eerste solo-expositie 
als resultaat”. In eerste instantie lij-
ken de foto’s van Ann Loogman af-
beeldingen van alledaagse objecten 
en locaties, maar wie er langer naar 
kijkt ontdekt een ongewone twist in 
de beelden. Tijdens de opening kan 
het publiek in een ontspannen sfeer 
en onder het genot van een drank-
je al het werk bekijken. Ann Loog-
man is het hele weekend aanwe-
zig en kan desgevraagd toelichting 
geven op haar werk. Post NV is ge-
opend op vrijdag 3 september vanaf 
18.00 uur en op zaterdag 4 en zon-
dag 5 september tussen 14.00 en 
18.00 uur.

N201 verhuurt oefenruimte 
voor bands en muzikanten
Aalsmeer - Sinds dit voorjaar be-
schikt jongerencentrum N201 over 
een mooie oefenruimte voor bands 
en muzikanten. Wie op zoek is naar 
een oefenruimte met alles er op en 
er aan, is welkom. De oefenruimte 
is gelegen op de bovenverdieping 
en is van alle gemakken voorzien. 
Zo is de ruimte van binnen bekleed 
met akoestische geluidsisolatie, zo-
dat het geluid niet galmt en zuiver 
klinkt. Er is een vrijwel complete 
backline en een zanginstallatie aan-
wezig die door alle bands gebruikt 
mag worden. Het is bovendien een 
tamelijk ruime oefenruimte met ver-
warming en een raam dat open kan. 

Voor muzikanten die spullen willen 
opslaan in de oefenruimte is ook 
een mogelijkheid gecreëerd. Voor 
beschikbaarheid en details over de 
aanwezige apparatuur, kan contact 
opgenomen worden met de N201 
via: niels@n201.nl 

De oefenruimte heeft een tijd vol 
gezeten, maar momenteel is er weer 
ruimte in het rooster beschikbaar. Er 
moet bij gezegd worden dat jonge 
bands voorrang krijgen in het geval 
er meer aanmeldingen komen dan 
er qua tijd beschikbaar is. Meer in-
formatie is te vinden op de website: 
www.n201.nl

Zaterdag: Back to Bovenkerk
Bovenkerk - In Bovenkerk wordt 
op zaterdagavond 4 september voor 
de zevende keer ‘Back to Boven-
kerk’ georganiseerd. Het festival, 
dat het karakter draagt van een mu-
zikaal buurtfeest, trekt elk jaar een 
grote schare Bovenkerkers en oud-
Bovenkerkers, die hun oude woon-
dorp niet kunnen vergeten. Voor de 
nieuwe Bovenkerkers is Back to Bo-
venkerk een uitstekende gelegen-
heid om het snel groeiende dorp be-
ter te leren kennen. 
Voor de oud-Bovenkerkers is het 
festival een nostalgische reünie met 
heel veel gezelligheid. Back to Bo-
venkerk is vrij toegankelijk voor ie-
dereen, die Bovenkerk een warm 
hart toedraagt. Er zijn weinig Am-
stelveense wijken waar integratie 
van bestaande en nieuwe bewoners 
zo actief wordt aangepakt als in Bo-
venkerk. Daarom ook wordt Back to 
Bovenkerk dit jaar gesponsord door 
de stichting Theo Janssen (MOC) en 
het wijkplatform Bovenkerk. De ge-
meentelijke overheid treedt steeds 
meer terug in het verstrekken van 

subsidies aan wijkgebonden activi-
teiten. Het ‘Back to Bovenkerk’ festi-
val wordt ook dit jaar georganiseerd 
in hartje Bovenkerk, achter wijkcen-
trum Noorddamcentrum, dat ook de 
horeca voor zijn rekening neemt. De 
bezoekers kunnen genieten van de 
muziek van deejays Joran en Tim en 
van de band ‘Rock@Little’. Ook zal 
er speciaal voor de oude Bovenker-
kers historische foto’s en films op 
groot buitenscherm worden ver-
toond. 
Op de avond worden consumptie-
kaarten van 10 euro verkocht, goed 
voor 5 consumpties. Het buurtfeest 
begint om 20.00 uur en eindigt om 
01.00 uur. Alle omwonenden zijn 
op de hoogte gebracht en uiteraard 
van harte welkom. Bij slecht weer 
verplaatst het gehele feest zich naar 
het Noorddamcentrum. 
Maar alle Bovenkerkers weten dat 
het feest pas op zijn mooist is bui-
ten op het dorpsplein, waar ieder-
een kan genieten van het exclusieve 
decor van een feeëriek verlichte Ur-
banustoren.

Amstel Gospel Choir gaat voor 
nieuwe cd en concertreeks 
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir 
zingt de meest swingende gospels 
en moderne pop- en soulmuziek op 
bruiloften en feestelijke evenemen-
ten. Het koor onder leiding van di-
rigente Frances Dekker bestaat uit 
15 leden (mannen en vrouwen) en 
begint deze maand met de voor-
bereidingen van een tweetal con-
certen, getiteld ‘Beautiful People’ in 
april 2011. Binnenkort gaat het koor 
de studio in om de nieuwste cd op 

te nemen. Hou jij ook zo van zingen 
en swingen en lijkt het je leuk om 
het koor te komen versterken? Je 
kunt dan uiteraard nog meedoen 
aan deze lopende projecten. Wees 
er dan wel snel bij, zodat je hiervan 
deel kunt uitmaken. Aanmeldingen 
via www.amstelgospel.nl. Repetities 
zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.30 uur in basisschool ’t Startnest 
aan de Arthur van Schendellaan 100 
in Uithoorn.

Flora speelt op de braderie
Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
is de jaarlijkse braderie en het is tra-
ditie geworden dat muziekvereni-
ging Flora van zich laat horen op het 
pleintje bij de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat. Vanaf 11.00 uur, mits 
de regen het laat afweten, nemen 
de muzikanten plaats en zullen zij 
een aantal bekende, vrolijke stuk-
ken ten gehore brengen. Het jeugd-
orkest zal zich, voor de laatste maal 
in de huidige samenstelling, ook 
presenteren. 
Vanaf 6 september zal het jeugd-
orkest uitgebreid worden met een 
aantal nieuwe jeugdleden, ter ver-
sterking en om de jeugd vertrouwd 
te maken met de omvang van een 

volledig fanfareorkest, zal eens per 
twee weken de oudere jeugd aan-
schuiven. Wilt u zaterdag komen 
luisteren, de stoelen staan klaar om, 
hopelijk onder het genot van een 
stralend zonnetje, te kunnen genie-
ten van de vrolijke orkestklanken. 
Voor meer informatie over de ver-
eniging, zie de website www.mu-
ziekverenigingflora.nl. 
Nieuwe leden, jong of oud zijn van 
harte welkom. Wie interesse heeft 
om een instrument te gaan bespe-
len, is welkom eens binnen te lopen 
tijdens een repetitie op maandag-
avond vanaf 20.00 uur in het club-
gebouw aan de Wim Kandreef te 
Kudelstaart.

Expositie Lies de Bok-Maas 
Rijsenhout  - Alhoewel er afgespro-
ken was dat de expositie van Lies de 
Boek-Maas met vele uitingen van 
kunst in september 2004 de laat-
ste keer zou zijn, komt er toch nog 
een vervolg. Lies heeft al die jaren 
niet stil gezeten en van diverse kan-
ten werd er bij haar op aangedron-
gen om toch weer eens te expose-
ren, zodat men alles nog eens kon 
zien. In de afgelopen 6 jaar heeft 
Lies weer vele werken gemaakt, 
vooral in keramiek, paverpol, beeld-
houwen en schilderen. De inspira-
tie deed zij veelal op door bezoeken 
aan galerieën, exposities en kunst-
markten. Waar zij een andere, nieu-
we stijl zag, wilde zij meteen probe-
ren of zij zich die ook eigen kon ma-
ken. Dit is vooral terug te vinden in 
haar schilderijen, waarvan vele voor-
beelden te zien zullen zijn. De lief-
de voor beeldhouwen komt tot uit-
drukking in haar beelden van men-
selijke figuren, zowel klein als wat 

groter. Ook zijn er enkele beelden in 
brons gegoten. Omdat Lies inmid-
dels over een eigen oven beschikte, 
heeft zij zich ook toegelegd op ve-
le vormen van keramiek. Pretex (pa-
verpol) heeft zij vooral gebruikt om 
oude materialen te verwerken. Re-
centelijk heeft zij zich ook toegelegd 
op het maken van aquarel op kaart-
formaat. Leuk voor attenties. De ex-
positie met werk van Lies de Bok-
Maas te zien is op vrijdag 10, za-
terdag 11 en zondag 12 september 
bij haar woning aan de Aarberger-
weg 28 te Rijsenhout, tegenover af-
valverwerkingsbedrijf De Meerlan-
den. Belangstellenden zijn genoem-
de dagen welkom van 11.00 tot 17.00 
uur. De koffie staat klaar. De expo-
sitieruimte is ook toegankelijk voor 
rolstoelen. 
Natuurlijk kunnen ook werken ge-
kocht worden. De opbrengst is be-
stemd voor de bouw van een school-
tje in Sri Lanka.

Vivace in feeststemming
Aalsmeer - Dinsdag 7 september 
gaat Aalsmeers Vrouwenkoor Viva-
ce na een vakantie stop van acht 
weken weer beginnen aan het nieu-
we zangseizoen. Het wordt een 
feestelijke eerste repetitieochtend, 
want het is deze dag precies 25 jaar 
geleden dat vijftien dames van de 
Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen in het Dorpshuis van Ku-
delstaart bijeen waren met het doel 
een zangkoor te vormen. En dat is 
aardig gelukt! Zeventien jaar oefen-
de het koor onder leiding van diri-
gente Frederiek Kamphuis. Het koor 
telt nu, 25 jaar later, 52 leden. Vijf 
dames van het eerste uur zijn nog 
steeds lid en vieren dus hun zilveren 
jubileum. Tijdens de repetities wordt 
er onder leiding van de enthousias-
te gedreven dirigent Irma Hogen-
boom gewerkt aan de verfijning van 
de zangtechniek, maar er wordt ook 
gelachen en is er tijd voor gezellig-
heid. Het koor trad in haar bestaan 
meer dan 170 keer op voor onder 

andere instanties als het Rode Kruis, 
de Zonnebloem, verzorgingshuizen, 
Korendagen, benefietconcerten, 
Kerstconcerten, etc. Er wordt nu ge-
werkt aan het  jubileumconcert dat 
voornamelijk zal bestaan uit feeste-
lijke operette- en musicalsongs. Het 
concert gaat plaatsvinden op zater-
dag 20 november in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Wie belang-
stelling heeft om te komen zingen 
is van harte welkom om enkele re-
petities bij te wonen. Het koor repe-
teert op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Vivace is een laagdrempe-
lig koor. Kennis van het notenschrift 
en muzikale ervaring is niet nood-
zakelijk. Wel toon kunnen houden 
en een redelijke stem en muzikaal 
gevoel. Het repertoire is gevarieerd 
van licht klassiek, musicals ballades 
tot populaire lichte muziek. Inlich-
tingen bij Elly Nieuwenhuijzen, tel. 
0297-320676 of Marijke Brussaard, 
tel. 0297-326564.  

Werkschuit geeft creatieve 
cursussen voor jong en oud
Aalsmeer - Voor kinderen en 
volwassen biedt de Werkschuit 
Aalsmeer diverse creatieve cursus-
sen. Deze gaan van start op maan-
dag 20 september in Het Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat 15. 
Woensdag, donderdag en vrijdag 
vanaf 16.00 uur is er creatieve vor-
ming voor kinderen. 
Er gaat met verschillende materia-
len gewerkt worden, zoals klei, hout, 
papier-maché en kosteloos materi-
aal. De kinderen worden gestimu-
leerd naar eigen inzicht hun crea-
tiviteit te ontwikkelen. Woensdag-
middag vanaf 15.30 uur is er teke-
natelier voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Dit tekenatelier is bedoeld voor kin-
deren die tekenen en of schilderen 
heel leuk vinden en dit graag doen. 
De kinderen leren een aantal tech-
nieken en materiaalkennis, afhan-
kelijk van hun leeftijd en ontwik-
kelingsniveau. Nieuw bij de Werk-
schuit is een cursus acryl schilderen 
op de woensdagavond .Tijdens de 
les komen diverse aspecten aan de 
orde, zoals compositie, perspectief, 
kleurenleer, mengen, verfbehande-
ling, schetsen, verhouding en het le-
ren kijken. Er wordt gewerkt vanuit 
een gezamenlijk onderwerp, waar 
onder andere stilleven, zelfportret 
of landschap. Volwassenen kunnen 
op maandagavond deelnemen aan 
cursussen tegel en glasmozaïek of 
modelboetseren, op dinsdagavond 
worden cursussen tekenen en schil-
deren en beeldhouwen gegeven, op 
woensdagavond staan de cursussen 

abstract schilderen, acryl schilderen 
en edelsmeden op het programma, 
op donderdagavond kunnen cur-
sussen vilten voor zowel beginners 
als gevorderden, glas in lood en pa-
verpol gevolgd worden en zaterdag-
middag wordt een cursus schilde-
ren met acrylverf gegeven. De fol-
ders worden niet meer huis aan huis 
verspreid, maar liggen bij de bibli-
otheken, in het gemeentehuis, bij 
de C1000 in de Ophelialaan en de 
boekwinkels in Aalsmeer. De folder 
is ook telefonische aan te vragen bij 
Margot Tepas, tel. 0297-340150 of 
Ester Krenn, tel. 0297-531326 of via 
www.gklein.org/wsa. Verder kunnen 
belangstellenden zich laten informe-
ren en aanmelden voor cursussen 
tijdens de braderie aanstaande za-
terdag 4 september in het centrum 
bij de kraam van De Werkschuit.
 
Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert ook kin-
derpartijtjes voor jongens en meis-
jes vanaf 6 jaar. De jarige mag zelf 
uitkiezen met wat voor materiaal hij 
of zij wil werken, bijvoorbeeld dierfi-
guren maken van klei dat in de oven 
wordt gebakken of met brooddeeg 
of fimoklei aan de gang of schilde-
ren op doek Ook kunnen de feest-
gangers gaan figuurzagen en voor 
de grotere kinderen is er mozaïek, 
modelboetserend en solderen. De 
partijtjes duren ongeveer twee uur 
en kosten 10 euro per kind. Verde-
re inlichtingen: www.creatieve-kin-
derpartijtjes.nl.

Zondag Olifant Festival
Kudelstaart - Op zondag 5 septem-
ber wordt in Kudelstaart het Olifant 
Festival gehouden. Alles wat met 
olifanten te maken heeft, is te vin-
den aan de Hoofdweg 128. De hal is 
omgebouwd tot een tropische om-
geving met veel planten, bomen en 
struiken, waar Afrikaanse en Azia-
tische huisjes, hutjes en kraampjes 
staan. Er is informatie over de be-
schermingsprojecten, zoals het Oli-
fantjes Weeshuis in Kenia en het 
Olifanten Opvanghuis op Sri Lanka. 
Mensen kunnen peetouder wor-
den van een weesolifantje. Peetou-
ders kunnen hun olifantje in Kenia 
of Sri Lanka bezoeken en ook daar 
is informatie over te krijgen op het 
festival. Bij de stands van het Afri-
ka Fonds en het Azië Fonds krijgen 
belangstellenden informatie over de 
beschermingsprojecten in dat we-
relddeel. Iedereen die de olifanten 
een warm hart toedraagt kan z’n 
hart ophalen aan tal van activitei-
ten. Het 15-jarig jubileum van Vrien-
den van de Olifant wordt gevierd, er 
worden films gedraaid, er is een oli-
fantquiz en wordt een festival-lote-
rij gehouden, waarvoor iedere be-
zoeker bij binnenkomst een gratis 
lot krijgt. Er is een speciale stand 
over Ganesha, de god van de ken-
nis en wijsheid. Er zijn veel verschil-
lende afbeeldingen en een Gane-

sha-kenner vertelt belangstellen-
den over deze Hindoeïstische god-
heid met het hoofd van een olifant.
Ook aan de Geluksdag wordt ruime 
aandacht besteed. Op de Geluksdag 
(de eerste zondag in september) 
geef je iedereen die je geluk toe-
wenst een geluksolifantje of stuur je 
een olifantkaart, omdat in veel cul-
turen de olifant als symbool van ge-
luk wordt gezien. Jeugdige bezoe-
kers worden bezig gehouden in de 
kinder-knutselhoek. Bij de Oosterse 
marktkraam zijn olifantbeeldjes en 
artikelen met olifantafbeeldingen te 
koop. Voor verzamelaars is er keus 
uit honderden tweedehands olifant-
beeldjes uit opgeheven collecties. 

Op de Drinkplaats tot slot kunnen 
de mensen die van olifanten hou-
den met elkaar kennismaken en 
over hun fascinatie voor olifanten 
praten. Bij het Afrika gedeelte zijn 
Afrikaanse hapjes verkrijgbaar. Het 
Olifant Festival wordt zondag 5 sep-
tember  van 10.00 tot 17.00 uur ge-
houden aan de Hoofdweg 128. De 
toegang is gratis, evenals het par-
keren. Nadere informatie over het 
festival is te verkrijgen bij: Vrienden 
van de Olifant, Postbus 44, 1430 AA 
Aalsmeer, tel. 0297 364224.  Op In-
ternet: www.olifantfestival.nl of via 
de e-mail: festival@olifanten.org

Amerikaanse gitaarvirtuoos
Sonny Hunt live in De Mix
Uithoorn - Na een afwezigheid van 
twee jaar keert de Amerikaanse gi-
tarist Sonny Hunt terug naar de Ne-
derlandse podia. Deze virtuoos pur 
sang vindt het weer eens hoog tijd 
om in de Lage Landen in de spot-
lights te staan. Ondersteund door 
een ijzersterke Nederlandse ritme-
sectie geeft deze topper in augus-
tus en september diverse concerten 
in Nederland. De sfeer wordt extra 
versterkt door gastoptredens van de 
veertienjarige Leif de Leeuw (win-
naar Sena Guitar Awards 2009) en 
Rory de Kievit. Op zaterdag 4 sep-
tember staat deze fantastische gita-
rist met band op het podium van De 
Mix in Uithoorn. Het is een gezegde 
dat bij de Amerikaanse bluesgita-
rist Sonny Hunt volledig van toepas-
sing is. Menigeen zal bij het horen 
van zijn naam niet meteen opkijken. 
Echter deze fantastische muzikant 
is al eerder in ons land geweest. Sa-
men met gitarist Tony Spinner (be-
kend van zijn werk bij de wereld-
formatie Toto) heeft Sonny Hunt in 
2004 en 2005 op een aantal Neder-
landse podia gestaan. Geboren en 

getogen in Memphis en komen-
de uit een muzikaal nest, is het niet 
verwonderlijk dat Hunt al op vroege 
leeftijd met de muziek in aanraking 
kwam. Op achtjarige leeftijd begon 
hij zijn kunsten op het drumtoestel 
te vertonen. Pas nadat Hunt de le-
gendarische Jeff Beck op televisie 
zag, kocht hij zijn eerste gitaar en 
ging er fanatiek mee aan de slag. 
Ruim 25 jaar bezat Hunt een opna-
me studio in Jonesboro, Arkansas 
en heeft hij met geweldige muzi-
kanten – allen niet bepaald onver-
dienstelijk in genres van rock, coun-
try en rap - gewerkt. Voor de Ne-
derlandse tour wordt de band aan-
gevuld met gastoptredens van twee 
jonge, talentvolle Nederlandse gi-
taristen: Leif de Leeuw en Rory de 
Kievit. Beiden krijgen ruimschoots 
de gelegenheid hun kunnen aan het 
publiek te tonen. Het optreden aan-
staande zaterdag 4 september in 
The Mix aan de J A van Seumeren-
laan 1 in Uithoorn begint om 21.00 
uur, deur open vanaf 20.30 uur, en 
de toegang bedraagt 7,50 euro per 
persoon.
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SV Omnia op zomerkamp
Aalsmeer - In totaal 31 kinderen 
en vijf leiding zijn in augustus een 
weekje op zomerkamp geweest in 
Beekbergen. Het overkoepelen-
de thema was ‘Zomerkamp houdt 
van Holland’. Elke leeftijdsgroep had 
haar eigen thema. Zo was er de pa-
lingsoap, het pannenkoekenhuis en 
de integratiedienst. De zomerkam-
pen zijn een onderdeel van de Ko-
ninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie. Het was een feestelijke week. 
De kinderen hebben elke dag twee 
uur gegymd of gedanst. Het kamp 
begon op zondagmiddag 8 augus-
tus met een gezamenlijke opening 

waar de ouders nog bij waren. De 
hele week hebben de kinderen zich 
vermaakt met turnen, zwemmen, 
zingen, feesten in de disco, kamp-
vuur en het leren van de kampdans. 
Ook werden er veel spelletje rondom 
het thema gedaan. Zo werd er op 
een avond ‘Ik hou van Holland’ ge-
speeld net als op tv met twee teams 
tegen elkaar. Het was prima weer 
om in een tent te slapen en de wa-
terspelletjes waren weer een groot 
succes. Wie eens mee wil op zomer-
kamp met SV Omnia kan de website 
www.svomnia.nl in de gaten houden 
of informeren bij de gymles. 

Antoine Zwagerman 25 jaar 
directeur van Jozefschool 
Aalsmeer - Het nieuwe school-
jaar van de Jozefschool in de Ger-
berastraat is feestelijk van start ge-
gaan voor directeur Antoine Zwa-
german. Het team zorgde voor een 
verrassing en opende de dag met 
een lied over 25 jaar directeurschap. 
In 1985 begon Antoine Zwagerman 
als directeur van een kleine katho-
lieke Jozefschool met minder dan 
100 leerlingen. Nu 25 jaar later  is 
de school uitgegroeid tot een ba-
sisschool met 450 leerlingen en 18 
klassen. 

Ondanks de grote groei en meer-
dere verbouwingen heeft Zwager-
man er voor gezorgd dat de school 
zijn karakteristieke uitstraling be-
hield met glas in loodramen, ori-
gineel gekleurd tegelwerk, de tui-
nen om het schoolgebouw heen en 
feesten en vieringen door het jaar 
heen. De Jozefschool is onder zijn 
bezielende leiding uitgegroeid tot 
een school met aandacht voor ple-
zier in leren en leven, kernvakken, 
zelfstandig werken en  natuur in en 
om de school.

Kookmiddag bij BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 8 sep-
tember organiseert de Binding Bo-
ven in de Zijdstraat een eenmali-
ge kookmiddag. Deze middag, van 
13.00 tot 15.00 uur, is bedoeld voor 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 
van de basisschool. Voor deze ac-
tiviteit wordt een bijdrage gevraagd 
van 3,50 euro. Er kunnen maximaal 
8 koks meedoen, dus je moet je 
van tevoren opgeven. Vol = vol!  En 
woensdagavond 8 september van-
af 17.00 uur worden jongeren van 13 
tot en met 15 jaar uitgenodigd lek-
ker te komen kokkerellen en daar-
na gezellig met elkaar eten aan een 
mooi gedekte tafel. Opgeven kan 
bij viola@debinding.nl of bel 06-
13989303. De kosten zijn 3,50 eu-
ro per persoon. De BindingBoven 
organiseert ook regelmatig inloop-
middagen voor kinderen van groep 
3 tot en met 8 van de basisschool. 
Spelletjes spelen, heerlijk knutse-
len, computeren, lekker kletsen met 
je vriendjes of vriendinnetjes kan al-
lemaal en is nog gratis ook! De in-
loopmiddagen zijn van 15.30 tot 
17.00 uur. Informatie via lenneke@
debinding.nl

Creatief met snoep 
Het nieuwe seizoen is ook net van 
start bij de Binding Oost aan de Ma-
chineweg 12. En bij Binding Oost 
kunnen kinderen op woensdag 8 
september aan de slag met snoep. 
Van allerlei soorten snoep mogen 
twee grappige dieren gemaakt wor-
den en na afloop mogen deze mee 

naar huis genomen worden. Deze 
middag is van 13.15 tot 15.15 uur en 
deelname kost 2,50 euro per per-
soon. Ben jij een lekkerbek en zit je 
in groep 6 tot en met 8 of brugklas 1 
of 2 geef je dan op bij eveline@de-
binding.nl.

Tekenen en bloempotten
Dinsdag 7 september start op De 
Binding Zolder in de Haya van So-
merenstraat in Kudelstaart een te-
kenworkshop van 8 lessen voor al-
le tieners van groep 6, 7 en 8 en 
klas 1 en 2. De workshop is van 
15.30 uur tot 17.30 uur en kost 25 
euro per persoon. Wil je meedoen? 
Geef je dan op bij inge@debinding.
nl. Voor alle kinderen van groep 
6 tot en met 8 en 1e en 2e klas is 
er wekelijks weer inloop: Op dins-
dag van 15.00 tot 18.00 uur en op 
woensdag van 16.00 tot 17.30 uur. 
En soms ook op donderdag en vrij-
dag. Kom gerust langs als je gezel-
lig wil kletsen, spelletjes wil doen of 
wat dan ook. Vind je het leuk om je-
zelf op te maken en te experimente-
ren met make-up dan moet je zeker 
in de maand september naar de in-
loop komen, want dan mag je jezelf 
helemaal gratis opmaken. Woens-
dag 8 september kunnen kinderen 
van groep 4 en 5 een bloempot ver-
sieren met schelpen. De bloempot-
ten mogen de kinderen mee naar 
huis nemen. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten: 2,50 euro per persoon. Op-
geven via inge@debinding of telefo-
nisch 06-13989307.

Opleidingsorkest Sursum 
Corda speelt op braderie
Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
speelt Jong Sursum tussen 14.00  
en 15.00 uur een vrolijk en afwis-
selend programma op het pleintje 
bij de molen in de Zijdstraat. Drum-
band Ophelia doet ook mee.  Jong 
Sursum is een enthousiaste groep 
voornamelijk jonge mensen die nog 
niet zo lang een muziekinstrument 
bespelen en veel plezier beleven 
aan het samen instuderen en vooral 
ook uitvoeren van leuke afwisselen-
de, op beginnersniveau afgestemde 
muziekstukken. In deze groep is al-
tijd plaats voor nieuwe leden! Dus 
bespeel je een dwarsfluit, trompet, 
klarinet, saxofoon, hoorn, drumstel, 
of misschien iets heel anders? Kom 
dan eens kijken.  Bij de molen, of 

misschien wel op de wekelijkse re-
petitie die iedere vrijdagavond van 
18.45 tot 19.45 uur plaatsvindt in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat 12. 
En als je dan toch komt, neem gelijk 
je instrument mee, dan kun je ge-
lijk je partijtje mee komen blazen! 
Tot aan de kerstvakantie kun je gra-
tis komen meedoen. Misschien be-
speel je nog  geen instrument. Niet 
getreurd, want ook dan zijn er mo-
gelijkheden genoeg voor je.  Sur-
sum Corda stelt namelijk instrumen-
ten van de vereniging ter beschik-
king aan nieuwe aspirant-leden, en 
je krijgt ook nog korting bij de mu-
ziekschool. Wil je meer informatie? 
Bel 0297-344334, en laat op de voic-
email je telefoonnummer achter.

Mirjam van der Luit werd Nederlands kampioen Meisjes-6

Multi Triathlon Aalsmeer
Jeugdleden scoren medailles 
bij NK aspiranten
Aalsmeer - Het NK triatlon voor as-
piranten tijdens de 23e Multi Tria-
thlon Aalsmeer afgelopen zondag 
was voor de jeugd van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team 
heel succesvol verlopen. De Multi’s 
verzamelden vier NK-medailles bij 
elkaar. De Mini-triathlon over 250 
meter zwemmen, 10 kilometer fiet-
sen en 2,5 kilometer lopen leverde 
zelfs twee Nederlands kampioenen 
in paars op. In de categorie Meisjes-
6 won Mirjam van der Luit uit Rij-
senhout in 1.02.53 minuten. 
Bij de jongens in dezelfde leef-
tijd werd ook een Multi Neder-
lands kampioen: Thomas de Haas 
uit Nieuw-Vennep. Bij de Jongens 
tot 8 jaar greep Justin Heysteeg het 
brons in een tijd van 44.50 minuten. 
In diezelfde categorie deden nog 
meer Multi’s mee. Milan Biesheuvel 
finishte als zesde in 49.47 minuten. 
De broertjes Tinus en Pieter Grab-
bijn eindigde als zevende en acht-

ste. Tinus finishte in 52.26 minuten 
en zijn broer een half minuutje la-
ter. Hij finishte in de sprint gelijk met 
zijn teamgenootje Job van der Luit. 
Joost Erkens finishte als tiende in 
die categorie over de finish in 55.49 
minuten. Davy Heysteeg greep in de 
categorie jongens-10 naar het zil-
ver op het NK. Hij finishte in 36.33 
minuten. 
Teamgenoot Bertijn Knook kwam 
in die categorie als vierde in de uit-
slag met een tijd van 41.26 minu-
ten. Bram van der Luit volgde hem 
op de vijfde plaats in 44.07 minu-
ten. Daan Snaterse finishte in 44.54 
minuten op de zesde plek. De laat-
ste categorie, de jongens 12, was de 
sterkst bezette leeftijdsklasse. Leolis 
Knook werd in de categorie achtste 
in 39.13 minuten. Teamgenoot Mi-
chael Dal finishte iets later in 39.24 
op de negende plek. Tristan Bies-
heuvel eindigde op de 13e plek in 
45.54 minuten.

Zomerfeest bij Lievepop
Aalsmeer - Op vrijdag 27 augus-
tus is een groot zomerfeest gehou-
den bij Kindercentrum Lievepop. Al-
le kinderen van het kinderdagver-
blijf, peuterspeelzaal en de buiten-
schoolse opvang waren met hun 
ouders uitgenodigd. Gelukkig zat 
het weer ‘s middags mee. Het thema 
was dit jaar Regenboog, elke groep 
had een kleur toegewezen gekre-
gen en de kinderen moesten een 
kledingstuk dragen in de groeps-
kleur. Zelfs sommige ouders had-

Kudelstaart - Jitse, Tibbe, Lars, Robin en Diewertje hebben vorige week ge-
noten van het ondergelopen pleintje in de Schweitzerstraat. Door de enorme 
regenval hadden ze een eigen zwembad voor de deur. Het was een uurtje vol 
waterpret voor dit jeugdige vijftal.

Waterpret door regenval!

Prijsvraag Show- en Jachthoornkorps

Rozemarijn, Erik en Dana 
hebben langste adem!
Kudelstaart - Op 30 juni stond 
het Show-en Jachthoornkorps Ku-
delstaart met een kraam op de bra-
derie rond het Winkelcentrum in 
Kudelstaart. In deze kraam wa-
ren de leden van het korps aanwe-
zig om de vereninging te promoten 
en nieuwe leden te werven. Bij de-
ze promotie behoorde ook een wed-
strijd. De wedstrijd was: Wie heeft 
de langste adem. Dit hield in dat 
kindereen en volwassenen zo lang 
ze in één ademteug konden op een 
jachthoorn moesten blazen. Hier is 
in groten getale aan meegedaan. In 
de leeftijd tot en met 7 jaar heeft Ro-
zemarijn Heusinkveld gewonnen, in 
de leeftijd 8 en 9 jaar was Erik Metz-
ler de beste blazer en in de cate-
gorie 10 jaar en ouder bleek Da-

na Bosman over de langste adem 
te beschikken. Op de eerste repe-
titie-avond na de vakantie zijn de 
prijswinnaars uitgenodigd om hun 
prijs in ontvangst te nemen. Alle-
drie kregen zij een cadeaubon uit-
gereikt van De Marskramer in Ku-
delstaart. De bonnen zullen onge-
twijfeld goed besteedt gaan worden 
aan de blije gezichten die avond te 
zien. Het Show-en Jachthoornkorps 
is altijd op zoek naar nieuwe leden 
van jong tot oud. Het korps repe-
teert op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur en de deur van het club-
huis aan de Bilderdammerweg 116 
staat altijd open voor mensen die 
eens een vrijblijvend kijkje willen 
komen nemen. Voor meer informa-
tie: 0297-328671.

den zich in de groepskleur gekleed. 
Er waren allerlei spelletjes te doen, 
zowel buiten als in de speelloka-
len van De Mikado. Verder hadden 
veel ouders lekkere hapjes meege-
nomen die in de hal van Lievepop 
genuttigd konden worden. Natuur-
lijk was er ijs en een echte popcorn-
machine. Dankzij de goede voorbe-
reidingen van het team en de ou-
dercommissie van Lievepop kan te-
ruggekeken worden op een fantas-
tisch feest.
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Aalsmeers College leert bij 
bedrijfsbezoek alles over paling 
Aalsmeer - Stromende regen en 
doorweekte kleding, het hoorde 
er allemaal bij vorige week vrijdag 
toen het college van burgemees-
ter en wethouders een bedrijfs-
bezoek bracht aan vis- en paling-
rokerij Rekelhof aan de Herenweg 
in Kudelstaart. De familiezaak be-
staat als sinds jaar en dag en ging 
op Theo Rekelhof (52) over via va-
der, opa en overgrootvader. Zaten 
de fuiken in vroeger dagen vol vette 
paling, tegenwoordig is het allemaal 
wat minder. En toch viel het vrij-
dag 27 augustus niet tegen met een 
vangst van 15 palingen. In de bak 
op de boot waarmee hij de netten 
leegt, bewaarde Rekelhof een meer-
val van ruim één meter lang. “Spe-
ciaal voor jullie bewaard”, zo vertel-
de hij burgemeester Pieter Litjens 
en de wethouders Ulla Eurich, Ad 
Verburg en Gertjan van der Hoeven. 
“Veelvraten zijn het”, aldus Rekelhof. 
“Ze vreten echt alles op wat ze te-
genkomen.” Desalniettemin laat Re-
kelhof de glimmende vis ruimhartig 
van zijn vlonder de Westeinderplas-
sen in verdwijnen. Het college wordt 
in korte tijd bijgepraat over de vis-

vergunning, de stropers en de sa-
menwerking met visvereniging Vis-
lust. De vele vragen leiden tot even 
zovele verhalen. Het is al lang niet 
meer de gouden tijd van vroeger, 
veel beroepsvissers zijn er dan ook 
niet meer. Rekelhof is de laatste op 
de Westeinderplassen. 

20.000 glasaaltjes
De palingstand loopt terug in Ne-
derland, zo luidt de algemene opi-
nie. Dus zet beroepsvisser Rekelhof 
zelf nieuwe paling uit. In april dit jaar 
ging het, in samenwerking met ge-
meenten, om zo’n 20.000 glasaaltjes 
die over tien plekken werden ver-
deeld. Normaal gesproken trekken 
geslachtsrijpe palingen van zeven, 
acht jaar oud, naar hun paringsge-
bied in de Sargassozee. Dit is een 
uniek broedgebied van de Europese 
en Noord-Amerikaanse paling nabij 
het eiland Bermuda. De uitgekomen 
eitjes trekken onder andere richting 
Europa, waar ze vele waterkeringen 
en roofvissen moeten trotseren om 
eindelijk in de Westeinderplassen 
terecht te komen. Na acht jaar her-
haalt de cyclus zich. 

Het college bij vertrek met vissersboot ‘Duc in Altum’ van Theo Rekelhof. 
V.l.n.r. Van der Hoeven, Verburg, Litjens en Eurich. 

Kuur verkrijgbaar bij DIO Drogisten
Afslanken met citroensap
Aalsmeer - Citroen is een po-
werfruit, net als de Acaï bes en Gra-
naatappel. Volgens dieetgoeroes is 
citroen een veilige en gemakkelij-
ke manier om af te slanken. De zu-
re vrucht bevordert de verbranding 
van vetten in het lichaam. Daarnaast 
bevordert citroensap de spijsverte-
ring en verwijdert het effectief afval-
stoffen die het verteren van voedsel 
vertragen. Citroensap bevat veel vi-
tamine C wat onontbeerlijk is voor 
een gezond bindweefsel, beender-
stelsel en bloedvatenstelsel. Vitami-
ne C speelt een belangrijke rol bij 
celstofwisseling en houdt de weer-
stand van het lichaam op peil. Ci-
troensap stimuleert het omzetten 
van proteïnen, vetten en koolhydra-
ten wat resulteert in een versnel-
de reductie van overbodige vetaf-
zettingen. Doordat de citroensap-
kuur het lichaam positief beïnvloedt, 

heeft het ook een positieve invloed 
op de geest. Wetenschappers zijn 
er in geslaagd om alle stoffen uit 
de citroensapkuur, die de vetstof-
wisseling stimuleren, samen te voe-
gen in een krachtige afslankcapsu-
le: de nieuwe citroensapkuur cap-
sule! Deze citroensapkuur capsule 
bevat een veel hogere concentratie 
aan slankmakende stoffen dan een 
traditionele citroensapkuur. De cap-
sule is veel krachtiger, werkt sneller 
en is zeer eenvoudig in gebruik. Ie-
dere capsule bevat een hooggedo-
seerde mix van krachtige stoffen die 
snel helpen afslanken. Deze vetver-
brandende kuur remt het honger-
gevoel en zorgt voor een energie-
toename. De capsules hebben het 
meeste effect in de traditionele pro-
bleemgebieden zoals billen, buik en 
heupen. De citroensapkuur is ver-
krijgbaar bij DIO Drogisterijen.

Nieuw: Racks Turnkleding
Aalsmeer - Sinds april van dit jaar 
runt Netty van As haar eigen turn-
kledingwinkel aan huis: Racks Turn-
kleding. Het idee om dit te gaan 
doen kwam eigenlijk door haar kin-
deren. Netty en haar man hebben 
drie dochters en een zoon, die al-
le vier aan sport doen. Hun jong-
ste dochter turnt en de twee oudste 
meiden springen trampoline, even-
als hun zoon van zeven jaar. Net-
ty: “Er waren nergens leuke pakjes 
te verkrijgen. Wel via internet, maar 
het is toch handig om even te pas-
sen voor de maat. In Nieuwegein en 
in Heerenveen waren destijds dea-
lers van het in de turnwereld be-
kende merk Christian Moreau en 
via de sport maakte ik kennis met 
de hoofdinkoopster van dit merk. Zij 
vertelde dat ze nog wel een offici-
ele dealer kon gebruiken in Noord 
en West Nederland. Ik dacht, waar-
om niet? 
Het ondernemen is me met de paple-
pel ingegoten, mijn vader heeft altijd 
zijn eigen bedrijf gehad en ik wilde 
ook graag iets voor mezelf. Ik werk 
ook nog één dag in de week op kan-
toor als boekhoudster en geef tram-
polineles bij Omnia. De ruimte voor 
de winkel stond leeg en is aan huis, 
dus dat kan ik het er gemakkelijk bij 
doen. Ook neem ik vaak kledingrek-
ken mee naar springwedstrijden, 
dus ik heb al naamsbekendheid in 
Aalsmeer, Heerhugowaard, Amster-
dam en zelfs over de grens. 
Mijn dochters helpen me op die 
wedstrijddagen dan een handje met 
de verkoop. 
Verder ben ik zeven dagen per week 
geopend op afspraak. ’s Avonds is 

dus ook mogelijk, handig voor de 
werkende mens.”

Eigen ontwerp
Netty vervolgt haar verhaal: “Wij zijn 
gespecialiseerd in turnkleding met 
de exclusiviteit van Christian More-
au. Dit merk is een begrip in turn-
kleding, het wordt met zorg gemaakt 
en de kwaliteit is hoog. We verkopen 
trampoline-, turn-, ballet- en ritmi-
sche gympakjes, turnpakjes, trai-
ningspakken, fitnesskleding, gym-
schoenen, maar ook tassen, haar-
mode, turnleertjes en andere acces-
soires. Er is tevens de mogelijkheid 
om een eigen ontwerp te maken, dit 
kan allemaal via de website www.
racksturnkleding.nl. Het merk be-
gint bij maatje baby tot en met extra 
large voor heren. Alles wordt binnen 
tien dagen geleverd en is tot tien ja-
ren na te bestellen. Dit is bijvoor-
beeld handig als iemand een team 
sponsort en er is na een aantal ja-
ren nog een extra trainingspak no-
dig.” Netty heeft, met wat hulp, het 
logo van haar eigen zaak zelf ont-
worpen en staat te glunderen tus-
sen alle kleurtjes en schattige pak-
jes. “Kijk rond op mijn website, ga 
shoppen in de online webshop of 
kom gezellig met je kindertjes kijken 
en passen in mijn winkel, het is toch 
enig om bijvoorbeeld je dochter te 
zien stralen in zo’n mooi glitterpak-
je!” Racks Turnkleding is te vinden 
aan de Aalsmeerderweg 332a, te-
genover de ingang van de Kerkweg. 
Voor bezoek op afspraak bel: 0297-
343585 of 06-20410433.

Door Miranda Gommans

RTV Noord Holland op 
de Aalsmeerse markt
Aalsmeer - Het was gezellig druk 
op de markt afgelopen dinsdag. 
Drukker dan anders: Radio en TV 
Noord Holland had een stand en 
zond rechtstreeks uit vanaf het 
Raadhuisplein. Ze begonnen om 
negen uur, de markt was in opbouw 
en er werden een aantal Aalsmeer-
ders geïnterviewd. De voorzitter van 
Oud Aalsmeer beet het spits af en 
vertelde interessante weetjes over 
ons dorp. Hierna volgden meer 
mensen die aan de microfoon ver-
schenen van de vaste journalist van 
RTV Noord Holland. Bezoekers kwa-
men van heinde en verre, De Kwa-
kel, Kudelstaart, Hoofddorp, Am-
stelveen en zelfs Amsterdam was 
vertegenwoordigd. De eerste be-
zoeker die een pak bloem meenam 
kon een verrassingspakket winnen 
met als inhoud onder andere een 
spel, paraplu, fles wijn en kaartjes 
van Meerpop. De winnaar was een 
dame uit De Kwakel die er heel blij 
mee was. 
Het progamma, dagelijks live op de 
radio te volgen, wisselde af met ge-
zellige muziek. In het tweede uur 
werd ‘het marktspel’ gespeeld, waar 
weer een prijs mee te verdienen viel 
per koppel en het werd almaar druk-
ker. De vaste presentatoren maak-
ten er een gezellig onderonsje van. 
Er werden boodschappentassen 
uitgedeeld met het logo van RTV 

Noord Holland. Uiteraard ontbrak 
een praatje over de Historische Tuin 
en de veiling niet. En Joost de Vries 
vertelde over de unieke pramenrace 
die 11 september gaat plaatsvinden. 
In het derde en vierde uur werden 
interviews van marktbezoekers af-
gewisseld met plaatjes, die ook aan-
gevraagd konden worden, en er wa-
ren diverse nieuwsbulletins. 

‘Onze’ Bonnie 
Het radio bezoek op de Aalsmeerse 
markt werd muzikaal afgesloten met 
een optreden van Bonnie St Claire. 
Ze had het zichtbaar naar haar zin 
in haar eigen woonplaats en zong 
haar nieuwe single stralend. Gerard 
Joling zong op de muziekband mee 
met ‘Morgen wordt alles anders’. Ui-
teraard sloot ‘onze’ Bonnie af met 
haar welbekende hit ‘Bonnie, kom 
je buiten spelen?’ Enthousiast dein-
den de marktbezoekers met haar 
mee. Bonnie werd nog even geïn-
terviewd en voelt zich in Aalsmeer 
meer dan thuis. Ze vindt het een ge-
zellige plaats. De zangeres mengde 
zich vervolgens tussen het publiek. 
Het bleef nog lang onrustig op de 
Aalsmeerse markt. Er is de moge-
lijkheid de complete uitzending nog 
eens terug te luisteren via www.rt-
vnh.nl 

Door Miranda Gommans

Computerwerkplaats van 
Heliomare op de braderie
Aalsmeer - Zaterdag 4 septem-
ber staat de Computerwerkplaats 
Aalsmeer, onderdeel van Heliomare, 
ook op de braderie in het centrum. 
Bij de stand kunnen bezoekers een 
portretfoto laten maken. Deze foto 
kunt u vervolgens laten pimpen. Er 
kan een cartoon van gemaakt wor-
den en eventuele rimpels en onder-
kinnen worden in een handomdraai 
weggewerkt. Alles is mogelijk. De 
foto kan direct meegenomen wor-
den. 
De Computerwerkplaats Aalsmeer 
is een grafische werkplaats, die zich 
bezig houdt met het ontwerpen en 
vervaardigen van grafische en ad-
ministratieve opdrachten. Voor het 
ontwerpen en vervaardigen van vi-
sitekaartjes, persoonlijke uitnodi-

gingen, kalenders, websites of het 
overzetten van een video op dvd 
kan eenieder terecht bij de Compu-
terwerkplaats. De werkplaats wordt 
bemand door mensen met een li-
chamelijke handicap en/of niet-
aangeboren hersenletsel. Moderne 
computerapparatuur maakt het voor 
hen mogelijk zo zelfstandig moge-
lijk werkzaam te zijn. De mensen, 
die werkzaam zijn bij de Computer-
werkplaats, hebben allen verschil-
lende cursussen gevolgd op het ge-
bied van tekstverwerking en/of gra-
fische vormgeving. 
Naast deze computer werkzaam-
heden wordt ook ruimschoots aan-
dacht besteed aan de af- en verwer-
king van de opdrachten, zoals ver-
garen, inbinden, mailings, etc.

Wethouder Verburg opent nieuwe 
winkel Thuiszorg en Welzorg
Aalsmeer - Op dinsdag 31 augus-
tus heeft Thuiszorg Aalsmeer, on-
derdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, 
samen met  Welzorg, haar deuren 
van de winkel geopend in een nieuw 
en groter pand in de Zijdstraat. De 
bijeenkomst begon in de grote zaal 
van Zorgcentrum Aelsmeer met toe-
spraken van Jan Dreschler, direc-
teur van Zorgcentrum Aelsmeer, en 
wethouder Ad Verburg. Aansluitend 
kregen alle aanwezigen een hapje 
en drankje en werd naar de nieuwe 
accommodatie gewandeld. Wethou-
der Ad Verburg: “De nieuwe winkel 
is een mooie aanvulling op wat wij 
als gemeente willen bereiken met 
het welzijn in het algemeen. Mensen 
kunnen langer zelfstandig blijven 
wonen door de voorzieningen die 
de winkel van Thuiszorg Aalsmeer 
en Welzorg biedt. Hierdoor kun je de 
regie op je eigen leven behouden en 
ben je niet direct afhankelijk van an-
dere mensen.” Thuiszorg Aalsmeer 
bestaat uit de afdeling Verpleging 
en Verzorging (V&V) en de afdeling 
Huishoudelijke Verzorging (HV). Een 
deel van de Thuiszorg was al ge-
huisvest in de Zijdstraat, waar men 
ook zorgartikelen kon huren of ko-
pen. De hele Thuiszorg, inclusief 
een winkel van Welzorg, is nu te vin-
den in de Zijdstraat 32a (Thuiszorg 

kantoor) en 32b (Welzorg-winkel), 
schuin achter de molen. In de nieu-
we winkel zijn hulpmiddelen op het 
gebied van wonen, werken en mo-
biliteit verkrijgbaar. Denk hierbij aan 
bedden, matrassen, hulpmiddelen 
voor douche, toilet en huishoudelij-
ke zaken, rollators en scootmobie-
len. Een paar krukken lenen, omdat 
u uw enkel heeft gekneusd, of een 
rolstoel lenen na een knieoperatie 
behoren ook tot de mogelijkheid. Bij 
Welzorg kan het hulpmiddel (kos-
teloos) geleend worden. Yvon-
ne van Woersem, Vestigingsmana-
ger Welzorg Aalsmeer: “In de vesti-
ging in Aalsmeer zijn de meest ge-
bruikte hulpmiddelen op voorraad. 
Nadat de gegevens van de bruik-
lener zijn genoteerd, kunnen deze 
hulpmiddelen direct worden mee-
genomen. Mocht er een verpleeg-
artikel nodig zijn dat niet op voor-
raad wordt gehouden, dan bestel-
len wij het en wordt het de volgen-
de dag kosteloos door Welzorg bij 
de cliënt/bruiklener thuisbezorgd.” 
Het kantoor van Thuiszorg Aalsmeer 
is geopend gedurende kantoortij-
den. De Welzorg-winkel is van dins-
dag tot en met vrijdag geopend van 
9.30 tot 17.30 uur. Meer informatie 
is te vinden via: www.zorgcentru-
maelsmeer.nl

Gehandicapten in Kroatië blij 
met goederen uit Aalsmeer
Aalsmeer - Evelien Sassen en Roy 
Buchner hebben dankzij de hulp 
van Buro Aalsmeer een bijzonder 
goed doel kunnen steunen. Dit voor 
een tehuis voor verstandelijk ge-
handicapten en lichamelijk gehan-
dicapten genaamd Caritas in Obo-
rovo in Kroatië. 
Evelien heeft daar vorig jaar als vrij-
williger drie weken gewerkt. Ze heeft 
dit als zeer indrukwekkend ervaren 
en wilde altijd graag nog een keer 
terug. Maar dan met een ander doel, 
Evelien en Roy besloten kleding in 
te gaan zamelen. Dit was geen pro-
bleem een paar mailtjes en wat ge-
sprekken later, hadden Evelien en 
Roy al snel 4200 spullen verzameld, 

dit bestond uit kleding, speelgoed, 
schoenen, etc. Al deze giften zijn af-
komstig van familie, vrienden, col-
lega’s en bekenden. Peter Buch-
ner van Buro Aalsmeer vond dit een 
heel goed initiatief en heeft daarbij 
ook gelijk een grote bus beschik-
baar gesteld, Buro Aalsmeer heeft 
ook de kosten van de brandstof op 
zich genomen. Zonder dit initiatief 
had dit project niet uitgevoerd kun-
nen worden. De bewoners van het 
tehuis waren zeer blij met de goe-
deren, het tehuis heeft hier ook be-
hoefte aan, aangezien de maatstaaf 
in Kroatië niet te vergelijken is met 
de maatstaaf van de zorg in Neder-
land.

Koppelkaarten 
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
september houdt buurtvereniging 
Hornmeer weer een koppelspeel-
avond. Iedereen is welkom in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De aanvang is 20.00 uur, 
koffie en thee staan vanaf 19.30 uur 
klaar. 
Het koppelen afgelopen Vrijdag is 
gewonnen door Rijk van Egdom en 
Martin van Es met 5454 punten. 
Op twee zijn Is Huykman en Martin 
van der Laarse geëindigd met 5340 
punten en plaats drie wordt bezet 
door Riet Hoekman en Nel de Ko-
ning met 4906 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan de 
familie Ton met 3535 punten.

Gezocht: sportieve 
zaalvoetbalsters
Aalsmeer - Zaalvoetbalvereni-
ging RKDES voetbalt al enkele ja-
ren met vier dames teams, maar de 
dames en meiden kunnen best wat 
nieuwe aanwinsten gebruiken. Lijkt 
zaalvoetballen jou wel wat en wil 
je meer informatie? Kom dan vrij-
dag 3 september om half zeven naar 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. De damesteams spelen dan tot 
half negen een onderling toernooi. 
Dit toernooi is voor de gezelligheid 
en om de spieren wat warm te ma-
ken, want de week erna beginnen 
de bekerwedstrijden en de com-
petitie. Neem vrijdag zaalschoenen 
mee, een tenue is beschikbaar. Voor 
meer informatie: 06-23682404.

Speelavond bij Ons Genoegen

Start collecteweek KWF  
Aalsmeer - Op maandag 6 septem-
ber gaat de grootste collecte van 
Nederland weer van start. Met maar 
liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF 
Kankerbestrijding het grootste aan-
tal vrijwilligers op de been. Al zes-
tig jaar is collecteren heel succes-
vol.  KWF Kankerbestrijding gaat al 
60 jaar voorop in de strijd. Sinds de 
oprichting in 1949 is de vijfjaars-
overleving bij kanker gestegen van 
25 naar 55 procent. Afhankelijk van 
de soort kanker en het stadium van 
ontdekking. Die successen worden 
samen gehaald!  Met collectanten, 
donateurs, wetenschappers, art-
sen, verpleegkundigen, patiënten, 
patientenorganisaties, bedrijven en 
heel veel vrijwilligers. De strijd te-
gen kanker is nog niet gestreden. 
Ondanks de goede resultaten is nog 
een lange weg te gaan, want helaas 
overlijden nog jaarlijks 38.000 men-
sen aan kanker. Wetenschappelijk 

onderzoek blijft daarbij nog steeds 
heel hard nodig. Maar zonder geld 
geen onderzoek! Geef daarom gul 
aan KWF Kankerbestrijding en help 
mee in de strijd voor gezondheid. De 
collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 
6 tot en met 11 september weer aan 
de deur. Elke collectant kan zich le-
gitimeren. KWF Kankerbestrijding 
is te herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. 

Wie de collectant mist, kan een 
gift overmaken op giro 26000 t.n.v. 
KWF Kankerbestrijding te Amster-
dam of een SMS bericht sturen: 
Door het woord gift te sms-en naar 
4333 wordt automatisch 2 euro van 
uw telefoonrekening afgeschreven, 
waarvan 1,45 euro ten goede komt 
aan KWF Kankerbestrijding.

Aalsmeer - Op dinsdag 7 septem-
ber start buurtvereniging Ons Ge-
noegen een nieuw seizoen vol 
speelavonden. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het program-
ma en iedere kaartliefhebber is van 

harte welkom. Er wordt gekaart in 
de locatie van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan. 
De  kaarten worden vanaf 19.30 
uur verdeeld. De zaal gaat open om 
19.00 uur.
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De top 3 van het Groot Aalsmeers Dictee 2010: In het midden winnares An-
nemarie Braakman, links de heer Goedhart (2e) en rechts mevrouw Van Dorst 
(3e).

Annemarie Braakman-Ven wint 
eerste Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Annemarie Braakman 
uit Aalsmeer-Oost is de winnares 
van het Groot Aalsmeers Dictee dat 
zaterdag 28 augustus voor de eer-
ste keer werd gehouden. Zij ver-
sloeg de concurrentie door slechts 
twaalf fouten te maken. Het Groot 
Aalsmeers Dictee is een initiatief 
van Boekhuis Aalsmeer. In de boek-
handel in de Zijdstraat verzamelden 
zich zaterdagmiddag 29 deelnemers 
voor de eerste editie van het dictee. 
Met gezonde spanning namen zij 
plaats in de ‘schoolbanken’, in af-
wachting van tien zinnen met tal van 
moeilijke woorden en taalconstruc-
ties. Het dictee werd voorgedragen 
door oud-burgemeester Joost Hof-
fscholte, die geduldig en met wel-
luidende stem de ruim driehonderd 
woorden liet passeren. 
Boekhuis-eigenaar en zoon Con-
stantijn Hoffscholte schreef de tekst 
met als thema ‘Aalsmeer-Centrum 
in 2020’. Lastige woorden als ‘anti-
quarische’ en ‘monopoloïde’ wer-
den afgewisseld met instinkers in 
het gebruik van de tussen-n (‘el-
lenlange’) en koppeltekens (‘ze-
ventiende-eeuwse’). Ook beken-
de dicteewoorden als ‘przewalski-
paard’, ‘e-mail’ en ‘sms’je’ ontbraken 
niet en zorgden voor veel zweet-
druppels bij de deelnemers, ter-
wijl ook de Aalsmeerse Van Cleeff-
kade (met dubbel f) voor menig-
een een struikelblok bleek. Winna-
res van het eerste Groot Aalsmeers 
Dictee werd Annemarie Braakman-
Ven uit Aalsmeer-Oost. Zij maakte 
slechts twaalf fouten, wat een zeer 
knappe score is gezien het gemid-

delde aantal fouten van 28. De win-
nares ontving een gegraveerde Wa-
terman-vulpen ter waarde van 100 
euro. Op de tweede plaats eindigde 
de heer Goedhart (15 fout) en derde 
werd mevrouw Van Dorst (17 fout). 
Een speciale vermelding verdient 
de oudste deelnemer aan het dic-
tee, de 90-jarige mevrouw Spoelder, 
die met 20 fout op een verdienste-
lijke vijfde plaats eindigde. Van de 
‘lokale prominenten’ behaalde ma-
kelaar Karin Eveleens het beste re-
sultaat (22 fout), met in haar kiel-
zog wethouder Ulla Eurich (24 fout) 
en Aalsmeer Roest Niet-organisator 
Cor Zomer (25 fout).

Dicteespecialisten
Aan het dictee werd ook deelge-
nomen door twee specialisten, die 
het hele land doorreizen om aan 
dictees mee te doen. Deze taalvir-
tuozen streden tegen elkaar in een 
aparte categorie. De uit het Belgi-
sche Gent afkomstige Frans van Be-
sien (ooit tweede bij het Groot Dic-
tee der Nederlandse Taal) werd 
eerste met slechts vijf fouten, op 
de voet gevolgd door Rein Leentf-
aar uit Zeeland. De aanwezigheid 
van deze specialisten gaf het Groot 
Aalsmeers Dictee extra cachet. Tij-
dens een aangenaam buffet in Eet-
café ’t Holland Huys werd door de 
deelnemers nog lang nagepraat 
over het dictee. De enthousiaste re-
acties geven aanleiding om van het 
Groot Aalsmeers Dictee een jaar-
lijkse traditie te maken. De volledi-
ge dicteetekst is terug te lezen op: 
www.boekhuisaalsmeer.nl.  

Gespot: Renault Wind bij Nieuwendijk

Hippe tweezits Cabrio met 
ingenieus klapdak
Aalsmeer - Officieel wordt de 
Renault Wind pas eind september 
geïntroduceerd in Nederland. Toch 
had Renault Nieuwendijk de twee-
zits cabriolet vorige week al een 
paar dagen in huis.  Nieuwsgieri-
ge autoliefhebbers waren razend   
enthousiast over de hippe road-
ster. De introductie van de nieuwe 
Renault Wind betekent meer dan al-
leen een frisse bries. Het inventie-
ve elektrisch bedienbare dak – dat 
zich in slechts 12 seconden opent – 
is revolutionair, het design onweer-
staanbaar. De stoere Cabrio zit vol 
met de nieuwste technologie, rea-
geert snel en barst van het tempera-
ment. Probeer het zelf: Just Open en 
Play! Zeer verrassend is trouwens 
dat de Wind, als enige in zijn klas-
se, beschikt over een fikse koffer-
ruimte, zo groot als die van de Clio. 
Daar komt bij dat Renault de vanaf-
prijs voor de nieuwe Wind heeft ge-
steld op 19.990 euro, waarmee el-
ke autoliefhebber in staat wordt ge-
steld uiting te geven aan zijn of haar 

passie voor auto’s. De genoem-
de basisprijs is van toepassing op 
de Renault Wind TCe 100 Dyna-
mique, die beschikt over een zeer 
royale standaarduitrusting, met on-
der meer mistlampen vóór en licht-
metalen 16-inch velgen. Het interi-
eur laat nauwelijks wensen onver-
vuld, met onder andere een lederen 
sportstuur en versnellingspook, een  
audiosysteem met radio-/cd-spe-
ler en front- en zijairbags. Begin ok-
tober levert Nieuwendijk de eerste 
Renault Wind af. Kijk voor meer info 
op de website: www.renault-nieu-
wendijk.nl.

Oude broek dit weekend geld waard

Big L zet zich in voor 
het Leger des Heils
Aalsmeer - Dit weekend is het begin 
van de feestweek in Aalsmeer. Veel 
bruisende activiteiten zullen plaats 
gaan vinden de komende week. Om 
goed voor de dag te komen scoor je 
uiteraard je nieuwe kleding bij Big 
L. Op dit moment hangt de winkel in 
de Zijdstraat weer vol met de nieuw-
ste collecties voor heren, dames en 
kinderen. Volop winterjassen, war-
me vesten, mooie overhemden en 
ga zo maar door, Big L is klaar voor 
de winter. Big L is de grootste jeans 
specialist van de regio. Nergens in 
de regio vind je zoveel aanbod aan 
jeans voor heren, dames en kids. 
Van de hippe G-star,  tot een dege-
lijke nette jeans voor de casual fri-
day, voor elk wat wils. Het is het be-
gin van een nieuw seizoen, mensen 
zijn weer terug van vakantie, scho-
len beginnen weer, alle activiteiten 
komen weer op gang. Om de start 
van het nieuwe seizoen goed te be-
ginnen geeft Big L dit weekend kor-
ting op een nieuwe jeans. Tegen in-
levering van je oude broek, krijg je 
korting op een nieuwe en tevens 
steun je daarmee gelijk het goede 
doel. Big L heeft namelijk gekozen 
om alle broeken te doneren aan het 

Leger des Heils, twee vliegen in één 
klap dus. Honderd jaar geleden was 
het Leger des Heils één van de eer-
ste organisaties die tweedehands 
kleding inzamelden voor hulpverle-
ningsprojecten. In de loop der tijd 
zijn ze uitgegroeid tot één van de 
bekendste en meest geliefde inza-
melaars. Na de oorlog groeide het 
Leger des Heils uit tot een organisa-
tie met duizenden vaste medewer-
kers en vrijwilligers. Met een direc-
te en energieke aanpak verlenen zij 
hulp aan mensen in de samenleving 
die daar behoefte aan hebben, on-
geacht hun religieuze achtergrond. 
De jeans die dit weekend (vrijdag 
en zaterdag) worden opgehaald, 
worden weer gebruikt voor één van 
de vele projecten van het Leger des 
Heils. De actie kent drie verschillen-
de kortingbedragen. Bij besteding 
tot 50 euro van een nieuwe jeans 
krijg je 10 euro korting. Koop je een 
broek tussen de 50 en 100 euro dan 
krijg je 15 euro korting. Als je een 
nieuwe broek koopt die een waar-
de heeft van 100 euro of meer, dan 
krijg je een korting van 20 euro. De 
korting geldt alleen tegen inlevering 
van je oude broek.

Bruidsbeurs op 5 september
Alles over trouwen in Grand 
Hotel Amrâth Amsterdam
Amsterdam/Aalsmeer - Aan-
staande bruidsparen, die inspira-
tie op willen doen voor de mooiste 
dag van hun leven, kunnen op zon-
dag 5 september van 12.00 tot 17.00 
uur terecht in Grand Hotel Amrâth 
Amsterdam. Op deze unieke loca-
tie aan het IJ kunnen de bezoekers 
op een exclusieve bruidsbeurs ken-
nismaken met onder meer bruids-
modespecialisten, juweliers en An-
nemieke’s Kramerie van de Machi-
neweg. De winkel, met twintig jaar 
ervaring, helpt bij het samenstel-
len van een huwelijkscadeaulijst 
op maat en is hét adres voor ser-
viezen, kristal, bestekken, potten, 
pannen en andere kookbenodigd-
heden. De Bruidsbeurs in het Grand 
Hotel Amrâth Amsterdam ‘a world of 
luxury and art’ geeft een compleet 
beeld van alles wat te maken heeft 
met trouwen. Aanstaande bruids-
paren kunnen in het monumentale 
Scheepvaarthuis, waarin nu Grand 
Hotel Amrâth Amsterdam is geves-
tigd, de nieuwste trends bekijken op 
het gebied van zaken als bruidsmo-
de, juwelen, bloemsierkunst, foto-
grafie en drukwerk. Bruidsmode-

huis Sposa Bella uit Hilversum ver-
zorgt de hele dag door een bruids-
show in de bar/lounge en zangeres 
Des’Ray zal live optreden. Daaren-
boven worden in Ray’s Club door 
Dance Point van 13.00 tot en met 
16.00 uur elk uur workshops dansen 
voor aanstaande bruidsparen gege-
ven. Voor de kleintjes is er een spe-
ciale Wedding VIP Kids Club. Tege-
lijkertijd kunnen de bezoekers ken-
nis maken met Grand Hotel Amrâ-
th Amsterdam als bijzondere trouw-
locatie. Het hotel biedt een schitte-
rend uitzicht over het IJ. 
Grand Hotel Amrâth  Amsterdam 
beschikt over twee bruidssuites en 
is een fijne locatie voor een recep-
tie, diner of trouwfeest. Bovendien 
kan de huwelijksvoltrekking ook op 
deze historische locatie plaatsvin-
den, omdat het een officiële trouw-
locatie is van de gemeente Amster-
dam. Tijdens de bruidsbeurs krijgen 
de bezoekers een rondleiding door 
het hotel van een gids van Muse-
um Het Schip. Geïnteresseerden zijn 
natuurlijk ook op andere momenten 
welkom voor een kennismakings-
bezoek.

Uitverkoop bij bibliotheek
Aalsmeer - Om de nieuwste boe-
ken, cd’s, films en andere media aan 
te kunnen bieden is de collectie van 
de bibliotheek continu in beweging. 
Daarom ook wordt de collectie con-
stant aangevuld. Dit betekent dat er 
regelmatig een deel van het aanbod 
weg moet. De bibliotheek kiest hier-
bij voor een duurzame oplossing en 
bieden de nog (her)bruikbare ma-
terialen te koop aan via hun eigen 
boekenmarkten. In september en 
december worden deze gehouden 
in verschillende Amstelland Biblio-
theken. Zo kunnen belangstellen-
den op vrijdag 3 september tussen 
14.00 en 20.00 uur terecht in biblio-
theek Kudelstaart en op zaterdag 

4 september tussen 11.00 en 15.00 
uur in bibliotheek Aalsmeer. Hoe-
wel de naam anders kan doen ver-
moeden, biedt de boekenmarkt veel 
meer dan alleen boeken. Een uitge-
breide collectie bladmuziek, cd’s, 
boeken voor de jeugd en volwasse-
nen, romans en informatieve boe-
ken worden te koop aangeboden. 
Uiteraard wordt alles voor een klei-
ne prijs aangeboden, dus sla uw 
slag en neem een sterke tas mee. 
Ook in de bibliotheken van Uithoorn 
en Amstelveen worden boeken-
markten gehouden. Op de websi-
te www.amstelland-bibliotheken.nl 
vindt u het complete overzicht van 
de boekenmarkten.

Total Copy Service viert 20-jarig 
bestaan met jubileumkorting
Aalsmeer - Het is alweer twintig 
jaar geleden dat Total Copy Service 
haar deuren opende in Aalsmeer. 
De winkel was eerst in de Markt-
straat gevestigd, daarna op de hoek 
Dorpsstraat met Helling om uitein-
delijk op het huidige adres aan de 
Dorpsstraat 22 terecht te komen. In 
dit pand is Total Copy Service al ja-
renlang een ‘bekend gezicht’ in het 
dorp. Tijdens de braderie op zater-
dag 4 september zal de winkel in het 
teken staan van het jubileum. Na-
bij de winkel worden weer vele fo-
to’s van oud-Aalsmeer tentoonge-
steld, die u niet alleen kunt bekijken 
maar ook direct kunt laten uitprin-
ten. Dit kan op A4-formaat, in een 
boekje of op een kalender. Vanwege 
het jubileum pakt Total Copy Service 
tijdens de braderie ook uit met een 
spectaculaire actie. Voor elke klant 
is er aan de kraam een gratis jubi-
leum kortingspas, die tot het einde 
van dit jaar recht geeft op kortingen 
van wel 20 procent. De korting is 
onder meer van toepassing op kan-
toorartikelen, maar ook op andere 
productgroepen zoals kopieer- en 
printwerk, drukwerk, trouw- en ge-
boortekaartjes, textiel bedrukken en 
afwerking. Zoals elk jaar deelt de 
winkel op de braderie ook weer gra-
tis kladblokjes uit. Kortom, kom ge-

zellig naar de braderie en pak deze 
mogelijkheden.
In de twintig jaar dat Total Copy 
Service bestaat, is er op het tech-
nische vlak veel veranderd. Inter-
net heeft zijn intrede gedaan en de 
kopieermachines werden meer en 
meer digitaal, waardoor de kwali-
teit en snelheid van het printwerk 
sterk zijn verbeterd. Total Copy Ser-
vice heeft in deze periode een druk-
kerij in Amsterdam overgenomen, 
waardoor de winkel een totaalpak-
ket kan bieden voor al uw druk- en 
printwerk en de bijbehorende af-
werking. Naast het drukwerk is To-
tal Copy Service ook uitgegroeid tot 
een specialist in het bedrukken en 
borduren van kleding. 
In de loop der jaren zijn deze tech-
nieken ook verbeterd, waardoor er 
zowel grote aantallen als enkele 
stuks textiel bedrukt kunnen wor-
den. Ook in het bedrukken van rela-
tiegeschenken en cadeau-artikelen 
is de winkel gespecialiseerd. Kort-
om, de naam die twintig jaar ge-
leden is bedacht, heeft nog meer 
waarde gekregen: Total (totaalleve-
rancier), Copy (het vermeerderen), 
Service (dat spreekt voor zich). Ie-
dereen is van harte welkom tij-
dens de braderie of in de winkels in 
Aalsmeer en Amsterdam.

Ronald Fransen nieuwe Sales 
Director Springflower groep
Aalsmeer - Ronald Fransen, oud-
wethouder van de gemeente 
Aalsmeer, wordt met ingang van 1 
september directielid van bloemen- 
en plantenexporteur  Springflower 
Holding BV in Aalsmeer. Fransen 
gaat zich als  Sales  Director bezig 
houden met de verdere uitbouw van 
de commerciële activiteiten van de 
holding en de zelfstandige dochter-
bedrijven zoals Movrie, Hiljo, Sum-
merflower en SpringImport. Ronald 
Fransen (geboren in 1962) had al 
een lange loopbaan in de sierteelt 
en AGF achter de rug voordat hij in 
2006 wethouder van de gemeente 
Aalsmeer werd. Zo werkte hij onder 
meer (in vaste dienst of op project-
basis) bij Noviflora, Bloemenveiling 
Aalsmeer, Intratuin, Tuincentrum 
Overvecht , De Vroomen Holland 
BV en diverse groothandels bedrij-
ven  en kwekerijen. Tussen 1996 en 
2005 deed hij dat namens zijn eigen 
adviesbureau JIP Advies.  Als wet-
houder had Fransen de portefeuil-
le Personeel, Organisatie, Informa-
tisering en Automatisering, Bereik-
baarheid en mobiliteit en Duurzame 
leefomgeving. Hij deed dat namens 
PACT (Progressieve Aalsmeerse 
Combinatie Tweeduizend) een sa-
menwerking van D66, GroenLinks 
en PvdA.  De Springflower Holding 
is met in totaal rond 200 medewer-
kers een van de grotere spelers op 
het gebied van inkoop, verwerking 
en verkoop van bloemen en plan-
ten aan verschillende ketens en het 
grootwinkelbedrijf in Europa. Bin-
nen het bedrijf zijn de verschillen-

de werkmaatschappijen gericht op 
de internationale handel in bloemen 
en planten, logistiek  en ICT  ieder 
met hun eigen specifieke kennis, 
producten en oplossingen voor de 
(handels)  doelgroepen. Na een re-
organisatie begin vorig jaar is er nu 
weer een sterke groei, mede dank-
zij het gebruik van de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van lo-
gistiek en automatisering. Het over-
grote deel van de verpakte boeket-
ten en potplanten gaat naar het bui-
tenland, met name naar Duitsland, 
Scandinavië en Zuid-Europa. Sinds 
begin 2008 exporteert het bedrijf 
ook naar groeimarkten als Polen en 
enkele voormalige Oost Europese 
landen. Met de benoeming van Ro-
nald Fransen moet deze groei verder 
uitgebouwd worden.

Kinder- en jeugdvoorstellingen 
in Schouwburg De Meerse
Hoofddorp - Voor komend seizoen 
(2010-2011) heeft Schouwburg De 
Meerse weer verschillende kinder- 
en jeugdvoorstellingen geprogram-
meerd. Zowel in Het Oude Raad-
huis als in de Grote en Nieuwe Zaal 
in De Meerse staan voorstellingen 
in verschillende leeftijdscategorie-
en. Kaarten voor deze kinder- en 
jeugdvoorstellingen zijn te bestel-
len via www.demeerse.com en van-
af 4 september ook bij de kassa aan 
het Raadhuisplein of telefonisch via 
023-5563707. 
De peuters (vanaf 2 en 3 jaar) kun-
nen komend seizoen kennis ma-
ken met de vrolijke vriendjes van 
Dip en Dap, die net als op televi-
sie altijd klaar staan om Dip en Dap 
te helpen. Ook het bekende duo 
Buurman en Buurman komen naar 
Schouwburg De Meerse. Dit belooft 
een spetterende musical te wor-
den waarin de buurmannen letter-
lijk de zaal afbreken. Verder speelt 
onder andere Ageeth de Haan de 
fijnzinnige muziektheatervoorstel-
ling ‘Vlinder’, 4Hoog de woordeloze, 
humoristische voorstelling ‘Stip’ en 
speelt De La Mar Poppentheater de 
sprookjesachtige voorstelling ‘Een 
heer van wol’. Ook de kleuters (van-
af 4 en 5 jaar) kunnen weer mooie 
voorstellingen zien in Hoofddorp. 
Hakim zal zijn persoonlijke versie 
van het bekende verhaal van ‘Rood-
kapje’ vertellen en Poppentheater 
Koekla het Russische sprookje ‘Het 
Gouden Ei’ met poppen. De voor-

stelling ‘De draak die niet kon vuur-
spuwen’ van Wijnand Stomp was al 
uitverkocht en daarom is er op de-
zelfde dag een voorstelling bijge-
boekt. Ook de Meekers zijn komend 
seizoen weer te zien in Schouw-
burg de Meerse met een voorstel-
ling over de fanatieke redders van 
‘De Zwaailichtenbrigade’. Theater 
Terra brengt een spannende voor-
stelling over de ‘Nieuwe avonturen 
met Dolfje Weerwolfje’, eigenlijk nèt 
te spannend voor kleuters maar 5-
jarigen mogen met de grote kinde-
ren mee. Daarnaast zijn er diverse 
voorstellingen voor kinderen vanaf 
6 en 7 jaar. Zo maakt viervoudig Ne-
derlands Kampioen Goochelen Hil-
bert Geerling een voorstelling over 
‘Het allegeheimste goochelgeheim’. 
Het Filiaal speelt de mooie muzika-
le jeugdvoorstelling ‘Mevrouw Op-
helia’ gebaseerd op het fantasie-
rijke boek ‘Ophelia’s Schaduwthe-
ater’. Pieter Tiddens herneemt zijn 
succesvolle kindercabaretvoorstel-
ling ‘Broodje Kind’ en speelt Frank 
Groothof de sprookjesachtige voor-
stelling ‘De soldaat en de keizer’. De 
oudere kinderen (8 of 9 jaar) kun-
nen genieten van het hartverwar-
mende en oerspannende verhaal 
over de meest aandoenlijke én dap-
pere viervoeters van de wereld: ‘De 
101 Dalmatiërs’. En de populaire te-
levisieserie SpangaS! komt naar het 
theater waarin de scholieren van 
het Spangalis College zullen werken 
aan een schoolmusical. 

Whiplash? Hoe 
nu verder?
Hoofddorp- Heeft u, of iemand uit 
uw omgeving, te maken met whip-
lash? Wilt u meer weten, erover pra-
ten of heeft u behoefte aan steun 
en advies? Kom dan naar de bij-

eenkomst van de Whiplash Stich-
ting Nederland op zaterdag 18 sep-
tember van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp. 
Ans en Rina vormen als ervarings-
deskundigen en vrijwilligers van de 
landelijke patiëntenorganisatie, een 
betrouwbare vraagbaak. Voor meer 
informatie: 030-6565000.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30 

Schuldhulpverlening (ex)zelfstandigen 
Het Dagelijks Bestuur van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn (de G2) 
heeft besloten om met Florijn een contract 
af te sluiten voor de schuldhulpverlening 
aan (ex)zelfstandigen. 
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn is verantwoordelijk voor de schuld-
hulpverlening aan inwoners van de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn. Dit geldt 
ook voor de schuldhulpverlening aan 
(ex)zelfstandigen.
Met ingang van 1 oktober 2010 zal Florijn de 
schuldhulpverlening aan (ex)zelfstandigen 
voor het Samenwerkingsverband gaan 
uitvoeren. Het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn heeft hiervoor een con-

tract afgesloten met Florijn. De lopende 
trajecten blijven in begeleiding bij de huidi-
ge aanbieder Zuidweg&Partners. 

Vragen
Heeft u vragen over de schuldhulpverle-
ning aan (ex)zelfstandigen? Neemt u dan 
gerust contact op met het cluster Werk & 
Inkomen van de G2 Aalsmeer-Uithoorn via 
telefoonnummer 0297-513 255. Het cluster 
Werk & Inkomen is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 09.00-11.00 uur. 

Belangrijk
Een aanvraag voor schuldhulpverlening 
gaat altijd via het cluster Werk & Inkomen. 

Bekendmaking wijziging op de Verordening Wet 
inburgering gemeente Aalsmeer en Uithoorn 2007
De Wet inburgering is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat ook de gemeentelijke Veror-
dening Wet inburgering wordt aangepast. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn (de G2) heeft daarom op 12 augustus 2010 inge-
stemd met het concept wijzigingsvoorstel op de Verordening Wet inburgering gemeen-
te Aalsmeer en Uithoorn 2007. De wijziging op de Verordening ligt van vrijdag 3 sep-
tember 2010 tot en met vrijdag 15 oktober 2010 ter inzage in het gemeentehuis. Ge-
durende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de wijziging op de Ver-
ordening worden ingediend. Daarna zal de gemeenteraad de wijziging op de Verorde-
ning behandelen en vaststellen.

regiotaxi Amstelland 
Voor wie?
De Regiotaxi Amstelland is bedoeld voor per-
sonen die een beperking hebben en daar-
door niet meer kunnen reizen met het regu-
liere openbaar vervoer. 
Om van de Regiotaxi Amstelland gebruik te 
kunnen maken heeft u een vervoerspas no-
dig. Om voor een vervoerspas in aanmer-
king te kunnen komen zijn een aantal criteria 
van toepassing. Wilt u weten of u voor een 
vervoerspas in aanmerking komt? Neem 
dan contact op met het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg.

Welke bestemmingen kunt u bereiken 
met de regiotaxi?
Het bereik van de Regiotaxi is ingedeeld in 
5 ringen. Dit staat voor een afstand van ca 
15 km rondom de gemeentegrens van uw 
gemeente: Aalsmeer of Uithoorn. De eigen 
bijdragen staan vermeld op de bestemmin-
genlijst.

Hoe werkt de bestemmingenlijst 
en hoe wordt de eigen bijdrage van 
de regiotaxi berekend?
Als u naar een bestemming wilt toe reizen 
doorneemt u de volgende stappen:

U zoekt de plaatsnaam van uw bestem-
ming op de bestemmingenlijst op.
U bekijkt of de postcode van uw bestem-
ming achter de plaatsnaam staat (som-
mige plaatsen hebben meerdere postco-
des).
Als de bovengenoemde gegevens klop-
pen met uw bestemming, staat achter de 
postcode de ring waarin de bestemming 
valt. Onderaan de bestemmingenlijst kunt 
u zien wat uw eigen bijdrage is voor de 
ring waar uw bestemming in ligt.
Staat de bestemming die u wilt bereiken er 
niet bij, dan is dit een bestemming die bui-
ten het bereik van Regiotaxi valt.

Wilt u verder reizen dan het bereik 
van de regiotaxi?
U kunt reizen naar een bestemming buiten 
de bestemmingen in de 5 ringen. Voor de 

ringen overschrijdende kilometers betaalt u 
dan een kilometerprijs van  1,79 (in 2010) . 
U betaalt dus tot en met de vijfde ring de ge-
subsidieerde eigen bijdrage die geldt voor 
ring 5. Vanaf ring 5 betaalt u dan het com-
merciële tarief. Bij het reserveren van de rit 
buiten het bereik van de Regiotaxi kunt u de 
prijs van de rit (enkele reis) opvragen bij de 
reservering.

U kunt voor verder weg gelegen bestem-
mingen ook gebruik maken van Valys. Dit is 
een door de overheid ingesteld landelijk ver-
voerssysteem.

Hoe werkt Valys?
Als u verder wilt reizen dan de bereikbare 
bestemming van de Regiotaxi, kunt u ook 
gebruik maken van Valys. Valys hanteert in 
2010 een kilometertarief van  0,18. Voor 
Valys geldt een limiet aan het aantal kilo-
meters per jaar (maximaal 750 km per jaar). 
Om met Valys te reizen heeft u een specia-
le pas nodig. Voor informatie over Valys en 
de aanvraag van een Valyspas, kunt u con-
tact opnemen met het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg. 

Wilt u contact opnemen met het 
loket Wonen, Welzijn en Zorg?
In de linkerkolom van deze advertentie vindt 
u de contactgegevens. 

Wilt u de nederlandse taal leren of meer weten 
over de nederlandse cultuur?
Dan kunt u een inburgeringscursus volgen. De gemeente kan u mogelijk een inburgeringscursus 
aanbieden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een cursus via de gemeente? 
Dan kunt u iedere werkdag bellen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0297 513 133.

op 15 september 2010 staat de gemeente Aalsmeer en Uithoorn ook van 10.00 tot 11.00 uur op de 
wekelijkse markt van Uithoorn en van 13.00 tot 14.00 uur op het Drie Kolommenplein in Aalsmeer. 
Hier kunnen wij u informatie geven of uw vragen beantwoorden over inburgeren. 

Feestweek AAlsmeer 2010
vAn 5 t/m 11 september • locAtie prAAmplein

passepartout verkrijgbaar voor 49,50 (zolang de voorraad strekt)

Voorverkoopadressen Alleen contante betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk.

Café de Praam Zijdstraat 60 Aalsmeer
Bruna Aalsmeer Zijdstraat 45 Aalsmeer
Ridder en Co Ophelialaan 106 Aalsmeer
Primera Nieuw-Oosteinde Poldermeesterplein 5 Aalsmeer
Marskramer Berg Einsteinstraat 119 Kudelstaart

Toegang onder de 16 jaar alleen onder begeleiding van 18+ (Legitimatie verplicht). Roken in de feesttent is verboden!

Donderdag 9 september

miss AAlsmeerverkiezing
met: Nick & Simon - Danny Froger - 

Jaap (winnaar x-factor 2010) en DJ Martijn
Aanvang: 20.30 uur

Tent open: 20.00 uur
Voorverkoop: 17,50
Aan de Tent: 22,50

Vrijdag 10 september

seniorenmiddAg
met: Cocktail Trio (gezellige showmiddag)

Aanvang: 14.00 uur 
Tent open: 13.30 uur

Toegang: gratis

dutch pArty
met: Wolter Kroes in Concert - Frans Duijts - 

Ed Nieman en DJ Martijn
Aanvang: 20.30 uur 

Tent open: 20.00 uur
Voorverkoop: 17,50
Aan de Tent: 22,50

Zaterdag 11 september

Finish prAmenrAce
en prijsuitreiking
Aanvang: 13.30 uur - Tent open: 13.00 uur

  Einde: 18.00 uur - Tent sluit: 18.15 uur

bAck to the pAst
met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - 

2 Brothers on the 4th Floor - DJ Alex van Oostrom
Aanvang: 20.30 uur 

Tent open: 20.00 uur
Voorverkoop: 17,50
Aan de Tent: 22,50

Nick & SimoN

FraNS duijtS

Wolter 
kroeS

2 BrotherS oN the 4th Floor

BoNNie St. claire

dazzle

jaap

miss A

met: Cocktail Trio (gezellige showmiddag)

Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter Wolter 

de klught

daNNy
Froger

kiNg pelicaN

ed NiemaN

dj alex
vaN ooStrom

ddde klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klughte klught

eed Niemad Niemad Niemad Niemad Niemad Niema

Zondag 5 september

gezAmenlijke tentdienst
Aanvang: 10.00 uur

Maandag 6 september

spie Avond
Spel ter startbepaling van de Pramenrace
Aanvang: 20.00 uur
Tent open: 19.30 uur
Toegang: gratis

Dinsdag 7 september

FAshion night AAlsmeer
Aalsmeerse modewinkels tonen hun najaarscollectie
in een zinderende Fashionshow met aansluitend
een Diamondcocktail
Aanvang: 19.30 uur - Afterparty (Diamondcocktail) ± 21.30
Tent open: 19.00 uur
Toegang: 18,50
Organisatie Winkeliers Vereniging Centrum

Woensdag 8 september

rAbo kindermiddAg
met: ‘Jeroen’s Jeugdshow’
Aanvang: 14.00 uur 
Tent open: 13.30 uur
Toegang: gratis

AAlsmeer live!
met: De Klught - King Pelican - Dazzle
Aanvang: 20.30 uur 
Tent open: 20.00 uur
Toegang: 7,50

Donderdag 9 september

gehAndicAptendAg
Organisatie Stichting Dag Van Je Leven
Aanvang: 11.00 uur dj martijN

inFo? kijk op www.Feestweek.nl

	 	

Alleen contante betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk.Alleen contante betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk.Alleen contante betaling. Pinnen is helaas niet mogelijk.

FinishFinishFinish

Aanvang: 13.30 uur - Tent open: 13.00 uur

met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - 
2 Brothers on the 4th Floor - DJ Alex van Oostrom2 Brothers on the 4th Floor - DJ Alex van Oostrom2 Brothers on the 4th Floor - DJ Alex van Oostrom

aapaapaapaapaapaapaap

met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - met: Ray & Anita (2 Unlimited) - Bonnie St. Claire - 

ray & aNita
(2 uNlimited)

cocktail trio
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AAlsmeer viert feest
Aanstaande zaterdag braderie 
in Aalsmeer Centrum 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
4 september stellen 150 kraam-
houders zich op in de straten van 
het Centrum. De voormalige cor-
sobraderie is de grootste en gezel-
ligste markt van het jaar waar be-
zoekers bij de kraampjes met on-
der andere sieraden, kleding, boe-
ken en etenswaren kunnen snuffe-
len. Op deze nazomerse dag wor-
den behalve de braderie nog meer 
typisch Aalsmeerse evenementen 
georganiseerd: de Westeinderha-
vendag, de verlichte botenshow en 
het vuurwerk bij de Westeinderplas-
sen. Een leuk dagje uit voor jong en 
oud! Zoals elk jaar staat het cen-
trum tussen 10.00 en 17.00 uur vol 
met kramen. In het gebruikelijke 
‘rondje’ in de straten van het dorp 
komen bezoekers allerlei koopwaar 
tegen. Van speelgoed tot huishou-
delijke artikelen en van kleding tot 
cosmetica; voor ieder is er wel wat 
om te bekijken en aan te schaffen. 

Op de braderie staan ook verenigin-
gen, goede doelen en andere non-
profi t organisaties. Zij presenteren 
zich door middel van demonstraties, 
prijsvragen en informatiestands. 
Overigens kan op verschillende 
plaatsen in het dorp genoten wor-
den van gezellige muziek en natuur-
lijk zijn er hapjes en drankjes ver-
krijgbaar op de braderie en bij de 
plaatselijke horeca.  

Parkeren
Parkeren is mogelijk op het Raad-
huisplein, Drie Kolommenplein en 
op het parkeerterrein achter de Ra-
bobank. Op een gedeelte van het 
Praamplein gaat de feesttent voor 
de Feestweek weer opgebouwd 
worden. Wie zijn auto parkeert op 
een niet daarvoor bedoelde plek, 
riskeert een boete die tot in de hon-
derden euro’s’ kan lopen. De tijdens 
de feestweek weggesleepte voer-
tuigen worden naar een verzamel-

terrein in Amsterdam gebracht. De 
kosten voor het wegslepen en be-
waken van de auto’s kan in de hon-
derden euro’s lopen. Even goed op-
letten dus of beter nog, kom op de 
fi ets!

Gratis watertaxi
Zaterdag 4 september is een dag 
vol activiteiten voor jong en oud. Er 
is van alles te beleven voor iedereen 
die houdt van recreëren op of aan 
het water, van gezellig winkelen en 
van lekker eten en drinken. Op het 
Praamplein kan vanaf 10.00 uur op-
gestapt worden in de gratis water-
taxi’s die naar verschillende locaties 
met activiteiten van de Westeinder-
havendag aan de Uiterweg varen. 
‘Last but not least’ wordt deze feest-
dag afgesloten met de verlichte bo-
tenshow en een spetterend vuur-
werk tegen het fraaie decor van de 
Westeinderplassen. Voor meer in-
formatie www.aalsmeercentrum.nl.

Botenshow, kinderspelletjes en 
muziek op Westeinderhavendag
Aalsmeer - Voor de derde keer 
organiseren de watersportbedrij-
ven op de Uiterweg de Westeinder-
havendag. Aanstaande zaterdag 4 
september wordt belangstellenden 
de mogelijkheid gegeven om nader 
kennis te maken met watersport-
dorp Aalsmeer. De organisatie staat 
dit jaar voor het eerst op eigen be-
nen, de gemeente heeft de subsidie-
kraan dicht gedraaid. Dankzij spon-
sors en veel vrijwilligers kunnen de 
leden van Westeinderpromotie op-
nieuw een gevarieerde dag aanbie-
den met heel veel leuke activiteiten 
voor jong en oud. Op de braderie 
in het centrum, ook deze zaterdag, 
worden fl yers met de locaties en het 
programma uitgedeeld en kunnen 
jeugdige inwoners deelnemen aan 
een ballonnenwedstrijd. Op drie lo-
caties aan de Uiterweg is van alles 
te zien en te doen en allen kunnen 
bezocht worden middels een water-
taxi. Dit tochtje is gratis en de af-
vaart is op het Praamplein tegen-
over Albert Heijn. Elke locatie heeft 
natuurlijk ook een opstapplaats om 
de bezoekers verder te vervoeren 
en/of weer terug te brengen 

Touwslagerij en botenshow
De opening van de Westeinderha-
vendag is bij jachthaven Piet Huis 
aan de Uiterweg 134. Om 10.00 uur 
zal wethouder Gertjan van der Hoe-
ven als openingshandeling de fok 
hijsen. Gelijk begint hier vervolgens 
een nautische vrijmarkt, binnen en 
buiten een botenshow, is een touw-
slagerij aanwezig, die onder ande-
re kinderen zal helpen bij het ma-
ken van een springtouw en zijn er 

Kindermiddag, Aalsmeer live en 
Dutch Party tijdens Feestweek
Aalsmeer - Met een tentdienst 
begint aanstaande zondag 5 sep-
tember de Aalsmeerse Feestweek. 
Om 10.00 uur begint deze bijeen-
komst die georganiseerd wordt door 
de gezamenlijke kerken. Iedereen 
is welkom. Op maandag 6 septem-
ber wordt de tent op het Praamplein 
voor het eerst in de avonduren ge-
bruikt. SPIE, de stichting Pramen-
race In Ere, nodigt deelnemers aan 
de tocht der tochten uit om op het 
podium hun talenten te tonen tij-
dens de show ‘Aalsmeer got talent’. 
De winnaar mag tijdens de pramen-
race als eerste starten. De tent gaat 
open om 19.30 uur, de aanvang is 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Op Dinsdag 7 september presente-
ren Aalsmeerse modewinkels hun 
najaarscollectie in een zinderende 
fashionshow met aansluitend een 
diamondcocktail. De Fashion night 
Aalsmeer begint om 19.30 uur, tent 
open om 19.00 uur en de toegang 
bedraagt 18,50 euro. Kaarten zijn te 
koop bij de deelnemende winkels, 
herkenbaar aan het Fashion-affi che 
op de deur. De organisatie is in han-
den van Winkeliers Vereniging Cen-
trum. De eerste middagactiviteit is 
op woensdag 8 september. Jeugdi-
ge inwoners worden getrakteerd op 
een gezellige middag met Jeroen’s 
Jeugdshow. De Rabo kindermiddag 
begint om 14.00 uur, tent open van-
af 13.30 uur, en de toegang is gra-
tis. Woensdagavond presenteert de 
feestweek-commissie, net als voor-
gaande jaren, Aalsmeer Live met dit 
keer op het podium de Aalsmeer-

se bands De Klught, King Pelican 
en Dazzle. De aanvang is 20.30 uur, 
tent open vanaf 20.00 uur en de toe-
gang is 7,50 euro per persoon.

Gehandicaptenmiddag 
en Miss Aalsmeer
Op donderdag 9 september orga-
niseert de stichting Dag van je Le-
ven een speciale feestdag voor ge-
handicapten in de feesttent op het 
Praamplein. De aanvang is 10.00 
uur. ‘s Avonds staat in de tent de 
Miss Aalsmeer verkiezing op het 
programma en komen diverse ar-
tiesten optreden. De Volendam-
se zangers Nick en Simon komen 
optreden, evenals Danny Froger en 
x-factor winnaar Jaap. Ook van de 
partij is dj Martijn. De avond begint 
om 20.30 uur, tent open vanaf 20.00 
uur, en de toegang bedraagt in de 
voorverkoop 17,50 euro. Als er nog 
kaarten bij de tent verkrijgbaar zijn, 
worden deze verkocht voor 22,50 
euro per stuk. 

Seniorenmiddag en 
Back to the Past
Op vrijdag 11 september komt het 
Cocktail Trio optreden tijdens de al-
tijd gezellige seniorenmiddag. Zan-
ger Chris van Dijk en zijn bandle-
den trakteren de ouderen op al-
lerlei bekende liedjes van toen en 
meezingen mag! De middag begint 
om 14.00 uur, tent open vanaf 13.30 
uur en de toegang is gratis. Vrij-
dagavond staat een Dutch Party op 
het programma met Wolter Kroes in 
concert, optredens van de zangers 

Frans Duijts en Ed Nieman en achter 
de muziektafel dj Martijn. De Dutch 
Party begint om 20.30 uur, tent open 
vanaf 20.00 uur en de toegang be-
draagt 17,50 in de voorverkoop en, 
indien nog verkrijgbaar, 22,50 eu-
ro aan de tent. Zaterdag 11 septem-
ber is de dag van alweer de vijfen-
twintigste pramenrace en de fi nish 
van dit carnaval op het water is van-
af 13.30 uur bij het Praamplein. De 
tent gaat open om 13.00 uur. Alle 
deelnemers komen zich melden in 
de tent en kijken veelal vol spanning 
uit naar de prijsuitreiking. Dit pro-
gramma eindigt om 18.00 uur. Om 
18.15 uur gaat de tent dicht om de 
organisatie de mogelijkheid te ge-
ven op te bouwen voor het avond-
programma. 
De feestweek wordt spectaculair af-
gesloten met een Back to the Past 
party met optredens van Bonnie St. 
Claire, 2 Brothers on the 4th Floor, 2 
Unlimited en dj Alex van Oostrom. 
De aanvang is 20.30 uur, tent open 
vanaf 20.00 uur en de toegang be-
draagt in de voorverkoop 17,50 eu-
ro en aan de tent, indien nog voor-
radig, 22,50 euro per persoon. Be-
zoekers onder de 16 jaar mogen al-
leen de tent in als zij worden bege-
leid door iemand van 18 plus. Legi-
timatie is verplicht. Kaarten kopen 
kan bij café de Praam en de Bruna 
in de Zijdstraat, Ridder en Co in de 
Ophelialaan, Primera Nieuw Oost-
einde op het Poldermeesterplein en 
Marskramer Berg in winkelcentrum 
Kudelstaart. Meer weten? Kijk op 
www.feestweek.nl.

diverse kinderspellen als waterbal, 
trapfi etsen, eendje hengelen, boot-
je bouwen en er komt een spring-
kussen te staan. Ook kunnen jon-
gens en meisjes zich laten schmin-
ken en komt een clown hen verma-
ken. Verder geven diverse vereni-
gingen acte de presence, wordt een 
horecaplein ingericht en zijn er op-
tredens van shantykoren. Om 10.30 
en 11.30 uur van Recht deur Zee, 
om 13.30 uur van de Ringvaartzan-
gers, om 15.00 uur van de Poelzan-
gers en om 16.30 uur is het podi-
um ter afsluiting voor de Brulboeien. 
Op de tegenover Piet Huis gelegen 
jachthaven De Oude Werf kan inge-
stapt worden in de watertaxi.

Bierproeverij en visnetten breien
Tweede bezoekadres is jachthaven 
‘t Drijfhuis aan de Uiterweg 27. Ook 
hier vinden vanaf 10.00 uur verschil-
lende activiteiten plaats. De jacht-
haven presenteert een overdekte 
botenshow ‘Oud en Gelakt’, bij de 
Aalsmeerse Sconebrouwerij kan 
bier geproefd worden, het is moge-
lijk een visnet te breien, the Beach 
en Chimpie Champ organiseren voor 
jong en oud allerlei doe-dingen, het 
is mogelijk iets te eten en te drinken 
en naar live muziek te luisteren. Om 
11.00 uur treden de Poelzangers uit 
Aalsmeer op, om 13.00 uur shan-
tykoor Recht deur Zee uit de Fle-
vopolder en om 15.00 uur de Ring-
vaartzangers uit Oude Wetering. 

Veiling en paling
Ook de Historische Tuin aan Uiter-
weg 32 werkt mee aan de Westein-
derhavendag en presenteert een 

gevarieerd programma. Zo kunnen 
oude buitenboordmotoren, boten, 
pramen en punters bewonderd wor-
den, verkoopt palingvisser Rekelhof 
overheerlijke broodjes paling, kun-
nen bezoekers op de veilingklok zelf 
bloemen en planten inkopen. De 
klok gaat draaien om 11.00, 13.30 
en 15.00 uur. Op de Tuin kan ver-
der een tentoonstelling bekeken 
worden over de ontwerpers van het 
bloemencorso, worden oude corso-
fi lms vertoond en is in het Historisch 
Centrum de expositie ‘Aalsmeer op 
de kaart’ te bezoeken. De bezoekers  
kunnen ook de kassen met dahlia’s 
en kasrozen binnen lopen. Om 13.00 
uur is er een optreden van de Poel-
zangers. Vanaf de Historische Tuin 
vertrekt ook een watertaxi naar de 
andere locaties. 

Barbecue en verlicht varen
De Westeinderhavendag wordt af-
gesloten met een barbecue vanaf 
17.15 uur. Deelname aan deze lek-
kere afsluiting kan alleen door voor-
af in te schrijven. Mee eten en drin-
ken kost 20 euro per persoon en op-
geven kan via promotie@aalsmeer-
westeinder.nl. De barbecue wordt 
opgeluisterd met live muziek en 
gaat ook bij slecht weer door. Jacht-
haven Stenhuis aan het einde van 
de Uiterweg is de locatie waar het 
vuur aangaat en dit watersportbe-
drijf beschikt over een grote loods. 
Hopelijk kan de barbecue buiten 
aan, maar regen is in dit geval geen 
probleem. Vanaf jachthaven Sten-
huis is er prima uitzicht op het ver-
licht varen, de nieuwe naam voor de 
traditionele verlichte botenshow. 
Om 19.45 uur worden deelne-
mers verzocht zich te verzamelen 
bij Topsvoort. Om iets meer inzicht 
te krijgen in het aantal deelnemers 
worden meevaarders verzocht zich 
vooraf te melden via bovengenoemd 
mailadres. “Het hoeft niet heel geor-
ganiseerd te worden, maar voor de 
begeleidende brandweer en politie 
is het handig als zij enigszins we-
ten hoeveel er mee varen”, aldus de 
organisatoren. De eerste boot in de 
stoet is die van Eibert Bonhof met 
verlicht het wapen van Aalsmeer op 
de boeg. Via de kleine Poel vaart de 
stoet naar de grote Poel, waar zijn 
ruimschoots op tijd arriveren om 
vanaf 23.00 uur te genieten van de 
grootse vuurwerkshow nabij de wa-
tertoren.
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AAlsmeer viert feest

Aalsmeerder Milko Tas geeft 
demonstratie bij Hibra 2010
Aalsmeer - De Aalsmeerse au-
tocoureur Milko Tas geeft op zon-
dag 12 september een aantal de-
monstraties met de Seat Leon Su-
percopa als onderdeel van het pro-
gramma van Hibra 2010. Hibra 2010, 
een onderdeel van Aalsmeer Fes-
tival, heeft bekendheid verworven 
als een evenement dat jaarlijks ruim 
10.000 bezoekers trekt. Op het be-
drijventerrein Hornmeer genieten 
zij van spectaculaire demonstraties 
van auto’s en races met historische 
motoren. Het gratis toegankelijke 
spektakel zal op zondag 12 septem-
ber rond de klok van 10.00 uur van 
start gaan. Dan wordt er door alle 
klassen een trainingsmanche ge-
reden van ongeveer tien minuten. 
Na een korte pauze wordt vervol-
gens gestart met de demoraces. Dit 
jaar pakt de Hibra ook weer uit met 
een paar spectaculaire extra activi-
teiten waarbij ook aandacht is voor 
de autosport. Aalsmeerder MilkoT-
as neemt dit jaar met een Seat Leon 
Supercopa deel aan de Dutch Su-
percar Challenge. In 2009 eindig-
de Milko tijdens de laatste race in 
Assen op een tweede plaats in het 

kampioenschap. Tijdens de Hibra 
2010 is Milko aanwezig met het vol-
ledige Brax Racing Team en kunnen 
de bezoekers genieten van een aan-
tal demonstraties met de spectacu-
laire Seat Leon Supercopa. Met de 
steun van een aantal lokale spon-
sors zijn de voorbereidingen voor 
het seizoen 2011 inmiddels in vol-
le gang.

Kart-circuit bij Horticoop
Een aantal lokale kart-talenten geeft 
ook dit jaar weer een aantal demon-
straties op de kartbaan die wordt 
aangelegd naast het circuit op het 
parkeerterrein van Horticoop. De 
jonge talenten, die in diverse klas-
sen op weg zijn naar een carrière 
in de autosport, krijgen tijdens Hi-
bra 2010 op eigen terrein de kans 
te laten zien wat zij waard zijn. Hibra 
2010 op zondag 12 september heeft 
weer een prachtig programma dat 
de komende weken nog wordt aan-
gevuld met andere activiteiten. 

Volg het laatste nieuws op www.hi-
bra-aalsmeer.nl of via www.twitter.
com/hibra2010.

Pramenrace en Aalsmeers talent
Aalsmeer - - ‘De 25 meest…’ is het 
thema van, jawel, alweer de 25-ste 
pramenrace en volgende week za-
terdag 11 september vindt dit gezel-
lige verkleedfeest op het water weer 
plaats. De start is om 12.30 uur bij 
de Pontweg en vanaf ongeveer 15.00 
uur ‘racen’ de eerste teams over de 
fi nish bij het Praamplein. Bij de pra-
menrace gaat het niet alleen om 
snelheid, sterker nog: Creatief, fl exi-
bel en inventief zijn veel belangrijke-
re woorden. Tijdens de pramenrace 
moeten namelijk allerlei opdrachten 
uitgevoerd en vervuld worden en 
sinds vorig jaar wordt van de deel-
nemers ook nog eens verwacht dat 
zij creatief en vol overgave gaan ‘ac-
teren’ op het podium van de feest-
tent op het Praamplein tijdens de 
SPIE-avond op maandag 6 septem-
ber aanstaande. ‘Aalsmeer gots ta-
lent’ wordt gespeeld en wie het bes-
te optreden neerzet, het meeste ap-
plaus krijgt, mag als eerste vertrek-
ken tijdens de pramenrace. Heel be-
nieuwd waar de deelnemers het pu-
bliek en het bestuur op gaan trak-
teren. De tent gaat open om 20.00 
uur en de ‘talentenjacht’ start ver-
volgens om 20.30 uur. De toegang 
is gratis en natuurlijk hoopt SPIE op 
een ‘hoop volk’. 

Braderie en proefvaart
Voor wie zich nader wil laten infor-
meren over de pramenrace, het pa-
laver op vrijdagavond, het ontbijt op 
zaterdagochtend of hoopt op ge-
luk dankzij steekpenningen, doet er 
goed aan de SPIE-kraam te bezoe-
ken tijdens de braderie aanstaan-

de zaterdag 4 september in het cen-
trum. Nagenoeg het hele bestuur is 
aanwezig en er zijn trouwens ook 
hele leuke jubileumgadgets te koop! 
Inschrijven voor de pramenrace, is 
ook nog mogelijk. Er zijn nog en-
kele plekken te vergeven. De prijs-
winnaars van vorig jaar worden ver-
zocht hun beker en andere prijzen 
in te komen leveren. Dit kan ook bij 
de stand van SPIE op de Westein-
derhavendag. Op zondag, 5 sep-
tember wordt de jaarlijkse proef-
vaart gehouden. Om 13.00 (plus na-
tuurlijk het Aalsmeers kwartiertje) is 
het vertrek vanaf de Kleine Poel, bij 
Topsvoort. De deelnemers varen een 
tankje mengsmering leeg, waarna 
aangelegd wordt bij het starteiland 
aan de Grote Poel. Alhier kan nog-
maals over de combinatie Praam en 
Penta worden gesproken, tips wor-
den uitgewisseld, steekpenningen 
worden gegeven. etc. De Raad van 
12 neemt een grote barbecue mee. 
Wie mee wile ten, dient zelf vlees of 
vis meet te nemen.

Praambode in de maak
Tot slot: Wie helemaal wil weg zwij-
melen in de pramenrace-roes, meer 
wil weten over de concurrentie en 
natuurlijk op de hoogte wil zijn van 
het nieuwste nieuws, bladert vol-
gende week met honderd procent 
interesse in de Praambode. De krant 
is in de maak, gaat maandag naar 
de drukker en is misschien al tijdens 
de SPIE-avond in de tent op 6 sep-
tember verkrijgbaar. En anders ze-
ker huis-in-huis in alle brievenbus-
sen op donderdag 9 september.

Dorpsloop dinsdag in dorp
Aalsmeer - Nog een paar dagen en 
dan gaat hij van start: De Dorpsloop 
Aalsmeer. Op dinsdag 7 septem-
ber om 19.00 uur gaan de meis-
jes en jongens tot 10 jaar van start 
voor hun 1 kilometer rondje door het 
dorp. Gelijktijdig gaan de meisjes en 
jongens die iets ouder zijn (11 tot 
en met 14 jaar) van start voor twee 
rondjes. 
Als de kids gefi nisht zijn, gaat de es-
tafette van start om 19.30 uur. Hier-
bij is het de bedoeling dat een team 
in estafette-vorm het zelfde 1 kilo-

meter rondje aflegt, met als extra 
een vijfde rondje dat als team com-
pleet volbracht moet worden. De tijd 
van de laatste man of vrouw telt. Er 
wordt bij deze estafette geen on-
derscheid gemaakt tussen mannen, 
vrouwen of mixed teams. Inschrij-
ven kan op de avond zelf vanaf 17.30 
uur in De Binding in de Zijdstraat 
53. Deelname kost 1 euro. Deelna-
me voor de kinderen en AVA leden 
is gratis. 
Voor vragen kan gemaild worden 
naar: dorpsloop@avaalsmeer.nl.

Zaterdag weer vuurwerkshow! 
Avifl ora, een kleurrijk en 
gezond Aalsmeers bedrijf 
Aalsmeer - Pamela de Boer vormt 
samen met haar man Dirk de Vos de 
directie van Avifl ora, hét tulpen en 
tulpenbollen bedrijf van Aalsmeer 
wat al bijna zestig jaar actief is. Het 
echtpaar is sinds zeventien jaar de 
derde generatie die aan het roer 
staat van deze gezonde organisa-
tie. Pamela vertelt: “Ik deed des-
tijds heel ander werk, was stewar-
dess, en vloog meestal op het Mid-
den-Oosten. Toen de golfoorlog uit-
brak en het daarginds wat ‘rom-
melig’ werd, dacht ik er goed aan 
te doen om even een stapje terug 
te nemen en voorlopig niet te gaan 
vliegen. Zodoende ben ik het bedrijf 
van mijn ouders ingerold, waar Dirk 
al jaren inkoper was. Zo hebben wij 
elkaar dus leren kennen. Het bedrijf 
zat toen nog op de veiling en bezat 
één winkel op Schiphol en één bin-
derij op Schiphol Oost. Omdat ik mij 
regelmatig voor mijn vorige werk op 
de luchthaven bevond, zag ik dat in 
de aankomsthal wel behoefte was 
om bloemen aan de man te bren-
gen. Er was geen enkel verkoop-
punt aldaar. Ik heb daarom de stou-
te schoenen aangetrokken en ben 
er met een bakfiets gaan staan! 
Ik verkocht bloemen, vooral tul-
pen, aan mensen die behoefte had-
den om hun geliefden en vrienden 
te verrassen met een presentje bij 
aankomst op de luchthaven. Op een 
gegeven moment was er ook vraag 
naar bijvoorbeeld ballonnen, bloem-
stukjes en andere artikelen, dus met 
één belletje naar de zaak werd daar 
aan gewerkt. Het liep echt als een 
trein. Het was het welbekende ‘gat 
in de markt’. Ik heb er zes weken 
lang, bijna dag en nacht, gestaan. 
En omdat het werk me zo beviel, ben 
ik niet meer als stewardess aan de 
gang gegaan. Sterker nog: al zóu ik 
weer de lucht in willen, Dirk had me 
nooit laten gaan!” Pamela glundert 
en inmiddels is haar man ook aan-
geschoven. Hij vertelt verder: “Toen 
Schiphol uitbreidde kregen wij de 
eerste keus om een winkel te ope-
nen en kozen dus voor de beste plek 
op Schiphol Plaza. Daar zitten we 
nu nog en met de groei van Schip-
hol, groeide Aviflora mee. Inmid-
dels hebben we dertien verkoop-
punten op de luchthaven, maar ook 
een bloemenboot op de bloeme-
tjesmarkt in Amsterdam, twee win-
kels op Eindhoven airport, waarvan 
één met bloemen en souvenirs en 
een herenmodezaak. Binnenkort zal 
hier ook dameskleding en accessoi-
res verkocht worden. En we hebben 
sinds vorige week een winkel op de 
nieuwe Holland Boulevard, naast de 
eerste airport library die door prin-
ses Laurentien offi cieel geopend is.” 
Pamela en Dirk zijn trots op hun be-
drijf en vertellen dat ze graag fee-
ling houden met hun ruim zeventig 
koppen tellend personeel. “We we-
ten bijvoorbeeld de namen van alle 
mensen die bij ons werken en willen 

dat graag zo houden. De groei moet 
gestaag gaan.” Sinds 2004 is het be-
drijf gevestigd in het pand aan het 
einde van de Zwarteweg, destijds 
overgenomen van Horticoop. De 
verkoop van Avifl ora bestaat voor-
namelijk uit tulpen in de ruimste zin 
van het woord, tulpenbollen en ver-
se tulpen zijn het gehele jaar ver-
krijgbaar. Ook verkopen zij houten 
tulpensouvenirs uit eigen productie. 
Een zeer kleurrijk geheel in de twee 
grote hallen van het bedrijf. 

Sponsor Aalsmeers Vuurwerk
Waarschijnlijk mede doordat Avi-
fl ora zulke kleurrijke producten aan 
de man brengt, dragen zij het jaar-
lijks terugkerende spektakel ‘het 
Aalsmeers Vuurwerk’ zo’n warm 
hart toe. Pamela: “Het is toch gewel-
dig dat dit evenement er is en ook in 
wat slechtere fi nanciële tijden kan 
blijven bestaan. Dat kan natuurlijk 
alleen doordat er veel Aalsmeer-
ders in investeren door middel van 
sponsoring. Dit doen wij zelf ook 
al jaren en dit jaar is de bijdrage 
iets verhoogd. Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw is de hoofdsponsor. 
Laat ons dan maar een goede twee-
de zijn. Waar het om gaat is dit. Ie-
dereen moet kunnen blijven genie-
ten van dit initiatief. Dankzij de fan-
tastische organisatie is het tenslotte 
een van de laatste Aalsmeerse eve-
nementen die er nog over is!” 

Door Miranda Gommans

De volgens de organisatie weer 
spectaculairdere vuurwerkshow 
start aanstaande zaterdag 4 septem-
ber om 23.00 uur. De beste plaats 
om te gaan kijken is de dijk aan de 
Stommeer- en Kudelstaartseweg, 
links en rechts van de watertoren. 
“Vorig jaar klonk na afl oop spontaan 
een applaus, heel benieuwd wat dit 
jaar de reacties zijn”, aldus Mike van 
der Laarse en Dideric van Riemsdijk. 
Het duo wenst alle kijkers een fi jne 
afsluiting van een gezellige dag vol 
activiteiten in Aalsmeer.

Voor hem, haar en kinderen
Fashionnight Aalsmeer biedt 
breed aanbod aan mode
Aalsmeer - Maar liefst twaalf mo-
dewinkels uit Aalsmeer hebben de 
handen ineen geslagen om dins-
dagavond 7 september tijdens een 
avondvullend programma belang-
stellenden hun collecties te to-
nen in de Fashion Night. Het is al 
weer de derde keer dat dit evene-
ment wordt georganiseerd en ook 
dit jaar belooft het weer een hap-
pening te worden in de feesttent op 
het Praamplein. Een breed aanbod 
van mode staat de gasten te wach-
ten. Kleding, brillen, schoenen, lin-
gerie en sieraden, maar ook haar-
mode. Dit laatste vindt plaats in een 
wervelende show verzorgd door All 
About Hair. En wie denkt: De Fa-
shion Night is alleen voor de da-
mes,  niets is minder waar, heren- 
en kinderenmode komen ook aan 
bod. Diverse merken zullen de re-
vue passeren, onder andere Die-
sel, Brax, Claudia Sträter, Vanguard, 
Supertrash, Annette Gortz, Blacky 
Dress en Marlies Dekkers. Ieder jaar 

probeert de organisatie het publiek 
weer te verrassen. Dit jaar heeft de 
organisatie er voor gekozen om na 
afloop een after party te organi-
seren, waardoor lekker nagekletst 
kan worden over de show. Er wor-
den zo’n achthonderd gasten ver-
wacht op de Fashion Night. Om de 
avond nog aantrekkelijker te maken 
verloten de deelnemende winkeliers 
onder de gasten aantrekkelijke prij-
zen. Het entreebewijs is tevens een 
lot. Het is dus zaak om de toegangs-
kaart goed te bewaren. En natuur-
lijk gaat niemand met lege handen 
naar huis. Na afl oop ontvangt elke 
gast een interessante ‘goodie bag’ 
met leuke cadeautjes van de win-
keliers. Er is dit jaar voor gekozen 
om de toegangsprijs toegankelijk te 
houden. Voor 18.50 euro wordt een 
wervelende mode-avond gegaran-
deerd. Kaartverkoop vindt plaats bij 
alle deelnemende winkeliers van de 
Fashion Night Aalsmeer, kijk voor de 
adressen op www.feestweek.nl. Sponsors gezocht voor tentfeest

September feestmaand voor 
stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Net als voor vele 
Aalsmeerders staat de maand sep-
tember ook voor stichting Dag van 
je Leven in het teken van feesten. 
Maar liefst drie keer zijn gehandi-
capten uit Aalsmeer en omgeving 
te gast bij evenementen georgani-
seerd door Stichting Dag van je Le-
ven. Tijdens de feestweek Aalsmeer 
staat de feesttent op het Praamplein 
op zijn kop met veel gezelligheid 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Donderdag 9 sep-
tember kunnen zij vanaf 11.00 uur 
genieten van een fantastisch pro-
gramma met als thema Topstars. Ve-
le artiesten, waaronder Clown Ber-
ry, Rene Eshuijs, Sandra Swart, Den-
nis Wijnhout en Dirk Box, verzorgen 
spetterende optredens. Maar ook de 
aanwezigen zelf kunnen het podium 
betreden voor een leuke act en zich 
die dag een echte artiest voelen. 
Dit jaar wordt deze feestdag alweer 
voor de dertiende keer georgani-
seerd. Ook aan verstandelijk be-

perkte kinderen, die de feesttent te 
massaal vinden, is dit jaar gedacht. 
Zij zullen verwend worden met een 
aangepast programma met een op-
treden van clown Berry, maar dan in 
de vertrouwde omgeving van hun 
eigen kindercentrum. Op 14 en 16 
september vinden de feesten plaats 
bij KDC de Lotusbloem in Aalsmeer 
en KDC de Zevenster in Hoofddorp. 
Door sponsoring van stichting De 
Binding kan stichting Dag van je Le-
ven de beide kinderactiviteiten mo-
gelijk maken.  Maar voor het feest in 
de feesttent is nog veel geld nodig. 
Door sponsoring van het bedrijfsle-
ven hoopt stichting Dag van je Le-
ven hun dankbare gasten die dag 
in de watten te kunnen leggen, met 
onder andere een lekkere lunch. De 
stichting doet daarom een dringend 
beroep op organisaties om fi nanci-
eel mee te helpen deze geweldige 
dag mogelijk te maken. Bel met 06-
12393458 of mail op info@dagvan-
jeleven.org voor meer informatie.

Met optreden ‘Denk aan de Buren’

Doe mee aan verlichte 
tuinen op de Uiterweg!
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor het wederom verlichten van de 
Uiterweg zijn in volle gang. Met een 
enthousiaste club worden de voor-
bereidingen getroffen voor weer 
een gezellige verlichte feestweek. 
Vanaf vrijdag 3 september zullen 
weer vele tuinen verlicht worden. 
Er zijn zelfs geluiden dat er vanuit 
de vele ‘zwarte gaten’ van de afge-
lopen jaren weer een klein lichtje 
gloort.  Bij deze dan ook een oproep 
aan alle Buurters om hun tuin weer 
met  sfeervolle lampen te verlichten. 
Met name een oproep aan de vele 
nieuwe inwoners uit andere plaat-
sen in Nederland, de ‘import’ van de 
laatste jaren: Uw tuin en huis vra-
gen om licht. Probeer eens mee te 
doen met de Aalsmeerse, Uiterweg-

se eenvoud van een  lampie in de 
tuin. Zeker handig nu al dagen de 
straat verlichting niet meer werkt. 
Wees trots op de Buurt, doe mee 
met deze actie op één van de mooi-
ste wegen van Aalsmeer. Doe ver-
der ook mee met de havendagen, 
verlichte botenshow, pramenrace  
en andere Dorpse activiteiten. Deze 
evenementen door vele vrijwilligers 
gedragen, verhogen de saamhorig-
heid, wat in deze tijden van crisis 
in ieder geval  nog wat lichtpuntjes 
brengt. Verlichtingstijden zijn vanaf 
donker tot ongeveer twaalf uur. En 
alvast noteren: Op donderdagavond  
9 september verzorgt het smartlap-
penkoor Denk aan de Buren een 
optreden bij het speeltuintje aan Ui-
terweg 154 vanaf 21.00 uur. 

Broodje McGod in feesttent
Aalsmeer - Zondag 5 september is 
de traditionele kerkdienst op de eer-
ste zondag van de Feestweek. De-
ze tentdienst wordt georganiseerd 
door de Lijnbaan- en Dorpskerk, 
maar is voor alle belangstellenden 
toegankelijk. 
Tijdens deze dienst zal er een afwis-
selend programma geboden wor-
den voor jong en oud. Een band be-
staande uit 12 personen zal de sa-
menzang begeleiden en Edjan Wes-

terman, voorganger van de Dorps-
kerk, zal spreken over het thema: 
Een heerlijk broodje mcGod? Spe-
ciaal voor de jongeren zal dit the-
ma op een prikkelende en aanspre-
kende manier worden uitgebeeld. 
De tent is open vanaf 9.30 uur. De 
dienst begint om 10.00 uur en is 
rond 11.30 uur afgelopen. Voor de 
allerkleinste (tot 4 jaar) is er kinder-
opvang in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat.
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Op de fiets natuur ontdekken 
Zondag Groene As dag
Aalsmeer - Pak op zondag 5 sep-
tember de fiets, want dan is het 
Groene As Dag! Het thema dit jaar 
is: Ga toch fietsen. Er kan gekozen 
worden uit acht fietsroutes van on-
geveer vijftien kilometer door de 
Groene As. Dit is het groene gebied 
tussen Amstelland en Spaarnwou-
de. Aalsmeer ligt ook in deze groe-
ne strook. Naast de acht kortere 
fietsroutes is er voor de enthousi-
aste fietser ook een lange route van 
ongeveer zestig kilometer beschik-
baar. De routes staan in een  fiets-
mapje, zodat iedereen ook na 5 sep-
tember kan fietsen door de Groe-
ne As. Iedereen kan een fietsboekje 
met alle routes ophalen bij het Be-
zoekerscentrum van het Amster-
damse bos aan de Bosbaanweg 5 in 
Amstelveen of bestellen via de web-
site www.groene-as.nl. Leuke Groe-
ne Asdag zadelhoesjes zijn gratis bij 
het gemeentehuis van Aalsmeer af 
te halen. Zolang de voorraad strekt! 
Op deze dag staan ook op diverse 
plaatsen in het gebied gidsen klaar 
om meer te vertellen over de gehei-
men van de Groene As. Verschillen-
de locaties kunnen tussen 11.00 en 
16.00 uur bezocht worden, ter gele-
genheid van de Groene Asdag is het 
daar open huis.

Natuurgebieden
Het doel van de Groene As is om 
grote en kleine natuurgebieden tus-
sen Amstelland en Spaarnwoude 
met elkaar te verbinden. Hierdoor 
ontstaat niet alleen een ecologische 
verbindingszone, maar ook een aan-
trekkelijk landschap dat onder meer 
geschikt is voor recreatie en leefge-
bied voor dieren. De Groene As kent 
26 projecten en maakt op haar beurt 
deel uit van de Provinciale Ecologi-
sche Hoofdstructuur. In 1995 werd 

het ontwikkelingsplan ‘De Groe-
ne AS’ vastgesteld. Initiatiefnemers 
waren het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, de pro-
vincie Noord-Holland, de gemeen-
tes Aalsmeer, Amstelveen, Amster-
dam en Haarlemmermeer. Ook het 
waterschap Groot-Haarlemmer-
meer en Hoogheemraadschap Rijn-
land deden mee in dit grootscheep-
se project. Het merendeel van de 
groene projecten zijn in volle gang 
en vorderen gestaag. In 2016 is de 
Groene As zo goed als af. Dan kan 
de natuur haar gang gaan. 

Schinkelbos
Het Schinkelbos is één van de on-
derdelen van de Groene As. Hoe zag 
het Amsterdamse Bos er in de be-
ginjaren uit? Dat kan ervaren wor-
den in het Schinkelbos. De aanleg 
van het Schinkelbos van 46 hecta-
re begon in 1999. Anno 2010 wisse-
len bos, grasland, riet en open water 
elkaar af in het Schinkelbos. Deze 
verschillende landschapstypen zor-
gen ervoor dat het jonge bos voor 
diverse diersoorten een prettig leef-
gebied is waar zij genoeg voed-
sel kunnen vinden. De ringslang 
is er al een keer gezien. Verder le-
ven de rugstreeppad, de grutto, de 
dodaars, vlinders en libellen in het 
Schinkelbos. In het water zijn de 
tiendoornige stekelbaars, het vetje 
en de giebel al gespot. In het Schin-
kelbos vindt zo min mogelijke men-
selijke sturing plaats. Zo wordt het 
maaiwerk gedaan door grazers als 
de Schotse Hooglander. Deze die-
ren zorgen door hun begrazing voor 
een afwisselend gebied. Een groot 
voordeel van deze natuurlijke ma-
nier van ‘onderhoud’ is dat de ande-
re dieren in het gebied minder ge-
stoord worden. Het Schinkelbos is 
een overgangsgebied tussen de Bo-
venlanden Aalsmeer en het Amster-
damse Bos. Ook worden het Am-
sterdamse Bos en de Westeinder-
plassen met elkaar verbonden. In 
het Schinkelbos is daarom het wa-
terpeil verhoogd. Het Hoogheem-
raadschap van Rijnland en het Am-
sterdamse Bos verzorgen de wa-
terhuishouding in het Schinkelbos. 
Meer informatie is te vinden op de 
website  www.groene-as.nl.

Cursus mozaïek Diggel enzo
Aalsmeer - Op maandag 20 sep-
tember start weer een cursus mo-
zaïek bij de Werkschuit in het Stom-
meerkwartier aan de Baccarastraat. 
In zes lessen van 19.30 tot 22.00 uur 
maken de cursisten zelf een prach-
tig mozaïek en leren zij alles wat zij 
moeten weten om daarna zelf allerlei 
leuke projecten aan te pakken. Al-
tijd al dat tafeltje willen maken voor 
in de tuin? Of zo’n leuk randje wil-
len maken in de badkamer of in het 
toilet? Geef je nu op via info@dig-
gelsenzo.nl en begin in september.
De cursus is geschikt voor begin-
ners en gevorderden en wordt ge-
geven door Bettine Clemens en An-
nemieke Hollander van Diggels en-
zo. Naast deze cursus doen zij nog 
een heleboel meer leuke dingen en 
dat willen ze graag laten zien op de 

corsobraderie aanstaande zaterdag. 
Bij de kraam kunnen belangstellen-
den zich inschrijven voor de cursus 
en allerlei leuke hebbedingen aan-
schaffen. Opgeven voor de cursus 
ka nook via email: info@diggelenzo.
nl. Voor vragen kan gebeld worden 
naar 0297-343650 of kijk op www.
diggelenzo.nl.

Buurtbarbecue brengt 
zon in de Meervalstraat
Aalsmeer - De afgelopen week 
hielden de bewoners van de Meer-
valstraat hun hart vast: regen leek 
de enige optie voor zaterdag 28 au-
gustus, de dag van de geplande 
buurtbarbecue. Maar de weergoden 
werkten mee. Vielen er ’s morgens 
nog stevige buien, vanaf de middag 
was het droog. Zelfs de zon kwam 
nog tevoorschijn. Wel stond er een 
krachtige wind. 
Gelukkig had één van de bewoners 
een grote tent. Die kon de mees-
te wind opvangen. Met vereen-
de krachten en flinke touwen wer-
den nog een paar kleinere partyten-
ten opgezet en zo waren de bewo-
ners van de Meervalstraat op alles 
voorbereid. Vorig jaar, bij de eerste 
keer, riep iedereen dat dit het be-
gin moest zijn van een goede tradi-
tie. En ja, ook nu was de barbecue 
in de Meervalstraat weer een groot 
succes. Meteen aan het begin van 
het feest, rond vier uur ’s middags, 
was het gezellig druk. De kennis-
making met elkaar vorig jaar werd 
hernieuwd. Velen hadden hun ei-
gen specialiteiten gemaakt en sa-
men met de ‘centrale inkoop’ was 
er zo voor ieder wat wils: lekke-
re salades, tzatziki, sauzen, rauw-
kost en vers stokbrood. En natuur-
lijk het vlees, dat weer heerlijk werd 
geroosterd en gesmoord door de ei-
gen onvolprezen Meervalstraatkoks. 
Eén van de buren had een leuke fo-
tocollage gemaakt van het aller-
eerste begin van de Meervalstraat: 

De bouw van de woningen in 1970. 
Dit trok veel belangstelling, want 
in die veertig jaar is intussen meer 
dan de helft van de twintig wonin-
gen van eigenaar verwisseld. On-
der het genot van de eerste drank-
jes werden de foto’s dan ook druk 
besproken. Ook voor de zeer jonge 
Meervalstraatbewoners was er dit 
jaar genoeg te doen. Met de bijdra-
gen van de bewoners, de gemeen-
telijke subsidie en de medewerking 
van www.huureenopblaasfiguur.
nl kon dit jaar zelfs een springkus-
sen voor de kleintjes geregeld wor-
den. Die waren daar maar wat blij 
mee. Tijdens de barbecue hadden 
de kinderen zelfs hun eigen tafeltjes 
waaraan een hamburgertje of een 
stokje saté werd genuttigd. Onder 
het genot van muziek en zelf mee-
gebrachte drank, werd er door al-
le buren lekker gegeten, veel ge-
praat en gelachen. Bestaande con-
tacten werden verstevigd en nieu-
we aangeknoopt. Na afloop was er 
voor iedereen ijs en koffie. Of een 
van de heerlijke zelfgemaakt des-
serts. Voor de kleintjes was het op 
gegeven moment bedtijd. De vol-
wassenen hielpen rond negen uur 
met het opruimen van de kleine-
re tenten. Maar ondanks een kor-
te bui was het al bijna zondag toen 
de laatste tent werd afgebroken. De 
subsidie van de gemeente is vooral 
bedoeld om buren nader tot elkaar 
te brengen. In de Meervalstraat is 
dat weer uitstekend gelukt.

Tal van activiteiten voor jong en oud

Stellingmaand: 26 Forten 
in september open
Aalsmeer - Van 4 tot en met 26 
september zijn de poorten van maar 
liefst 26 forten geopend. 2010 Is het 
Jaar van het Water en juist dit the-
ma past bijzonder goed bij de Stel-
ling van Amsterdam. Veel activitei-
ten tijdens de Stellingmaand staan 
in het teken van water, zoals ka-
no- en vaartochten, waterorgels en 
kunst-exposities en nog veel meer. 
De feestelijke opening van de Stel-
lingmaand vindt plaats op zater-
dag 4 september. Bezoekers zijn van 
harte welkom tussen 13.30 en 17.00 
uur op Kunstfort bij Vijfhuizen. Om 
14.00 uur geeft Gedeputeerde Rins-
ke Kruisinga het officiële startsein 
voor de Stellingmaand. Tegelijkertijd 
met de start van de Stellingmaand 
opent het Kunstfort de tentoonstel-
ling Van Zwaarden en Ploegen. 

Fort Aalsmeer
De hele maand september zijn er 
overigens tal van activiteiten voor 
jong en oud. Onder andere brengt 
Yurko op 11 september tussen 13.00 
en 15.00 uur een muzikaal sprook-
je over de kleinste reus ter werel in 
Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk in Rijsenhout. 

Fort aan de Drecht
Verder wordt op 4 september het pu-
bliek worden verrast met de komst 
van een heuse onderzeeër naar 
het Uithoornse Straattheaterfestival 

op en rondom werelderfgoedmo-
nument Fort aan de Drecht te Uit-
hoorn. Op dit gratis toegankelijke 
evenement vinden tussen 12.00 en 
17.00 uur op en rondom het wereld-
erfgoedmonument het Fort aan de 
Drecht tal van activiteiten plaats. De 
meeste acts staan in het teken van 
water. Zoals bijvoorbeeld Waterbal-
len op de slotgracht en de zeemeer-
min Selky. Speciaal voor kinderen is 
er een springkussen en een knut-
selhoek waar kinderen, tegen een 
kleine vergoeding, een vogelhuisje 
in elkaar kunnen zetten en schilde-
rijen kunnen maken.

Fort bij Uithoorn
Staatsbosbeheer stelt tijdens de 
Stellingmaand het doorgaans ge-
sloten Fort bij Uithoorn open voor 
publiek. Speciaal voor deze gele-
genheid staat er een infostand over 
de Stelling van Amsterdam en wor-
den elk uur historische rondlei-
dingen gegeven. Daarnaast is er 
een vrij verkrijgbare informatiefol-
der over het fort beschikbaar. Fort 
bij Uithoorn ligt aan de Mijdrechtse 
Zuwe 31 in Amstelhoek en is zater-
dag 11 en zondag 12 september ge-
opend tussen 10.00 en 17.00 uur. De 
entree is gratis.
Het volledige programma van de 
Stellingmaand en de agenda zijn te 
vinden op de website: www.stelling-
vanamsterdam.nl.

Ludieke veiling JCI voor 
zwemles gehandicapten
Aalsmeer - Stichting de Dolfijn kan 
elke euro goed gebruiken en daar-
om organiseert JCI Amstelland op 
woensdag 15 september een ludie-
ke veiling. De kavels worden belan-
geloos ingebracht door de leden en 
de opbrengsten komen volledig ten 
goede aan de stichting. Met dit geld 
wil JCI bijdragen aan het doel van 
de stichting: verstandelijk gehan-
dicapte kinderen leren zwemmen. 
De ludieke veiling vindt plaats in De 
Oude veiling in de Marktstraat en 
alle aanwezigen kunnen bieden op 
de belangeloos ingebrachte kavels. 
Een cursus social media, een heu-
se nachttaxi en een ‘personal trai-
ner for a day’ zijn enkele voorbeel-
den van de kavels die geld moeten 
gaan opleveren voor het goede doel. 
Meer informatie over de veiling en 
de kavels is te vinden op www.jci-
amstelland.nl. Alle opbrengsten ko-
men ten goede aan Stichting De 
Dolfijn. Deze stichting is in 1976 op-
gericht door ouders van verstan-
delijk gehandicapte kinderen die 
binnen het reguliere zwemonder-
wijs geen plek konden vinden voor 

hun kinderen. De stichting heeft in-
middels honderden kinderen leren 
zwemmen. Momenteel bestaat de 
stichting uit 15 vrijwilligers die we-
kelijks 18 kinderen leren zwemmen 
in Zwembad de Meerkamp te Am-
stelveen. “Wij wilden als JCI Am-
stelland dit jaar graag iets beteke-
nen voor een goed doel in onze om-
geving en Stichting de Dolfijn viel 
daarbij direct positief op! De stich-
ting kan, naast het geld, ook goed 
extra naamsbekendheid gebruiken 
en is hard op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Met deze veiling hopen wij 
hier een steentje aan te kunnen bij-
dragen”, aldus JCI voorzitster Helga 
Bruinsma. JCI Amstelland is de net-
werkvereniging voor ondernemende 
en maatschappelijk betrokken men-
sen tussen de 25 en 40. En zet zich 
zowel op lokaal als op internationaal 
niveau in voor persoonlijke ontwik-
keling van haar leden en allerlei 
maatschappelijke projecten. Ook in 
2010 zetten de leden van JCI Am-
stelland zich vol enthousiasme, voor 
allerlei maatschappelijke en leuke 
projecten in.

De bandenwisselwedstrijd van de Pre Ride Aalsmeer is gewonnen door het 
team van kwekers.

Veiling Pre Ride for the 
Roses levert 47.000 op!
Aalsmeer - De benefietveiling op 
31 augustus in het kader van de Pre 
Ride for the Roses heeft bij bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer 
47.000 euro opgebracht. De op-
brengst komt ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding. De totale op-
brengst kwam via verschillende ac-
ties tot stand. Kwekers uit binnen- 
én buitenland hebben ook dit jaar 
weer bloemen en planten beschik-
baar gesteld, die inkopers tijdens 
het reguliere veilproces konden in-
kopen. 
Op de plantentribune in Aalsmeer 
vond tijdens de pauze een ludie-
ke bandenwisselwedstrijd plaats, 
waaraan een prijsvraag verbonden 
was. Vooraf zijn 2740 loten à 5 eu-
ro per lot verkocht, wat een bedrag 
opleverde van 13.700 euro. Het kwe-
kersteam was het snelst en wissel-
de de voorband van een racefiets 
in 2 minuten en 51 seconden.  De 
Nederlandse sierteeltsector onder-
steunt de Ride for the Roses dit jaar 
voor de negende keer met een Pre 
Ride. Vanaf alle bloemenveilinglo-

caties in Nederland rijden op 4 sep-
tember door de sector gesponsorde 
wielrenners naar FloraHolland Ven-
lo. Venlo is op 5 september de start-
plaats van de ‘echte’ Ride for the 
Roses. De Ride for the Roses werd 
in 1997 voor het eerst verreden, op 
initiatief van Lance Armstrong. Deze 
wielrenner overwon kanker en wilde 
met de organisatie van deze fiets-
tocht geld inzamelen voor onder-
zoek naar kanker. 
Zijn initiatief is vanaf 1998 jaarlijks 
voortgezet in Nederland. Vorig jaar 
bracht de sierteeltsector met de Pre 
Ride ruim 209.500 euro bijeen. Dit 
geld is besteed aan twee geadop-
teerde projecten, namelijk onder-
zoek naar vermoeidheid na kanker 
en een veiliger manier van bestrij-
ding van prostaatkanker. Het geld 
dat tijdens de komende Ride wordt 
opgehaald, wordt ingezet voor on-
derzoek naar de oorzaken en be-
handeling van dikke darmkanker. 

Meer informatie over de Ride for the 
Roses op www.ridefortheroses.nl.

Bloemenfestijn vrijdag en 
zaterdag bij ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Bloemen, die horen 
als vanouds bij Aalsmeer, maar he-
laas is het mooie Bloemencorso is er 
niet meer. Door velen wordt er nog 
steeds over gepraat, de gezelligheid, 
al die mooie bloemen en iedereen 
op straat. September zal nooit meer 
zijn zoals toen, maar in Zorgcentrum 
‘ t Kloosterhof wil men hier iets aan 
doen. Vorig jaar werd voor de eer-
ste maal een bloemenfestijn gehou-
den. De speciale corsosfeer werd 
door menigeen geproefd. Vrijdag 3 
september zal het weer een druk-
te van belang zijn in de Clematis-
straat, want dan wordt karren ver-

sierd met bloemen tot ‘s avonds laat. 
In en rond het huis wordt het een 
bloemenzee, vrijwilligers, directie en 
personeel, iedereen helpt mee. Za-
terdagmorgen 4 september, na de 
opening, gaat het feest beginnen: 
Een optocht buiten, compleet met 
muziek en bloemstukjes maken bin-
nen. Sprookjes, daar draait het om 
op dit festijn en zelfs de bloemen-
meisjes zullen van de partij zijn. Er 
zijn vele schenkingen gedaan en 
daarom kan zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof opnieuw een heel weekend in 
de bloemen staan. “Komt u ook kij-
ken?”, nodigt Ans Noordhoek uit de 

Toch droog weer op gezellige 
buurtbarbecue in de Werven
Aalsmeer - Wel door laten gaan 
of niet? Dit was het moeilijkste on-
derdeel van het organiseren van de 
buurtbarbecue op de Werven af-
gelopen zaterdag 28 augustus. De 
donderdag ervoor moest keursla-
ger Ron Steen weten of het defini-
tief werd. En ja hoor, na buienradar 
meerdere malen te hebben geraad-
pleegd, besloten Mascha en Leona 
dat de buurtbarbecue wel plaats zal 
vinden. Om 14.30 uur kwam Lelie-
veld aanrijden met de door hun be-
schikbaar gestelde banken en ta-
fels. Zij leverde ook het gehuurde 
springkussen voor de kids en zoon 
Niels Lelieveld zorgde voor  gezel-
lige muziek. De nodige partyten-
ten werden opgezet. En ja, de zon 

scheen! De buurvrouwen waren 
druk in de weer met het schoonma-
ken van de groente en het fruit, wat 
gratis geleverd werd door de familie 
Pijpers. De kinderen genoten op het 
springkussen. 
Zo rond 16.45 uur kwam Ron Steen 
al het lekkers brengen en kon de 
barbecue beginnen! Het was een 
heel gezellig samenzijn en het was 
droog! Zo rond 21.00 uur kwam er 
een donkere lucht en begon het een 
beetje te regenen. Het barbecue-
en was toen klaar en onder de par-
tytenten met een terrasverwarmer 
was het nog goed toeven tot in de 
late uurtjes! Met dank aan de ge-
meente Aalsmeer voor het geven 
van een subsidie.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soos op woensdag 26 au-
gustus is gewonnen door Engeltje 
Jongkind met 5305 punten, gevolgd 
door Daan Sandee met 5117 punten, 

Rinus Buskermolen met 4936 pun-
ten en Nico Maarsen met 4911 pun-
ten. De volgende soosmiddag is 8 
september vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat.

OVAK-soos in Parochiehuis
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Gemeente Aalsmeer in 2011 
hoofdsponsor Ride for Roses
Aalsmeer - Het fietsevenement Ri-
de for the Roses zal volgend jaar 
een Aalsmeers tintje krijgen. Bur-
gemeester en wethouders hebben 
besloten het sportieve evenement 
naar Aalsmeer te halen. Dat houdt 
in dat zij zich aan ‘de Ride’ verbindt 
als hoofdsponsor, de organisatie op 
zich neemt in Aalsmeer, de Pre-ri-
ders ontvangt en een financiële bij-
drage schenkt aan het KWF. De Ri-
de for the Roses wordt jaarlijks ge-
reden voor het Koninklijk Wilhel-
minafonds, dat geld bijeen brengt 
om kanker te bestrijden. Er zijn drie 
afstanden mogelijk: een tour van 
ruim 110 kilometer en twee tochten 
van 55 en 30 kilometer. Meer infor-

matie op: www.ridefortheroses.nl
De gemeente denkt met 25.000 eu-
ro het evenement te kunnen facili-
teren. Deze kosten betekenen een 
aanslag op de algemene vrije reser-
ve ‘pot’ en deze uitgave moet eerst 
nog door de gemeenteraad worden 
goedgekeurd. 

Zondag aanstaande heeft Venlo 
de eer de Ride for the Roses te or-
ganiseren. De 14e editie (2011) in 
Aalsmeer? Meer duidelijkheid zal er 
ongetwijfeld donderdag 9 septem-
ber komen, als het onderwerp in de 
raadsvergadering aan de orde komt. 
De vergadering is openbaar en be-
gint om 20.00 uur.

Buurt Korfstraat
Weer honden- 
of kattenhater!
Aalsmeer - Uit het autopsie rapport 
dat een inwoonster heeft laten ma-
ken, blijkt, zoals al vermoed werd, 
inderdaad dat haar 3 katten zijn ver-
giftigd met Aldicarb. Het is een in-
secticide die een particulier niet zou 
mogen gebruiken. De vergiftiging 
heeft plaatsgevonden in het Dorp, 
omgeving Weteringplantsoen en 
Rozenstraat. Er gaat officieel aan-
gifte gedaan worden bij de poltie. 
Bij het bureau aan de Dreef is begin 
deze week een andere melding van 
vergiftiging gedaan. Ditmaal in de 
omgeving van de Korfstraat in Ku-
delstaart. Er loopt een honden- en/
of kattenhater rond, die gebakken 
sponsjes neerlegt. Als de dieren de-
ze eten, stikken ze uiteindelijk. Let 
goed op uw huisdier en mocht een 
vermoeden bestaan wie mogelijk de 
dader is: Doe aangifte!

Skelter terug 
bij eigenaar
Aalsmeer - Vorige week heeft 
Hornwegbewoonster Corinda Tas 
een ingezonden brief in De Nieuwe 
meerbode geplaatst in verband met 
de diefstal van de gepimpte skelter 
van haar dochter. Corinda vertelt: 
“Tot onze grote verrassing werden 
we direct donderdag en vrijdag al 
gebeld door mensen op de Machi-
neweg die een skelter hadden zien 
staan in de steeg achter hun huis. 
We zijn direct gaan kijken, en het 
bleek onze skelter te zijn in erbar-
melijke staat. De leuke dingen zijn 
er afgehaald, het stuur is kapot en 
ook het rode stoeltje is verdwenen, 
maar we knappen hem wel weer op! 
Ik wil alle mensen die hebben gere-
ageerd op onze brief heel hartelijk 
bedanken voor hun oplettendheid 
en reactie. Zonder hen waren we de 
skelter niet op het spoor gekomen! 
Ik blijf me trouwens afvragen wat de 
lol is van het stelen en moedwillig 
vernielen van een skelter van een 9-
jarig meisje.” 
Ps: Als iemand ergens nog een rood 
stoeltje heeft zien liggen op een 
ijzeren poot? Is onderdeel van de 
skelter!

“Belangrijk voor identiteit van ons dorp”

Leges voor restaureren 
monumenten verdwijnen 
Aalsmeer - Vanaf 2011 hoeven er 
geen leges voor het aanvragen van 
bouwvergunningen voor monumen-
ten of een monumentenvergun-
ning te worden betaald. Het colle-
ge ziet af van het heffen van leges 
voor deze aanvragen. De regeling 
geldt voor rijksmonumenten en voor 
gemeentelijke en provinciale monu-
menten. Vanzelfsprekend heeft de 
regeling alleen betrekking op het 
verbouwen van het monument zelf 
en niet bijvoorbeeld voor het bou-
wen van een garage naast een mo-
nument. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Monumenten zijn ons cul-
tureel erfgoed en zijn belangrijk 
voor de identiteit van ons dorp. Door 
het besluit niet langer leges te hef-
fen voor het aanvragen van bouw-
vergunningen en monumentenver-

gunningen voor een monument ver-
minderen we kosten die de eige-
naar van een monument heeft om 
het monument in stand te houden 
en te bewaren voor alle Aalsmeer-
ders. Komende jaren staan bijvoor-
beeld ingrijpende restauratiewerk-
zaamheden op het programma, van 
zowel de Dorpskerk in de Kanaal-
straat als de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Het niet heffen van 
bouwleges zal voor beide kerkbe-
sturen een flinke besparing beteke-
nen. Dit geldt niet alleen voor kerk-
besturen, maar is ook het geval voor 
eigenaren van andere monumenten 
die hun pand willen restaureren.”

Tegemoetkoming 
De gemeente komt met boven-
staande regeling tegemoet aan de 

onkosten die de eigenaar van een 
monument heeft voor het in stand 
houden van het cultureel erfgoed in 
Aalsmeer. De bouwleges bedragen 
2,15 procent van bouwsom. Voor het 
verkrijgen van een monumentenver-
gunning moet de gemeente 250 eu-
ro betalen. Ook deze kosten worden 
niet langer doorberekend aan de ei-
genaar. Aalsmeer heeft 29 rijksmo-
numenten, 39 gemeentelijke mo-
numenten en 1 provinciaal monu-
ment (fortloods en conducteurswo-
ning aan de Kudelstaartseweg). De 
laatste jaren heeft de gemeente een 
actief beleid gevoerd om woningen 
en andere objecten die een belang-
rijke cultuurhistorische waarde heb-
ben voor Aalsmeer te behouden en 
aan te wijzen als gemeentelijk mo-
nument. 

Gemeente moet belangenafweging gaan maken

Veel animo voor Toekomstplan 
Watersportsector Uiterweg
Aalsmeer - Op woensdag 25 au-
gustus heeft de gemeente een in-
formatieavond georganiseerd voor 
de jachthavenondernemers aan de 
Uiterweg. Doel van de avond was 
het geven van een toelichting op het 
Toekomstplan Watersportsector Ui-
terweg. Van 23 jachthavens op de 
Uiterweg waren vertegenwoordigers 
aanwezig. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Het is goed om te zien 
dat er een positieve houding is om, 
gezamenlijk met ondernemers, be-
langenorganisaties en gemeente, te 
onderzoeken wat het gewenste toe-
komstbeeld is.” In de Gebiedsvisie 
2020 staat beschreven dat het wen-
selijk is om te komen tot een her-
structurering van de jachthavensec-
tor aan de Uiterweg. Het onderzoek 
zal moeten laten zien of herstructu-
rering voor ondernemers wenselijk, 
maar vooral ook haalbaar is. De ge-
meente kan randvoorwaarden be-
palen, maar ondernemers zullen be-
reid en in staat moeten zijn om in 
het gebied te investeren.

Afweging belangen
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
gaf een toelichting op het proces 
dat nodig is om te komen tot een 
nieuw bestemmingsplan voor de Ui-

terweg, zoals door de gemeenteraad 
is gevraagd. Om een nieuw bestem-
mingsplan te maken is het nodig 
om een gemeentelijke totaalvisie 
te schrijven voor de Uiterweg. Eén 
van de bouwstenen voor de totaalvi-
sie is het Toekomstplan Watersport-
sector Uiterweg. De gemeente heeft 
bureau De Vries Van der Reest op-
dracht gegeven om het toekomst-
plan te schrijven. Als het plan ge-
reed is moet de gemeente in de to-
taalvisie een afweging maken tus-
sen belangen van de watersport en 
andere belangen en functies op de 
Uiterweg, zoals wonen, bereikbaar-
heid en natuurontwikkeling.

Aan de slag
De heer Nemi van der Reest be-
sprak het plan van aanpak, waar-
bij een actieve rol van de onderne-
mers wordt gevraagd om informa-
tie aan te leveren over aard en om-
vang van het bedrijf, de ambities en 
wensen voor toekomstige bedrijfs-
voering en ideeën voor Aalsmeer als 
watersportdorp. De wensen van de 
ondernemers en de kansen die wor-
den gezien, worden door bureau De 
Vries Van der Reest vervolgens ge-
wogen ten opzichte van gemeente-
lijk beleid en het huidige bestem-

mingsplan. Bureau De Vries en Van 
der Reest is vooral op zoek naar 
praktische mogelijkheden binnen 
de complexe situatie die bestaat 
in het kader van LIB-zonering, ro-
de contour en ecologische hoofd-
structuur. Van der Reest: “Het is ze-
ker niet de bedoeling om het zoveel-
ste bureaurapport te produceren 
met grootse ideeën en weinig reali-
teitszin. De gemeente en de onder-
nemers moeten er mee aan de slag 
kunnen.” Om een goed beeld te krij-
gen van alle ondernemers investeert 
de Kamer van Koophandel door met 
alle jachthavenbedrijven op de Ui-
terweg het gesprek aan te gaan, op 
basis van een vragenlijst die is op-
gesteld in samenspraak tussen de 
Kamer van Koophandel en het on-
derzoeksbureau. Daarnaast heeft de 
Kamer van Koophandel een klan-
tenenquête uitgezet onder de jacht-
havens. Het is van groot belang om 
te weten hoe de gebruikers het hui-
dige aanbod van de havens en van 
Aalsmeer waarderen. De Kamer van 
Koophandel, de OVA, de Stichting 
Aalsmeer Westeinder Promotie en 
de Hiswa zijn betrokken in de be-
geleidingsgroep van het toekomst-
plan, dat eind van het jaar gereed 
moet zijn.

ingezonden
Reactie op afsluiting Hornweg
Met enige verbazing, maar vreselij-
ke ontzetting, lees ik in de krant van 
vorige week donderdag het artikel 
over de ‘geweldige’ oplossing die de 
Gemeente Aalsmeer de bewoners 
van Nieuw Oosteinde e.o. gaat bie-
den ter verbetering van de veiligheid 
op de Legmeerdijk. We wisten al een 
tijdje dat er zoiets belachelijks werd 
bekokstoofd, maar dat de ambtena-
ren op het Drie Kolommenplein wer-
kelijk denken dat ze nu een veilige 
oplossing hebben bedacht, ging na-
tuurlijk niemand vanuit. Het idee al-
leen al om een doorgaande weg om 
te leggen naar en door een woon-
wijk, ik herhaal woonwijk met een 
zeer beperkt aantal snelheidsbeper-
kingen (daarover later meer) is na-
tuurlijk al van de zotte. Automobi-
listen dienen straks via een soort 
van rallyparcours, langs een kinder-
speelveld de Hornweg te bereiken. 
Zelfs Jules de Corte zou hebben 
kunnen zien dat dit een verlegging 
van de problemen is. Eerder heb-
ben we een bewonersbijeenkomst 
gehad in bijzijn van de burgemees-
ter en diverse wethouders in buurt-
huis ‘t Middelpunt waar zeer kriti-
sche vragen werden gesteld over de 
verkeersveiligheid in deze nieuwe 
wijk. Vele vragen bleven onbeant-
woord, maar er werd beloofd dat na 
de verkiezingen zou worden geke-
ken en gehandeld naar deze schijn-
veiligheid in de wijk. Met name in 
de Snoekbaarsstraat wordt veel te 
hard gereden, dankzij uiteraard het 

gebrek aan snelheidsbeperkende 
maatregelen en het niet luisteren 
van de gemeente naar de bewoners. 
Door hier vanaf oktober zo’n beetje 
al het verkeer door heen te sturen, 
inclusief vrachtwagens korter dan 
12 meter! (jeetje dat scheelt), wordt 
het uiteraard alleen maar beter in 
deze wijk. U bespeurt enig sarcas-
me, dat is juist! Voor diegene die 
het niet weten ligt de Snoekbaars-
straat aan een enorm groot speel-
veld waar heel veel kinderen spelen 
en het is wachten op het moment 
dat de burgemeester of wethouder 
op bezoek kan bij één van deze kin-
deren in het ziekenhuis. Het punt is 
dat één van de twee uitgaande en 
ingaande straten (geen wegen), de 
Snoekbaarstraat en dus ook de Pa-
ling- en Karperstraat naar deze wijk 
dus bewust worden overbelast. Dit 
terwijl er bijvoorbeeld een schitte-
rende geasfalteerde weg vanaf de 
Vlinderweg richting Aalsmeerder-
weg ontzettend mooi, maar ook vre-
selijk nutteloos, bijligt. Gooi dat ding 
open! Dat scheelt al enorm veel, ja-
wel, sluipverkeer in de rest van de 
wijk. Het sluipverkeer waar men op 
de Hornweg vanaf wil, maar nu dus 
door de woonwijk heen laat rijden. 
Nogmaals: dit is werkelijk een kans-
loos, geldverslindend, dom project 
en een handtekeningenactie (en 
wellicht meer) staat op stapel. 

Daan Huisman, Snoekbaarstraat, 
Aalsmeer

Geen tegenstand Hornwegafsluiting 
Beraad en Raad in ‘t kort
Aalsmeer - In de eerste bijeen-
komst na de vakantie van het Be-
raad en de Raad werden de raads-
leden vooral ruim voorzien van me-
mo’s bij de diverse onderwerpen. 
Daar belangstellenden op de pu-
blieke tribune en de pers veelal ver-
stoken blijven van deze gegevens 
is het lastig om de zaak op de voet 
te volgen. Het Beraad stond onder 
voorzitterschap van Joop van Dam 
(PACT) en van de drie hamerstuk-
ken bleef er slechts één over en dat 
was het vaststellen van de Verorde-
ning Planmatige begeleiding en on-
dersteuning gewezen wethouders 
Aalsmeer 2010. Later op de avond 
vond dan ook besluitvorming plaats. 
Het voorstel betreffende het vast-
stellen van de verordening naamge-
ving en nummering Aalsmeer 2010 
werd van de agenda gehaald omdat 
er tekstueel nog wat veranderingen 
aangebracht dienen te worden. Het 
voorstel betreffende het goedkeuren 
van de Jaarrekening 2009 stichting 
AURO (Aalsmeer, Uithoorn, Ronde 
Venen) voor Openbaar Primair On-
derwijs zorgde voor een aantal vra-
gen van met name de fracties van 
VVD en PACT. Het controlesysteem 
loopt niet synchroon voor wat be-
treft het kalenderjaar en het school-
jaar en wethouder Ulla Eurich wees 
er op dat er een brief is uitgegaan 
naar het ministerie en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) om 
te wijzen op de situatie bij stichting 
Auro. 

Behandelstukken
Het vaststellen van het bestem-
mingsplan Stommeerkade-Oost 
en het bijbehorende exploitatie-
plan komt nog terug in een twee-
de termijn en deze twee weken ex-
tra komen alle fracties goed van 
pas, want er zijn nog tal van vragen 
die op antwoord wachten. De VVD-
fractie geeft aan zich redelijk te 

kunnen vinden in de inhoud, maar 
ontstemd te zijn over de procedu-
re. Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven geeft aan ook niet blij te zijn met 
de procesgang en hij geeft aan de 
zaak over bijvoorbeeld onder ande-
re de route gevaarlijke stoffen goed 
‘uit te detailleren’ en er dan mee te-
rug te komen. Ook de buurgemeen-
ten zijn daar bij nodig. Het beschik-
baar stellen van investeringskredie-
ten reconstructie Julianalaan, Mar-
grietstraat en Christinastraat voor-
uit lopend op de begroting 2011 on-
dervond geen tegenstand en dat 
gold ook voor het onttrekken aan 
de openbaarheid van de verbinding 
tussen de Hornweg en de Legmeer-
dijk en het tot stand brengen van 
een alternatieve route. Een goede 
communicatie is vooral gewenst. 

Stedelijke vernieuwing
Over beide onderwerpen vond later 
op de avond besluitvorming plaats. 
De behandeling gericht op het in-
stemmen met het aansluiten bij het 
Regionale Meldpunt Zorg en Over-
last van Vita Welzijn en Advies riep 
nog wel wat vragen op, maar die 
konden besluitvorming later op de 
avond niet tegenhouden. De Notitie 
Investeringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing hoefde wat besluitvorming 
betreft niet te wachten tot 9 septem-
ber. In de rondvraag stelde de frac-
tie van PACT vragen over een ak-
koord van de Alderstafel met Lucht-
haven Schiphol. Wethouder Ulla 
Eurich verwees naar een artikel in 
de Nieuwe Meerbode van donder-
dag 26 augustus waarin alles dui-
delijk beschreven was. Verder gaf 
zij aan dat er in de maand septem-
ber diverse bijeenkomsten gehou-
den zullen worden over deze ma-
terie. Het eerstvolgende Beraad en 
Raad staan gepland voor donder-
dag 9 september in het gemeente-
huis. Aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - Hans Heij van de ge-
lijknamige schoenenzaak in de Zijd-
straat zag op donderdag 26 augus-
tus tot zijn verbazing dat gestart 
werd met rioolwerkzaamheden op 
het Molenplein, nabij het Molenpad. 
“Waarom nu en niet na de braderie, 
de feestweek en de pramenrace? 
Geen idee, komt misschien niet uit 
of de ambtenaar van de afdeling 
planning wist niet dat op de eerste 
zaterdag van september de feest-

week begint.” Hij stuurde een mail 
naar de gemeente met deze vraag 
en kreeg de volgende dag een ant-
woord van de afdeling Maatschap-
pij en Ruimte. Een positief ant-
woord: “Er wordt rekening gehou-
den met de feestweek. Op vrijdag 3 
september, voor de braderie, zal de 
hele verharding in het Molenplein 
weer dicht gemaakt zijn en na de 
feestweek gaan we pas weer ver-
der.” Prima geregeld, toch?!

Werken op het Molenplein

Grundelweg tijdelijk dicht 
wegens wateroverlast
Aalsmeer - Door de overvloedi-
ge regenval de laatste dagen is de 
grondwaterstand gestegen. Hier-
door is de tijdelijke constructie van 
Grundelweg naar boven gekomen. 
Dit omdat piepschuimblokken gaan 
drijven. Bij de uiteindelijke construc-
tie zal dit niet gebeuren, omdat deze 
zwaarder gemaakt wordt. 
De Grundelweg is sinds vrijdag 

27 augustus tijdelijk afgesloten. 
Het streven is om de weg naar het 
Praamplein in de loop van deze 
week weer open te stellen. Hoe lang 
de afsluiting gaat duren, is afhan-
kelijk van het weer en het zakken 
van de grondwaterstand. De omlei-
dingsroute via de Marktstraat  en de 
Dorpsstraat is met borden aange-
geven.

Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben op 24 augustus be-
sloten hebben op grond van artikel 
15 een bord ‘Verleen voorrang aan 
bestuurders op de kruisende weg’ 
te plaatsen op de T-kruising Stom-
meerkade met de Kwekerij. Met 
het plaatsen van het verkeersteken 
wordt ten behoeve van de verkeers-
veiligheid de onduidelijke voor-
rangssituatie aangepakt. Het college 
heeft verder besloten om verkeers-
borden te laten plaatsen ten behoe-
ven van het (bouw)verkeer van, naar 
en op de nieuwbouwlocatie Dorps-
haven. De borden worden geplaatst 
op de wegen Lijnbaan, Dorpsstraat 
en Oosteinderweg. 
Op de Lijnbaan wordt achtmaal het 
verkeersteken ‘Gevaar’ geplaatst 
en vier keer een bord voor het vol-
gen van de rijrichting en een bord 
dat aangeeft dat een parkeerverbod 
geldt. In de Dorpstraat wordt gaan 

totaal vier borden geplaatst die aan-
geven dat een parkeerverbod geldt 
en dat de weg gesloten is voor 
vrachtauto’s. Op de Oosteinderweg 
wordt eenmaal een bord geplaatst 
ten behoeven van de route van het 
bouwverkeer. 
Ook is besloten om verkeersborden 
te laten plaatsen ten behoeven van 
de verkeersveiligheid op het fiets-
pad gelegen achter het tennispark 
in Kudelstaart. De verkeersborden 
worden geplaatst aan het begin van 
het fietspad bij het parkeerterrein 
van het tennispark. Ook wordt aan 
het eind van het fietspad, tot aan de 
T-kruising met het fietspad, in de 
groenzone achter de Bilderdammer-
weg 109-113 te Kudelstaart, nog-
maals een verkeersbord geplaatst. 
Tevens wordt een verkeersbord ge-
plaatst om het begin van het voet-
pad aan te geven achter de Bilder-
dammerweg 109-113.

Acht ‘gevaarborden’ op Lijnbaan
Meer verkeersborden in 
Aalsmeer en Kudelstaart

Beschonken 
automobilist
Uithoorn - Een 62-jarige man is 
vrijdagavond 27 augustus rond 
18.50 uur tegen een andere auto 
aangereden bij het uitparkeren op 
de ventweg van de Prinses Christi-
nalaan, ter hoogte van de Savorin 
Lohmanlaan. Hij zag de andere au-
to over het hoofd, toen deze achter 
hem langs reed. 
Beide bestuurders moesten een 
blaastest doen. De achterlangs rij-
dende automobilist had geen alco-
hol gedronken, de 62-jarige man 
bleek echter meer dan drie keer de 
toegestane hoeveelheid te hebben 
genuttigd. Tegen de laatste is pro-
ces-verbaal opgemaakt; ook kreeg 
hij een rijverbod opgelegd.

Auto te water!
Hoofddorp - Politiemensen rea-
geerden omstreeks 19.30 uur op 
zondag 29 augustus op een mel-
ding dat er een auto te water zou 
zijn geraakt langs de Rijnlanderweg. 
Ter plekke bleek inderdaad een au-
to tegen hekken van de brug te zijn 
gereden. De auto was vanaf de weg 
enkele meters lager in de sloot be-
land. 
De 23-jarige automobilist uit Hoorn 
was zelf uit de auto en het water ge-
komen. Gezien de klap die hij ge-
maakt had, werd uit voorzorg de nek 
van de man gestabiliseerd en is hij 
voor controle vervoerd naar een zie-
kenhuis. De auto raakte zwaar be-
schadigd en is door de brandweer 
uit het water getakeld.



pagina 26 Nieuwe Meerbode - 2 september 2010

Sloop kelders Maarse & Kroon!
Aalsmeer - Maandag 6 septem-
ber start aannemingsbedrijf Ballast 
Nedam met de laatste werkzaamhe-
den aan het Maarse & Kroonhof. De 
werkzaamheden, die volgens plan-
ning tot 22 oktober duren, bestaan 
uit drie onderdelen: Maandag 6 sep-
tember begint Ballast Nedam eerst 
met het afbreken van de kelders aan 
de Stommeerweg ter hoogte van het 
Maarse & Kroonhof. 
De kelders met de bouwhekken bie-
den een dermate troosteloze aanblik 
dat in afwachting van toekomstige 
ontwikkelingen de kelders gesloopt 
worden en de dijk met grond wordt 
aangevuld. De bouwhekken zijn dan 
niet langer nodig en kunnen weg. 
Daarna wordt er gras ingezaaid zo-
dat er een natuurlijk groen talud 
ontstaat. Deze werkzaamheden du-

ren ongeveer vier weken, tot 1 okto-
ber. Als de kelders zijn afgebroken 
wordt de weg achter de kelders (d.i. 
een onderdeel van het Maarse & 
Kroonhof) definitief aangelegd. De-
ze werkzaamheden duren ongeveer 
1 week en zijn gepland van 11 tot en 
met 16 oktober. 
Het herstellen van de Stommeer-
weg is het derde en laatste onder-
deel. De Stommeerweg ter hoogte 
van het Maarse & Kroonhof wordt 
gerepareerd en opnieuw geasfal-
teerd. Deze werkzaamheden duren 
drie dagen en vinden plaats in de 
week van 18 oktober.

Overlast en wegafsluiting
Vanzelfsprekend kunnen deze acti-
viteiten niet worden uitgevoerd zon-
der dat dit overlast veroorzaakt. Bal-

last Nedam en de gemeente zorgen 
er voor dat de overlast minimaal is. 
Helaas valt niet te voorkomen dat 
de Stommeerweg ter hoogte van 
het Maarse & Kroonhof in de week 
van 18 oktober drie dagen afgeslo-
ten wordt voor het autoverkeer. Het 
verkeer wordt dan omgeleid via de 
Ophelialaan, de Hortensialaan en 1e 
J.C. Mensinglaan. Ook zullen som-
mige woningen moeilijk of zelfs ge-
durende een korte periode helemaal 
niet met de auto bereikbaar zijn. De 
bewoners zijn daar door middel van 
een bewonersbrief van op de hoog-
te gesteld. 
De openbare parkeerplaatsen aan 
de Maarse & Kroonhof zullen soms 
niet of moeilijk bereikbaar zijn. Ook 
hiervan zijn de omwonenden op de 
hoogte gebracht.

Aalsmeer - Rond 10 over 11 in de 
ochtend van maandag 30 augustus 
is brand uitgebroken in een woning 
aan de Spoorlaan. 
De brandweer was snel ter plaatse 
en kon uitbreiding voorkomen. De 
brand was achter in de woning be-

gonnen. Het huis liep rook- en wa-
terschade op. Er zijn geen gewon-
den, de bewoner was het moment 
van de brand niet thuis. Onderzoek 
moet uitwijzen wat de oorzaak was 
van de brand.
Foto: Ronald van Doorn

Waterschade na brand in 
woning aan de Spoorlaan

Zorgen om 
nieuw geluid-
stelsel Schiphol
Aalsmeer - Eind augustus zijn de 
partijen aan de Alders-tafel het 
eens geworden over het starten van 
een experiment met een nieuw nor-
men- en handhavingsstelsel voor 
Schiphol (NNHS). De gemeen-
te Aalsmeer is geenszins gerustge-
steld dat dit nieuwe stelsel haar in-
woners dezelfde bescherming biedt 
tegen de groeiende geluidshinder 
van de luchthaven. 

Wethouder Aalsmeer
Wethouder Ulla Eurich: “Wij zul-
len er alles aan doen wat in on-
ze macht ligt om voor de belangen 
van Aalsmeer en Kudelstaart te blij-
ven strijden. Samen met mijn colle-
ga’s in de buurgemeenten, via de 
Bestuurlijke Regiegroep Schiphol 
(BRS) en de Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol (CROS), probeer 
ik betrokken te worden bij de evalu-
atie van het experiment en de maat-
regelen. Als de eerste effecten be-
kend zijn zal ik de heer Alders uit-
nodigen om naar Aalsmeer te ko-
men om uitleg te geven en de zor-
gen van de bewoners aan te horen. 
Ik hoop dat vele mensen daar straks 
gebruik van maken en ook hun stem 
laten horen.” 
Aan de Alders-tafel zitten vertegen-
woordigers van bewoners, bestuur-
ders en de luchtvaartsector. De Al-
ders-tafel werd een aantal jaren ge-
leden in het leven geroepen om de 
Minister te adviseren over hoe om 
te gaan met de groeibehoefte van 
Mainport Schiphol. Tegelijkertijd 
moest de veiligheid worden gewaar-
borgd en leefbaarheid van de men-
sen die wonen in de directe omge-
ving van de luchthaven niet verder 
worden belast. Het huidige systeem 
van geluidsmeetpunten werd als te 
complex en inflexibel ervaren. Het 
oude stelstel werd vervolgens ‘fail-
liet’ verklaard door de Tweede Ka-
mer. 

Groei
In 2008 bereikte Alders een akkoord. 
Dit akkoord is door de Tweede Ka-
mer overgenomen en hield in dat 
Schiphol mocht groeien tot 510.000 
vluchten per jaar in ruil voor hinder-
beperkende maatregelen en com-
pensatie voor de omgeving. On-
derdeel van het akkoord was de af-
spraak om een nieuw normen- en 
handhavingsstelsel te ontwikkelen 
dat erop moet toezien dat Schip-
hol binnen de wettelijke milieug-
renzen blijft. Dit stelsel zou transpa-
rant en makkelijk uitlegbaar moeten 
zijn en de bewoners in de omge-
ving van Schiphol minimaal dezelf-
de (rechts)bescherming bieden. 

Experiment
Het nieuwe stelsel is inmiddels uit-
gewerkt. In plaats van het geluid te 
meten wordt ‘preferentieel’ gevlo-
gen, dat wil zeggen dat bij voorkeur 
de minst overlastgevende banen 
worden gebruikt. Dit zijn de Pol-
derbaan en de Kaagbaan, uiteraard 
mits de veiligheid en het weer dit 
toelaten. Op 1 november aanstaan-
de start een experiment met dit 
nieuwe stelsel waarbij in de prak-
tijk moet blijken of de theoretische 
aannames rond dit stelsel kloppen. 
Het oude stelsel blijft voorlopig ge-
woon bestaan zodat straks een goe-
de vergelijking te maken is. 

College sceptisch
Het college is niet gerustgesteld 
over de uitkomsten van het experi-
ment. Ook de nog onbekende effec-
ten van glijvluchten baart het colle-
ge zorgen. Het nieuwe stelsel moet 
eerst nog laten zien dat het ook 
daadwerkelijk een goede bescher-
ming biedt. 
Niet duidelijk is hoe het experi-
ment wordt geëvalueerd en op ba-
sis waarvan wordt vastgesteld of we 
er wel of niet mee doorgaan. 
Het is bijzonder onduidelijk wat de 
effecten voor Aalsmeer zijn en hoe 
Aalsmeer wordt gecompenseerd, 
mochten de effecten tegenvallen of 
teniet worden gedaan door de groei 
van het aantal vliegbewegingen. Af-
spraak is dat als er een maatregel 
afvalt er een andere maatregel voor 
in de plaats moet komen. De vraag 
is wat voor maatregel dit moet zijn. 
De Alders-tafel heeft een drietal re-
giobijeenkomsten aangekondigd 
(20, 21 en 29 september) voor om-
wonenden die meer willen weten 
over dit onderwerp. Informatie volgt 
nog. Voor raads- en statenleden 
wordt eind september een discus-
siebijeenkomst georganiseerd.

Revitalisering op komst!

Beter groen en fietspad op 
bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Trade Centre Aalsmeer 
(TCA) is opgericht in 1989 en is de 
belangenvereniging voor de bedrij-
venterreinen Hornmeer, Molenvliet, 
F.A. Wentstraat, Zwarteweg en Wit-
teweg. Een flink gebied waar een 
groot aantal bedrijven is gevestigd 
en in één ding zijn al deze onderne-
mers gelijk: iedereen probeert zijn 
of haar bedrijf op een zo goed mo-
gelijke manier te organiseren. Voor-
zieningen en uitstraling van het be-
drijventerrein spelen daarbij een be-
langrijke rol. En precies daar houdt 
TCA zich mee bezig. Op 28 april 
vond onder leiding van voorzitter 
Jaap Piké een bijeenkomst plaats. 
Eén van de agendapunten was toen 
het onderwerp Revitalisering Be-
drijventerrein Hornmeer en Frank 
Voorbergen gaf namens Pilotbu-
reau Herstructurering Bedrijventer-
reinen Metropoolregio Amsterdam 
(PIHB) een korte toelichting bij dit 
onderwerp. Hij ging in op de resul-
taten van de inventarisatie, de toe-
komstvisie van het bedrijventerrein 
Hornmeer en een voorstel van ei-
sen voor het Masterplan en discus-
sie hierover. Het bedrijventerrein is 
31 hectare bruto groot en netto is dit 
27 hectare. Het is een gemengd be-
drijventerrein met veel automotive, 
transport en logistiek activiteiten. 
Een klein deel is veilinggebonden 
en valt onder de categorie honderd 
procent lichte revitalisering. Het be-
drijventerrein telt circa zestig eige-
naren en er is versnipperd eigendom 
met veel eigenaar gebruikers (vaak 
als beheer BV) en enkele professio-
nele beleggers. In de huidige situ-
atie laat de positionering een gro-
te lokale binding zien, steeds min-
der veilinggerelateerde bedrijvig-
heid, derde generatie gebruikers en 
leegstand (grotere panden en kan-
toordelen). Openbare ruimte en deel 
opstallen en kavels vragen om kwa-
liteitsimpuls. In de huidige situatie 
stemt de bereikbaarheid met auto’s 
over het algemeen tot tevredenheid. 

De oude N201 is een knelpunt en 
dat geldt ook voor het kruispunt La-
kenblekerstraat en Zwarteweg. De 
ondernemers zijn blij met de nieu-
we N201 en de kruispunten Laken-
blekerstraat met Zwarteweg en Leg-
meerdijk. Bij de knip zal er een toe-
name van verkeersintensiteit zijn bij 
Legmeerdijk en Lakenblekerstraat 
en een afname bij de Zwarteweg en 
de Burgemeester Kasteleinweg. 

Groenvoorziening
De bereikbaarheid per fiets en 
openbaar vervoer geeft aan dat de 
situatie in de Lakenblekerstraat ge-
vaarlijk is. De meningen bij onder-
nemers over oplossingen zijn erg 
verdeeld, ongeveer de helft zegt: “ 
Industrieterrein is geen gebied voor 
fietsers” en de andere helft zegt: 
“Mijn klanten en werknemers ko-
men ook op de fiets, dus een fiets-
pad of -stroken zijn noodzakelijk”. 
De keuze is mede afhankelijk van 
de visie op Hornmeer. Het open-
baar vervoer is nu beperkt en het 
toekomstige HOV-knooppunt is een 
kans. Sommige bedrijven kampen 
met een tekort aan parkeerplaatsen. 
De meeste bedrijven hebben geen 
(bouw) plannen en enkele bedrijven 
denken (op termijn) wegens uitbrei-
dingsbehoefte aan verhuizing (naar 
Greenpark). Enkele andere bedrijven 
denken aan (bouw)investeringen 
op Hornmeer. Op het gebied van 
groenvoorziening is er ergernis over 
een ontbrekende structuur, onder-
houd en overlast van bladeren. Bo-
men worden ook als kwaliteit ge-
zien en er is een pleidooi voor on-
derhoudsvriendelijker en moderner 
groen. Dit groen zou een visitekaart-
je moeten zijn op een bedrijventer-
rein in Aalsmeer. Het onderhoud is 
nu uitbesteed aan De Meerlanden 
en diverse ondernemers geven aan: 
“Dit kunnen wij zelf beter”. Er is be-
reidheid te betalen voor een hoger 
niveau. Bij de gemeente is bereid-
heid om te praten over overdracht 

van budget aan een parkmanage-
mentorganisatie of Service Level 
Agreement met een hoger niveau 
(van 1 naar 2). Na regenbuien is er 
enorme wateroverlast op de Laken-
blekerstraat en de Turfstekerstraat 
en de oorzaak is: de afvoercapaci-
teit is te gering. Op diverse plekken 
zijn stoepen opgeofferd aan parke-
ren en er is ergernis over plotseling 
ophoudende stoepen. Noodzaak tot 
goede stoepen is mede afhankelijk 
van de visie op Hornmeer.

Fiets- en voetpaden
Hornmeer ligt binnen beperkings-
gebied van Schiphol van het Lucht-
havenindelingsbesluit (LIB) en kent 
daardoor wat beperkingen. De 
meeste bedrijven hebben een indi-
viduele beveiliging en de crimina-
liteit (inbraken en overvallen) valt 
inmiddels mee. Er is redelijk brede 
belangstelling voor collectieve be-
veiliging als onderdeel van parkma-
nagement en de voorkeur gaat uit 
naar een bedrijf dat goed bekend 
is met Hornmeer. Veel bedrijven ui-
ten de wens tot meer “toeloop” en 
zichtbaarheid van Hornmeer en bij 
gemeente en veel bedrijven is er 
daarom een voorkeur voor ontwik-
keling richting Perifere Detailhan-
del Vestigingen (PDV). De wens en 
bereidheid tot samenwerking is er. 
De toekomstvisie Hornmeer vraagt 
een duidelijkere focus toekomstige 
bedrijven: PDV, ook tuincentra en 
wooninrichting, geen grote super-
markten, Autoboulevard, B2B (Busi-
ness to Business) en kleinschalige 
bedrijvigheid/bedrijfsunits. Repre-
sentatieve uitstraling na groot on-
derhoud (en organisatie er van) en 
invoeren van een vorm van park-
management. Groen als richting-
gevend element, geen zichtbelem-
merend groen, voet- en fietspaden 
aan Lakenblekerstraat. De overige 
wegen: geen fietspad en maatwerk 
voor voetpad en goede looproutes 
naar het HOV-knooppunt. 

Overname jongerenwerk Amstelveen?

‘Risicojongeren dreigen 
overlastjongeren te worden’
Amstelveen - “De overlast door 
jongeren in Amstelveen dreigt toe 
te nemen als het voorstel van wet-
houder Raat om het jongerenwerk 
bij de gemeente onder te brengen, 
wordt aangenomen. De nieuwe weg 
van preventie - het voorkomen dat 
zogenaamde risicojongeren afglij-
den, in de criminaliteit belanden en 
overlast veroorzaken - die Carda-
nus in 2009 is ingeslagen, lijkt in de 
kiem gesmoord te worden door het 
voorstel”, zo stelt deze welzijnsorga-
nisatie die ook in Aalsmeer actief 
is. “Raat wil zich concentreren op 
de jeugd die overlast veroorzaakt. 
Hij vergeet echter dat deze jonge-
ren uit de risicogroep voortkomen. 
Een groep die in zijn plan veel min-
der aandacht krijgt. De wethouder 
wil bovendien bezuinigen en een 
of meerdere jongerencentra slui-
ten. Dat betekent dat de jeugd weer 
op straat terecht komt, maar zonder 
begeleiding. 
Als de gemeenteraad instemt met 
Raat gaat de succesvolle samen-
werking van jongeren- en opbouw-
werk rond de overlastproblematiek 
ook verloren. Het initiatief om de 
probleemjeugd in contact te bren-
gen met klagende buurtbewoners 
en zo problemen op te lossen, wordt 
daar bijvoorbeeld mee om zeep ge-
holpen.” Wethouder Raat wil het 
jongerenwerk - nu nog uitgevoerd 
door Cardanus - zelf gaan exploite-
ren in 2012. Bezuinigen en het ove-
rige geld inzetten om overlastjonge-
ren aan te pakken, is Raats motto. 
“Hij denkt dat jongerencentra gro-
tendeels overbodig zijn. Het jonge-
renwerk dat zowel aan talentont-

wikkeling als aan risico- en over-
lastbestrijding doet, dreigt hiermee 
voor een groot deel te verdwijnen. 
Ook het zorgvuldig opgebouwde 
vertrouwensnetwerk van probleem-
jongeren en medewerkers gaat ver-
loren als het voorstel van Raat wordt 
aangenomen. 
Vertrouwen - essentieel in de bege-
leiding - bouw je niet op door jon-
geren eenzijdig aan te spreken op 
overlast zoals Raat wil, maar door 
hen een perspectief te bieden en 
te helpen”, vervolgt de zegsman van 
Cardanus. Jongerenwerkers wer-
ken niet alleen. De samenwerking 
met de politie en gemeente, maar 
ook met opbouw- en maatschappe-
lijk werk is erg belangrijk. Een voor-
beeld: het confronteren van over-
lastjongeren met klagende buurtbe-
woners bleek het afgelopen jaar een 
succesvolle methode. Het opzetten 
van zo’n dialoog is een subtiel spel 
van allerlei professionals en buurt-
bewonersorganisaties. “Het jonge-
renwerk, zoals Raat dat voorstaat, 
komt helemaal los te staan van al 
het andere welzijnswerk met alle 
gevolgen van dien”, besluit de Car-
danus-medewerker. 

Overigens gaat het goed met het 
overgrote deel van de Amstelveen-
se jongeren. Zij gaan naar school, 
sporten en nemen deel aan het ver-
enigingsleven. Vergeleken met de 
jeugd in andere steden veroorzaken 
Amstelveense jongeren relatief wei-
nig overlast. Het criminaliteitscijfer 
is laag. In totaal zijn er ongeveer 100 
jongeren die tot de overlast- of risi-
cocategorie behoren.

Ondergelopen 
vlonders door 
heftige regenval
Kudelstaart - De hevige regenval 
heeft her en der in de gemeente 
voor heftige overlast gezorgd. 
Onder andere op de Bilderdam-
merweg, alwaar de vlonders met 
tuinmeubelen volledig onder wa-
ter staan. 
Hopelijk zakt het water op tijd en 
blijft het bij wateroverlast in het ui-
terste puntje van de tuinen aan het 
water.

Aalsmeer - In het Locatellihofje in de Hornmeer stond een boom scheef door 
de stevige wind op dinsdag 24 augustus. Gevreesd werd dat de boom zou bui-
gen voor de wind en mogelijk zou belanden op een huis of een auto.De hulp 
van de brandweer is gevraagd om de boom om te zagen en netjes aan de kant 
te leggen. Foto: Ronald van Doorn.

Boom buigt voor de wind

Wijkraad Oost 
komt bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt vanavond, donderdag 2 
september, bijeen in brede school 

De Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur. Het eerste half uur, de in-
loop, is bestemd voor wijkbewoners. 
Er kunnen vragen gesteld worden 
en suggesties gegeven worden. 
Info: www.wijkraden-aalsmeer.nl
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Workshops FloraHolland
Aalsmeer - Op woensdag 15 en 
dinsdag 21 september organi-
seert het FloraHolland College in 
Aalsmeer en Naaldwijk een Busi-
ness Class. Business Classes zijn in-
spirerende workshops rondom een 
actueel thema, speciaal voor aan-
voerders van bloemen en planten. 
Met het thema ‘We moeten overal 
goed in zijn’ bijt FloraHolland in de 
eerste Business Class na de zomer-
stop het spits af. Aanvoerders krij-
gen door het FloraHolland College 
een prikkelend programma aange-
boden, waarin inspirerende voor-
beelden uit het bedrijfsleven behan-
deld worden. Er wordt stilgestaan bij 
de ideeën van marketeers en nieu-

we strategieën. Tijdens de workshop 
gaan deelnemers zelf actief aan het 
werk en denken samen na over het 
vermarkten van producten. De Busi-
ness Class geeft de kweker nieuwe 
inzichten die handig zijn voor het 
bepalen of bijstellen van de eigen 
(marketing)strategie. Kwekers die 
deel willen nemen aan deze work-
shop, vinden meer informatie op 
www.floraholland.com. Het Flora-
Holland College helpt kwekers en 
handelaren uit de sierteeltketen hun 
marktkennis en marketingvaardig-
heden te verbreden en vergroten. 
Dit gebeurt door het aanbieden van 
trainingen en workshops en het or-
ganiseren van marktbezoeken.

Ervaring met opvoeden? 
Ondersteun een gezin!
Streek - In Haarlemmermeer is het 
mogelijk als vrijwilliger te werken bij 
het programma Home-Start. Home-
Start vrijwilligers bieden steun aan 
een gezin met jonge kinderen (ten 
minste één kind onder de zeven 
jaar). 
Veel gezinnen maken weleens 
een periode door waarin het niet 
zo goed gaat: ziekte, moeilijkhe-
den met de kinderen, weinig con-
tact met familie en vrienden, gebrek 
aan geld of spanningen binnen het 
gezin. Vrijwilligers van Home-Start 
kunnen dan tijdelijk steun bieden. 
Home-Start werkt met vrijwilligers 
die zelf ervaring hebben met opvoe-
den en die wekelijks een vast ge-
zin bezoeken. Ze bieden emotione-
le steun door te luisteren en erva-
ringen te delen. Daarnaast kunnen 
ze vele vormen van praktische hulp 
bieden, bijvoorbeeld met het gezin 
een speeltuin, een buurtcentrum of 
een bibliotheek bezoeken. Maar ook 
samen met de kinderen een boekje 

lezen, samen naar het consultatie-
bureau, etc. De vraag van het gezin 
staat daarbij centraal. Home-Start 
Haarlemmermeer zoekt mensen die 
positief in het leven staan en hun le-
venservaring willen gebruiken om 
anderen te helpen. Vrijwilligers krij-
gen een voorbereidende training, in-
dividuele begeleiding en deskundig-
heidsbevordering. Er wordt gewerkt 
in een team van enthousiaste vrij-
willigers. Vrijwilligers bepalen zelf, 
in overleg met het gezin, wanneer 
ze werken. Home-Start Haarlem-
mermeer is een samenwerkingsver-
band van MeerWaarde en Humani-
tas. In september start de voorberei-
dende training. Zie ook de website: 
www.home-start.nl. Voor informatie 
of aanmelding (als gezin of vrijwil-
liger) kan contact opgenomen wor-
den met een van de coördinatoren 
Elize Maris, tel. 06 57594040 of Ma-
griet Kolkman, tel. 06 11299188 of 
via e-mailadres: haarlemmermeer@
home-start.nl.

Rommelmarkt voor Haïti
Kudelstaart - Dinsdagavond 5 ok-
tober om 19.00 uur wordt in het Ku-
delstaartse Dorpshuis de 37e Rom-
melmarkt met veiling (om 21.00 uur) 
gehouden. De opbrengst is bestemd 
voor de bouw van 50 prefab huizen, 
die bewoond zullen worden door ou-
ders van schoolgaande kinderen die 
na de aardbeving nog geen dak bo-
ven hun hoofd hebben. Het project 
wordt uitgevoerd door de Stichting 
Naar School in Haïti. Deze stichting 
ondersteunt scholen in de bergen 
ongeveer 60 kilometer m ten zuiden 
van de hoofdstad Port-au-Prince, 
waar de reguliere hulp nog niet is 
verschenen. De scholen zijn dank-
zij de goede bouwwijze niet bescha-
digd door de aardbeving. Wel is er 
in de omgeving veel vernield. Naar 
School in Haïti is al meer dan 10 jaar 
actief in het berggebied in het zui-
den van het land. Door het onder-
wijs te steunen wordt aan de armste 
kinderen, van wie de ouders het la-
ge schoolgeld en een schooluniform 
niet kunnen betalen toch onderwijs 
gegeven. Momenteel gaan 1100 
kinderen naar de scholen. Dankzij 
kennis van de aardbevingsgeschie-
denis van het land en een goede ar-
chitect zijn de scholen zo gebouwd 
dat ze de aardbeving zonder scha-
de hebben doorstaan. In de omge-
ving is dat anders. Daar is heel veel 
vernield en zijn er veel mensen die 
toch al bijna niets hadden vrijwel al-
les kwijtgeraakt. Voor de bouw van 

de prefab huizen worden materialen 
gebruikt die afkomstig zijn uit Haï-
ti. Ook de huizen zelf worden in Ha-
iti gemaakt. De bouw wordt uitge-
voerd door Haïtianen die gesteund 
worden door vrijwilligers uit Neder-
land. Dit najaar gaat een groep van 
14 vrijwilligers helpen bij de bouw. 
De vrijwilligers betalen al hun kos-
ten zelf. In Haïti krijgen ze alleen on-
derdak en eten. De toekomstige be-
woners helpen mee om de bouw te 
realiseren. 
Eerder dit jaar hebben kinderen van 
de Jozefschool in Aalsmeer actie 
gevoerd voor Naar School in Haïti. 
Meer informatie over Naar School 
in Haïti is te lezen op de websi-
te www.stichtingnaarschoolinhaiti.
nl. Aan Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer (OSA) wordt 
financiële steun gevraagd. Dit jaar 
komt er geen huis-aan-huisfolder 
in uw brievenbus. Spullen voor de 
rommelmarkt kunnen vanaf zater-
dag 18 september worden ingele-
verd op de bekende inleveradres-
sen, maar in verband met het ver-
voer het liefst op Mijnsherenweg 46. 
Grote meubels zoals tafels, kasten, 
bedden, witgoed en computers zijn 
op de markt niet te verkopen. Daar-
om worden deze niet geaccepteerd.
Meer informatie is te krijgen op te-
lefoonnummer 0297 340635. Hel-
pen kan door een gift over te maken 
op SNS Regiobank 90.41.01.193 tnv. 
W.A. Husemeier-Rommelmarkt.  

Frank Boeijen, Rob de Nijs en Stef Bos

Populaire muziek in De 
Meerse en Oude Raadhuis
Hoofddorp - Voor komend sei-
zoen heeft schouwburg De Meer-
se weer verschillende populaire 
muziekvoorstellingen geprogram-
meerd. Deze voorstellingen zijn zo-
wel in de grote en nieuwe zaal in 
schouwburg De Meerse te zien als 
in Het Oude Raadhuis. Kaarten voor 
deze populaire muziekvoorstellin-
gen zijn gedurende de zomer te be-
stellen via www.demeerse.com en 
vanaf 4 september ook bij de kas-
sa aan het Raadhuisplein of tele-
fonisch via 023-5563707. Liefheb-
bers van verschillende muziekstijlen 
kunnen ook komend seizoen weer 
hun hart ophalen bij het muziek-
aanbod in schouwburg De Meer-
se. Grote namen als Frank Boeijen, 
Ruth Jacott, Edsilia Rombley, Fré-
derique Spigt, Rob de Nijs, Stef Bos 
en Daniël Lohues doen komend sei-
zoen De Meerse aan. Slagerij van 

Kampen komt met hun nieuwe pro-
gramma ‘Muchomenos’ en de We-
reldband komt nog één keer terug 
met hun programma ‘Kopmannen’. 
CCC Inc. toert weer en fans van The 
Beatles kunnen naar de tributeband 
The Bootleg Beatles. Micheline van 
Hautem en Bruno Brel (neef) zullen 
een ode brengen aan Jacques Brel. 

Een nieuw initiatief komend seizoen 
is het muziekcafé op zondag. Zan-
ger en gitarist Dennis Kivit presen-
teert vier zondagen per jaar in het 
gezellige café van Het Oude Raad-
huis een nieuw podium voor Haar-
lemmermeers zangtalent. Iedere 
zondagmiddag heeft een ander the-
ma. Aan het einde van het seizoen 
worden de beste zangers en zange-
ressen van deze middagen uitgeno-
digd om nog een keer te komen zin-
gen in Het Oude Raadhuis.

Voorstelling ‘mannen komen 
van mars,vrouwen van venus’
Amstelveen - Schouwburg Am-
stelveen heeft voor de populaire 
onemanshow ‘Mannen komen van 
Mars, Vrouwen van Venus’ van Huub 
Stapel een extra voorstelling kun-
nen boeken op maandag 14 maart 
om 20.00 uur. In de amusante voor-
stelling Mannen komen van Mars, 
Vrouwen van Venus gaat Huub Sta-
pel aan de hand van treffende voor-
beelden op zoek naar het antwoord 

op de vraag of zulke uiteenlopende 
schepsels als mannen en vrouwen 
elkaar ooit begrijpen. Entreebewij-
zen kunnen tot 18 september be-
steld worden via www.schouwbur-
gamstelveen.nl. Vanaf zaterdag 18 
september 11.00 uur gaat de losse 
kaartverkoop van start. Er kunnen 
dan weer aan de kassa, telefonisch 
via 020-5475161 en online uw en-
treebewijzen besteld worden.

Start losse kaartverkoop 
bij De Meerse zaterdag
Hoofddorp - Op zaterdag 4 sep-
tember om 11.00 uur gaat de los-
se kaartverkoop voor seizoen 2010-
2011 van De Meerse van start. Op 
die dag zijn er nog een aantal kaar-
ten beschikbaar voor, op dit mo-
ment, uitverkochte voorstellingen. 
Dus ook abonnementhouders die 
zijn uitgeloot voor bepaalde voor-
stellingen, kunnen gebruik maken 
van deze tweede kans. Losse kaar-
ten voor niet uitverkochte voorstel-
lingen waren de hele zomer per in-
ternet beschikbaar en vanaf nu ook 
weer aan de kassa. In tegenstelling 
tot eerdere berichten zal door uitloop 
van de verbouwing de kassa op 4 
september nog niet open zijn op het 
Raadhuisplein. Bezoekers die kaar-
ten willen kopen kunnen terecht bij 
de kassa in Het Oude Raadhuis aan 
de Hoofdweg 675. Er zullen, in de 
volgorde van de rij wachtenden, for-
mulieren worden uitgedeeld waarop 
kaartkopers hun bestelling kunnen 
invullen. De kaarten worden dan la-
ter per post toegestuurd. Twee uur 
later, om 13.00 uur, start ook de los-
se kaartverkoop voor deze gewilde 
plaatsen via internet (www.demeer-

se.com) en telefoon (023-5563707). 
Vanaf maandag 6 september is de 
kassa van Schouwburg De Meerse 
weer normaal geopend van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur en zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur. Vooralsnog is de kas-
sa tot en met zaterdag 18 septem-
ber geopend in De Meerse op Loca-
tie en in Het Oude Raadhuis. 
Daarna in het vernieuwde gebouw 
aan het Raadhuisplein. Op donder-
dag 16 september start het nieuwe 
seizoen met de voorstelling ‘Dank-
woord?’ in Het Oude Raadhuis. Tra-
ditiegetrouw is de Herfstsonate op 
zondag 17 oktober de eerste voor-
stelling in de grote zaal in Schouw-
burg De Meerse. De nieuwe zaal 
van Schouwburg De Meerse, die 
plaats biedt aan ongeveer 280 be-
zoekers, wordt op woensdag 3 no-
vember voor het eerst in gebruik ge-
nomen met de voorstelling ‘Ellis Is-
land’ van TG Winterberg. De Herfst-
sonate is inmiddels uitverkocht, voor 
de andere twee voorstellingen zijn 
nog plaatsen beschikbaar. 
Zie voor meer informatie www.de-
meerse.com.

Toertocht bij MTC Motovatie 
Amstelveen - Zondag 5 september 
organiseert MTC Motovatie uit Am-
stelveen de Motovatierit.
De rit is deze keer ongeveer 150 ki-
lometer lang en de makers van de rit 
hebben weer hun uiterste best ge-
daan om er iets moois van te ma-
ken. Via landelijke wegen, waar de 
mogelijkheid bestaat om wat vee op 
de wegen tegen te komen, slingeren 
de rijders richting Woerden, Nieu-
wegein, Lopik, Schoonhoven rich-
ting de Reeuwijkse plassen om via 
Aarlanderveen en Aalsmeer naar 
Amstelveen te rijden. Inschrijven is 
mogelijk tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Voorrijders zijn tussen 9.00 en 10.00 
uur aanwezig. Indien een voorrij-
der is gewenst, wees er dan snel bij, 
want vol is vol. Deelname is moge-
lijk vanaf 5 euro per persoon. Een 

ieder is welkom in het clubgebouw 
van MTC Motovatie op KLM Sport-
centrum aan het Wimbledonpark 
2  te Amstelveen. Telefoonnummer 
alleen tijdens de rit: 06-30274398. 
MTC Motovatie is een motor toer-
club welke in 1992 in Amstelveen is 
opgericht. De club is bijzonder ac-
tief. Jaarlijks organiseren zij onder 
andere een aantal eigen ritten, de 
avondvierdaagse en een buitenland 
weekend. Daarbij zorgen zij er voor 
dat er van maart tot en met oktober, 
elke zondag in groepsverband met 
een voorrijder een toerrit gereden 
kan worden. Ervaring is niet van pri-
mair belang, elke motorrijd(st)er is 
welkom. Meer informatie over de rit 
of de club bij Milco Smit, tel. 0251-
251661 of kijk op: www.motovatie.
nl.

Fietscrossen in Langedijk!
Uithoorn - De wedstrijd op de fiets-
cross baan van FCC de Kley-Drivers 
in Langedijk stond in het voorjaar 
op de agenda. Door de lange win-
ter was de baan toen nog niet te ge-
bruiken. Afgelopen zondag 29 au-
gustus was het weer echter niet veel 
beter. Hevige regenbuien onderweg, 
tijdens de training en in het eerste 
deel van de wedstrijd, zorgden er-
voor dat het in de massaal opge-
zette tenten erg druk was. Met het 
verloop van de wedstrijd werd het 
droger en ook de baan werd steeds 
beter te berijden. Het was voor al-
le rijders wel zwaar fietsen en dat 
nog wel voor de eerste wedstrijd na 
de zomerstop. De wedstrijd werd in 
hoog tempo afgewerkt. Maar liefst 
39 UWTC rijders hadden zich inge-
schreven en lieten prima prestaties 
zien. Een groot aantal wist middels 
42 races, herkansingen en halve fi-
nales de uiteindelijke finale rondes 
te behalen. In deze finales werd al-
les op alles gezet en konden de toe-
schouwers mooie races zien. Bij de 
boys 7 jaar werd het voor Jochem 
v.d. Wijngaard een spannende race, 
waar hij knap als tweede eindig-
de. Net als Jeroen Noordegraaf, die 
vanaf de start het veld aanvoerde, 
maar in de laatste meters toch nog 
voorbij werd gestoken en met een 
tweede plaats genoegen moest ne-
men. Ook de broers Erik en Eelco 
Schoenmakers maakten het elkaar 
met regelmaat knap lastig  in de A-

finale rit. Kortom, een mooie wed-
strijddag met helaas wat veel re-
gen op en langs de baan. Op naar 
de volgende wedstrijd in Oud Be-
ijerland. Voor meer informatie over 
fietscross, kijk op de website: www.
uwtc.nl onder het kopje BMX. Voor 
de eigen klasse zijn de einduitsla-
gen in de A-finale: 1e: Joey Nap, Ar-
jan van Bodegraven. 2e: Jochem v.d. 
Wijngaard, Maaten v.d. Mast, Bart 
van Bemmelen, Wouter Plaisant v.d. 
Wal ( Cr. ). 3e: Scott Zethof, Kevin de 
Jong ( Cr. ), Erik Schoenmakers ( Cr. 
). 4e: Donne van Spankeren, Mitchel 
Vink, Mats de Bruin, Evert de Jong 
( Cr. ). 5e: Izar van Vliet, Jaivy Lee 
Vink, Roberto Blom, Mike Veenhof. 
6e:  Melvin v.d. Meer, Wiljan Brou-
wer, Eelco Schoenmakers ( Cr. ). 
7e: Gijs Braat, Sam Verhulst. In de 
B-finale zijn geëindigd: 1e: Max de 
Beij.2e:Ferdi Cevahir, Jeroen Noor-
degraaf, Tom Brouwer, Sven Wiebes.  
3e: Sem Knook, Thomas v.d. Wijn-
gaard. 4e: Daan de Bruin, Danny de 
Jong, Rick Doornbos. 5e: Yiri Plas. 
6e: Guven Cevahir. 7e: Mike Pieter-
se. 8e: Lars Wiebes. In de open klas-
se zijn de volgende resultaten be-
haald: 1e plaats:  Donne van Span-
keren, Joey Nap, Arjan van Bode-
graven, Tom Brouwer. 3e plaats: Jo-
chem v.d. Wijngaard, Scott Zethof. 
5e plaats: Mike Veenhof.  6e plaats: 
Sem Knook, Wiljan Brouwer. 7e 
plaats: Mitchel Vink. 8e plaats: Ro-
berto Blom.

‘Vliegende honden bijten 
niet’ in Broersepark
Amstelveen - Op zondag 5 septem-
ber brengt Theatergroep Hilaria om 
15.00 uur de voorstelling ‘Vliegende 
honden bijten niet’ in het Broerse-
park. Hoe bereid je een voorstelling 
‘Vliegende honden bijten niet’ voor? 
Je neemt een roedel zelfgefokte 
honden van schuimrubber. Je voegt 
daarbij een aantal circus- en goo-
chelattributen zoals hoepels, rood 
velours en pluche met gouden fran-
jes. Klop dit op tot een hoop korte, 
komische acts en kruid die met fris-
se nonsens en knotsgekke kolder! 
Roer er vervolgens live muziek door-

heen en laat er tenslotte twee va-
riété-artiesten op los, zonodig bij-
gestaan door een aantal (niets ver-
moedende) toeschouwers. Het re-
sultaat is een verwarde chaos van 
honden en toeschouwers, opge-
diend als één groot feest! Maakt u 
zich overigens niet al teveel zorgen 
over het welzijn van de dieren. Het 
is geen echte hondenshow. Zoiets 
vindt Hilaria maar raar en zielig. Hi-
laria werkt met honden die ze zelf 
heeft gemaakt. Theatergroep Hila-
ria bestaat uit Rob Strengers en Rob 
Bijmans.

Straat op in Upload Cinema
Aalsmeer -  Upload Cinema nodigt 
je uit om bekend terrein met nieu-
we ogen te bekijken. Op zondag 12 
september gaan de kijkers de straat 
op, die net als het web door kun-
stenaars tot openbaar museum is 
gepromoveerd. In dit publieke do-
mein bepalen de artiesten zelf wat 
voor kunst doorgaat en hoe dat het 
beste gepresenteerd kan worden. 
Van verbluffende low-tech tekenin-
gen tot hallucinerende 3D-projec-
ties, van spelen met de elementen 
tot interactie met bouwmaterialen; 
maak kennis met de grootste gra-
tis toegankelijke kunstverzameling 
ter wereld. Gastcurator is uitgever 
en verzamelaar van street art Os-

car van Gelderen. De straat is, net 
als internet, een vrijplaats voor kun-
stenaars. Van videograffiti tot fave-
la painting, van flash mobs tot on-
line video-art. Welk kunstwerk van 
de straat of het web mag niet ont-
breken? Upload Cinema brengt 
het beste van het web op het wit-
te doek. Elke tweede zaterdag van 
de maand biedt Upload Cinema in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
een avondvullend programma van 
inspirerende, vermakelijke en soms 
verbijsterende inter- netvideo’s. El-
ke maand gekoppeld aan een spe-
ciaal (actueel) thema. De aanvang is 
21.30 uur en de toegang bedraagt 5 
euro. Kijkwijzer is vanaf 12 jaar.

Jazz-, wereld- en klassieke 
muziek in De Meerse
Hoofddorp - Voor komend seizoen 
(2010-2011) heeft Schouwburg De 
Meerse weer verschillende jazz-, 
wereld- en klassieke muziekvoor-
stellingen geprogrammeerd. Deze 
voorstellingen zijn zowel in de gro-
te en nieuwe zaal in schouwburg 
De Meerse te zien als in Het Oude 
Raadhuis. Kaarten voor deze jazz-
, wereld- en klassieke muziekvoor-
stellingen zijn gedurende de zo-
mer te bestellen via www.demeer-
se.com en vanaf 4 september ook bij 
de kassa aan het Raadhuisplein of 
telefonisch via 023-5563707. Nieuw 
komend seizoen is het concertca-
fé met Roeland Kooijmans. Tijdens 
drie concertcafés ontvangt hij be-
kende musici uit de klassieke mu-
ziekwereld. Zij treden op en tussen-
door praten ze met hem over de mu-
ziek, hun passies en het leven als 
musicus. Tot slot speelt Kooijmans 
een quiz met het publiek. Ook nieuw 
is dat de finalisten van het Prinses 
Christina Concours voor het eerst 
in Het Oude Raadhuis komen op-

treden. Het publiek krijgt komend 
seizoen drie keer de kans om ken-
nis te maken met de finalisten van 
nu en een blik vooruit te werpen op 
de klassieke programmering van de 
toekomst. Als De Meerse terug is 
op het Raadhuisplein, vinden er ook 
weer optredens van Het Meer Jazz 
Festival plaats. En traditiegetrouw 
huist in juni 2011 het Bluegrass Fes-
tival 2 dagen in Het Oude Raadhuis. 
Daarnaast biedt De Meerse komend 
seizoen een breed aanbod in het 
genre Jazz- en wereldmuziek aan. 
Quinteto Tango Extremo, Nikitov en 
Drumix! zijn net als afgelopen sei-
zoen ook komende periode weer 
van de partij. Daarnaast ontvangt de 
Meerse onder andere Renske Ta-
miniau, Mónica Triga, Irena Filipp-
ova, Fernando & Antonio Lameirin-
has, Wieke Garcia en EtnoSaraj. De 
voorstelling ‘Tsi Tsi Tsigane’ door Het 
Djordji Ferari Orkestar was twee jaar 
geleden een grote hit op het Oeral 
Festival en is komend seizoen in De 
Meerse te zien. 

Bettie Serveert live in P60
Amstelveen - Nog net voor de 
Noord-Amerikaanse tour komt Bet-
tie Serveert naar P60! Op vrijdag 
3 september komt de band in het 
Amstelveense poppodium optre-
den. Met het alweer negende album 
Pharmacy of Love belooft de band 
als vanouds te rocken. En misschien 
wel harder dan in de voorgaande 
18 jaren dat Bettie Serveert bestaat. 
Voor wie zich nog afvraagt welke 
Bettie eigenlijk serveert, is het ant-
woord Bettie Stove – de verliezend 
finaliste van de Wimbledon dames-
tennisfinale. De band Bettie Serveert 
is ondertussen toe aan haar zoveel-

ste grand slam en kijkt uit naar de 
aankomende tour met maar liefst 29 
data in Amerika en Canada. 

De avond wordt geopend door 
Scram C Baby, ook wel het best 
bewaarde geheim annex zwar-
te schaap van Excelsior genoemd. 
De nieuwe plaat Slow Mirror, Wic-
ked Chair klinkt net zo eigengereid 
als de band zelf. Dertien kronkelen-
de rock ’n roll gitaarliedjes met de 
kenmerkende uit-de-tenen-gezon-
gen hartstocht van zanger/frontman 
John Cees Smit. P60 gaat open om 
20.30 uur, aanvang: 21.00 uur en de 

Kom vrijblijvend keer meespelen
Kom bridgen bij BVU
Uithoorn - Nog even en dan opent 
de Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
haar deuren weer voor het nieu-
we seizoen. Op dit moment wordt 
nog de laatste hand gelegd aan de 
voorbereidingen voor de algeme-
ne ledenvergadering, waarna het 
(bridge)seizoen echt  kan beginnen. 
De bridge competitie bij BVU biedt 
voor elk wat wils: voor de beginnen-
de bridgers en thuisbridgers een ei-
gen lijn waarbij het plezier van het 
vaardig worden voorop staat, des-
gewenst met minder spellen in een 
half uur; voor de gevorderde spe-
ler lijnen waar er volop genoten kan 
worden van een mooi gemaakt con-
tract. Per avond worden er 24 spel-
len gespeeld verdeeld over 6 rondes 
van 4 spellen. Niet onbelangrijk, de 
zevende ronde is de bar waar nog 
even gezellig nagekaart kan worden 
en waar de mooiste contracten nog 
eens uitgebreid de revue passeren. 
Geboden of niet, gemaakt of niet, ie-

dereen kan er over mee praten en 
doet dat ook graag. BVU start op 6 
september het nieuwe seizoen dat 
tot en met mei doorloopt. Komend 
seizoen heeft BVU een leuke actie 
om het extra aantrekkelijk te ma-
ken lid te worden: er wordt voor het 
eerste jaar contributie een lidmaat-
schap afgegeven voor twee jaar, het 
tweede jaar is dus gratis! De BVU 
speelt op maandagavond van 19.45 
tot 23.00 uur in de grote zaal bij de 
bar in sporthal de Scheg in Uithoorn. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. 
Gedurende de maand september 
kunnen liefhebbers vrijblijvend een 
paar keer mee spelen. Is de interes-
se inmiddels gewekt en wilt u weten 
of de BVU iets voor u is? Neem dan 
contact op met secretaris Marineke 
Lang, na 18.00 uur bereikbaar op te-
lefoonnummer 569432 of mail via e-
mail bvu@telfort.nl.
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Begin seizoen B.V. Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
2 september, staat de eerste kaart-
avond van het seizoen op het pro-
gramma bij buurtvereniging Oost-
end. De aanvang is 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur, en er wordt ge-
kaart in Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat, Dit vindt plaats om de 
veertien dagen. Op maandag 6 sep-
tember is er bij BV Oostend  koppel-
klaverjassen voor liefhebbers. Het is 
de bedoeling dat de kaarters pro-
beren om het hele seizoen met de-
zelfde partner te spelen, want aan 
het einde is er een seizoensprijs te 
winnen voor de beste drie koppels. 

Op de avond zelf zijn natuurlijk ook 
prijzen te winnen voor de beste drie. 
Er wordt eens in de veertien dagen 
gespeeld. Het inleggeld is 1,50 eu-
ro per persoon. De aanvang is 20.00 
uur en eenieder wordt uiterlijk om 
19.45 uur verwacht in Het Middel-
punt. Verder wordt donderdag 9 
september aangevangen met de 
ouderensoos. Vanaf 14.00 uur gaan 
de kaarten verdeeld worden. Ook 
de soosmiddagen worden om  de 
veertien dagen gehouden, natuurlijk 
eveneens in Het Middelpunt. Meer 
informatie op: www.bvoostend.co-
me2me.nl.

Tafeltennissen voor 1 euro 
per avond in Rijsenhout!
Rijsenhout - De vakantie is weer 
voorbij, de avonden worden weer 
langer, dus tijd voor actie! En mis-
schien wel een sportieve actie. Zoekt 
u of jij een sport die laagdrempe-
lig is en door oud, jong, man, vrouw 
gespeeld kan worden? Mag dit al-
les niet te veel kosten en vooral ge-
zellig zijn? Kom dan dit najaar elke 
dinsdagavond tafeltennissen bij TTV 
Rijsenhout. In dorpshuis De Ree-
de wordt wekelijks competitie ge-
speeld, maar er zijn ook twee tafels 
beschikbaar voor recreanten, met 
de mogelijkheid om door te groeien 

tot wedstrijdspeler. Voor het luttele 
bedrag van 15 euro kan tot eind de-
cember wekelijks een balletje gesla-
gen worden. In totaal betreft het vijf-
tien speelavonden, dit betekent dus 
één euro per avond! Wees er snel 
bij,  want het aantal plaatsen is be-
perkt. Aanmelden kan per mail via 
ttvrijsenhout@hotmail.com of bel 
met 0297-343228. Helaas kunnen 
alleen volwassenen (vanaf 16 jaar) 
welkom geheten worden. Elke dins-
dag van 19.30 tot 23.30 uur zijn de 
tafeltennissers actief in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat.

Seizoen schaakclub AAS 
start op de braderie
Aalsmeer - Schaakclub AAS zal 
het 24e seizoen in het bestaan zoals 
gebruikelijk aftrappen op de corso-
braderie. Daar zullen de Azen aan-
wezig zijn in een kraam om alle uit-
dagers van een leuke partij te voor-
zien. Daarnaast zijn de Azen natuur-
lijk ook altijd bereid om extra uitleg 
te geven over wat schaken precies 
inhoudt. 
Op de clubavond (vrijdag van 19.00 
tot 00.00 uur) zijn belangstellenden 
natuurlijk ook altijd welkom om trai-
ning te krijgen of de Azen in de strijd 
tegemoet te treden. Schaakclub 
AAS heeft (naast de interne compe-
titie) drie teams in de verschillende 
bondscompetities. Het eerste team 
zal dit seizoen uitkomen in de twee-
de klasse van de landelijke compe-
titie, nadat vorig seizoen het eerste 

proeven aan de eerste klasse niet 
met bevredigend resultaat werd af-
gesloten. AAS 2 zal dit jaar nog-
maals een gooi doen naar het kam-
pioenschap van de Leidse schaak-
bond in de Promotieklasse, terwijl 
AAS 3 een klasse lager in de eer-
ste klasse LSB uit zal komen. Ook 
in de verschillende bekercompeti-
ties zal AAS actief zijn. Schaakclub 
AAS schaakt van begin september 
tot eind mei op de vrijdagavond in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat 53. Training en les wordt ge-
geven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na start de competitie tot 00.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Voetbal
Aalsmeer ronde verder in 
strijd om Districtsbeker
Aalsmeer - Na eerst een 0–1 over-
winning op Weesp was woensdag-
avond Hillegom de tweede tegen-
stander van Aalsmeer om de Dis-
trictsbeker. Al in de 1e minuut kwam 
Ilker Yildiz vrij voor doelman Lam-
merse, die zijn lob bekwaam stopte. 
In de 3e minuut kreeg Calvin Koster 
vrije doorgang naar het doel, maar 
Lammerse was in goeden doen en 
stopte het schot. Aalsmeer dicteer-
de de wedstrijd en alleen met lan-
ge halen naar voren probeerde Hil-
legom indruk te maken. In de 14e 
minuut wissel Erik Rijkmans voor de 
geblesseerde Calvin Koster. De slim 
spelende Peter Neuvel zette Kelvin 
Chan-A-Hung vrij voor keeper Lam-
merse. Ook nu liet de keeper zich 
niet verrassen. Een dieptepass van 
Peter Neuvel op Ilker Yildiz in de 26e 
minuut werd net voor langs gescho-
ten. Aalsmeer drukte Hillegom in de 
verdediging, die maar niet wilde wij-
ken. Weer was het Ilker Yildiz die in 
de 40e minuut op een pass van Pe-
ter Neuvel oog in oog met de keeper 
kwam. De keeper trok weer aan het 
langste eind. In de eerste helft hield 
de keeper Hillegom nog op de nul. 
De tweede helft was net begonnen 
of Ilker Yildiz ging in het strafschop-
gebied over de knie. Peter Neuvel 
schoot de gegeven penalty beheerst 
in de hoek, 1-0. Een 3-hoekscombi-
natie in de 52e minuut luidde de 2 - 
0 in. Eerst Ilker Yildiz met zijn pass 
op Lucien Fraenk. Deze schoof de 
bal breed op Peter Neuvel, die ver-
volgens de hoek kon uitzoeken, 2–
0. Hillegom creëerde een licht over-
wicht maar echt gevaarlijk waren 
zijn nog niet, totdat in de 68e mi-
nuut uit een mooie aanval Koordes 

voor Hillegom Sander Bakker ver-
schalkte, 2–1. Uit de aftrap verover-
de Lucien Fraenk de bal en vanaf de 
achterlijn bereikte hij Ilker Yildiz die 
nummer 3 op het scorebord bracht. 
Twee onnodige gele kaarten bete-
kende in de 75e minuut het einde 
van de wedstrijd voor Nic v.d. Broek 
en moest Aalsmeer met 10 man ver-
der. In de 78e minuut wissel Harmen 
Colijn voor Erik Rijkmans. Aalsmeer 
kreeg het soms nog wel even be-
nauwd. Maar met een uitstekend 
keepende Sander Bakker bleef het 
tot de 90e minuut, 3–1. 

Groepswinnaar
De laatste wedstrijd in de poule is 
zaterdag 28 augustus gespeeld te-
gen een oude tegenstander name-
lijk VVC. Het werd een rustig mid-
dagje aan de Dreef en gelukkig 
liet de zon zich ook weer zien. De-
ze wedstrijd werd makkelijk door 
Aalsmeer gewonnen met 5-0. Doel-
punten zijn gemaakt door Iker Yildiz 
(3x)  en Tim Millenaar (2x). Het was 
een leuk partijtje voetbal om naar te 
kijken met een tegenspartelend VVC 
dat niet echt serieus tegenstand kon 
bieden. Aalsmeer is groepswinnaar 
en gaat naar de tweede ronde. Za-
terdag 4 september begint het echte 
werk. Aalsmeer speelt thuis aan de 
Dreef tegen TOB uit Amsterdam zijn 
eerste competitie duel in de 2e klas-
se A. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Voor het kampioenschap van Am-
sterdam speelt Aalsmeer op woens-
dagavond 8 september om 19.00 
uur tegen 2e klasser De Dijk (zon-
dag) aan de Dreef in de Hornmeer.  

Jack van Muijden

De winnaars van vorig jaar, Wijnand Kool en Ilona van Emden.
 

Poel’s Eye in Dorpshuis
Open Dart Kampioenschap 
zaterdag in Kudelstaart
Kudelstaart - De zomer is onder-
tussen lelijk in het water gevallen. 
Het tikken van de regen op de ra-
men is ergens nog wel een beetje 
gezellig. Maar dan in de herfst, en 
niet in de zomer. Wat in de (na)zomer 
wél gezellig is, is het getik van dart-
pijltjes in een mooie locatie om te 
darten. En toevallig is de gemeente 
Aalsmeer een mooie locatie rijk. Het 
dorpshuis in Kudelstaart heeft een 
grote zaal waar eens in de twee we-
ken dartborden staan opgesteld. De 
zaal is alle keren weer gevuld met 
divers pluimage, jong, oud, man, 
vrouw, goede of mindere darter. Er 
is dan ook geen gezelliger of vrijblij-
vende bezigheid dan darten. Men 
hoeft geen lid te zijn of van te voren 
in te schrijven. Met drie pijlen in de 
hand, drie en halve euro in de lin-
kerbroekzak voor de deelname en 
nog enige euro’s in de rechterbroek-
zak voor enige consumpties, is men 
verzekerd van een gezellige avond. 
De eerste dartsactiviteit is komende 
zaterdag 4 september. Voor alweer 
de achtste keer staat de Kudelstaart 
Open op het programma. Bij de he-
ren leverden de acht edities steeds 
verschillende winnaars op. Illuste-

re namen als clubkampioenen Je-
roen van den Helder, Marco Corne-
lisse en Rene Kruit. Of meervoudige 
speelavond winnaars als Nick van 
der Linden en Hubert Jurka. Of een 
verrassende winnaar, zoals eenma-
lige deelnemer Cees Vermeij. Ook 
de editie van vorig seizoen leverde 
een enigszins verassende winnaar 
op: Wijnand Kool. Het moge duide-
lijk zijn dat de strijd weer spannend 
zal worden. Wordt het weer een ver-
rassende winnaar of weet één van 
de vele favorieten dan eindelijk zijn 
naam bij te schrijven op de mooie 
wisselbokaal? Op de wisselbokaal 
bij de dames staan wel meerde-
re dezelfde namen. Ireen van Graas 
en Floor van Zanten wisten hun titel 
het jaar erop met succes te verdedi-
gen. Rilana Erades, en vorig seizoen 
Ilona van Emden, triomfeerden één 
keer. Maar wellicht volgt Ilona het 
goede voorbeeld van Ireen en Floor. 
Kom zaterdag 4 september naar de 
Kudelstaart Dart Open in het Dorps-
huis en doe mee. Bij de Open zijn de 
heren en dames dus nog wel apart. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie en halve euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Handbiker Jetze Plat in actie tijdens de triatlon. Hij finishte in 2.2429 uur.

Frans van Heteren snelste Aalsmeerder

Birgit Cals-Berk wint haar 
afscheidstriatlon in Aalsmeer
Aalsmeer - De 23e Multi Tria-
thlon Aalsmeer was een zware edi-
tie. Door de vele regen en harde 
wind werd het een ware strijd te-
gen de elementen. Frans van He-
teren en Birgit Cals-Berk kwamen 
in het zware weer als besten uit 
die strijd op de olympische afstand. 
Voor Cals-Berk was het gelijk haar 
afscheidswedstrijd. De Stichting Tri-
athlon Aalsmeer kijkt ondanks het 
mindere weer met een goed gevoel 
terug op de 23e Triathlon Aalsmeer. 
Naast alle sportieve prestaties is de 
organisatie ook zeer tevreden over 
de inzet van alle vrijwilligers die in 
weer en wind op hun post zijn blij-
ven staan. Zij maakten het weer mo-
gelijk dat 400 deelnemers hun wed-
strijd konden doen. Om 9.30 uur 
werd in zwembad De Waterlelie het 
eerste startschot gegeven voor de 
Mini-Triatlon. Deze wedstrijd over 
250 meter zwemmen, 10 kilometer 
fietsen en 2,5 kilometer lopen vorm-
de voor de jonge deelnemers van 6 
tot 13 jaar het Nederlands Kampi-
oenschap voor aspiranten. Finn Tim-
mermans uit Broekhuizervorst was 
net als vorig jaar de snelste op deze 
afstand in een tijd van 33.29 minu-
ten. Snelste meisje was Bo Brands 
uit Venray. In 36.13 minuten was zij 
net iets sneller dan Vera Wismans 
uit Veulen. Het tweede startschot 
voor de Achtste Triathlon werd ge-
geven om 10.30 uur bij het Surf-
strand van de Westeinderplassen. 
Daar was aan de golven op de Poel 
goed te zien hoe hard het waaide. 
De triatlon over 500 meter zwem-
men, 20 kilometer fietsen en 5 kilo-
meter lopen is gewonnen door Mar-
co Akershoek, die eerder dit seizoen 
in Stein Nederlands juniorenkampi-
oen werd. Hij hield door een sterk 
looponderdeel een voorsprong van 
tweeënhalve minuut op de nummer 
twee: Multi-triatleet Joost de Boer 
uit Hoofddorp. Rob Kwaaitaal uit 
Nijmegen finishte slechts tien se-
conden later op de derde plek. Bij 
de dames werd de wedstrijd ook 
gedomineerd door de jeugd. Jas-
mijn van den Burg uit Texel bleef in 
1.05.31 uur haar leeftijdsgenote en 
Nederlands jeugdkampioene Maya 
Kingma een minuut en 23 secon-
den voor. 

Olympische afstand
Toen om half twaalf wethouder van 
sport Gertjan van der Hoeven het 

startschot gaf voor de olympische 
afstand leek het weer de goede kant 
op te gaan. De wind was nog niet 
gaan liggen, waardoor het vooral 
buiten de pier beuken tegen de gol-
ven was. Voor Birgit Cals-Berk gaf 
het zwemonderdeel van 1500 me-
ter geen probleem. Ze kwam dan 
ook als eerste uit het water ge-
volgd door de leider in de man-
nenstrijd: Frans van Heteren. Tij-
dens de 40 kilometer fietsen en 10 
kilometer lopen kregen de deelne-
mers toch wel veel regen voor hun 
kiezen. Uiteindelijk had Van Hete-
ren het kortst in de regen gelopen, 
want hij finishte al in 1.56.19 uur als 
winnaar. De Aalsmeerder hield nog 
ruim vijf minuten voorsprong over 
op de Rotterdammer Carlo van den 
Bergh. Frank de Graaf werd derde 
in 2.01.46 uur. Cals-Berk won zo-
als verwacht haar afscheidswed-
strijd in Aalsmeer. Haar triatloncar-
rière die in 1994 begon kwam daar-
mee tot een mooi einde. Linda van 
Driel finishte als tweede in 2.19.06 
uur. Annika Fangmann werd derde 
in 2.19.47 uur. Handbiker Jetze Plat, 
die vorig jaar debuteerde op de tri-
atlon, zette weer een mooie presta-
tie neer. Ondanks een platte band 
tijdens het looponderdeel haalde hij 
de finish in 2.24.29 uur. Het snelste 
Trio-Team was het team S.N.O.T, dat 
met drie teamleden de triathlon in 
1.59.02 volbracht. 

Snelste Aalsmeerder
Aan de 23e Triathlon Aalsmeer de-
den ook weer een groot aantal 
Aalsmeerders mee. Bij de Achtste 
en de Olympische afstand streden 
de Aalsmeerders om de titel van 
Snelste Aalsmeerder. Bij de Acht-
ste ging die titel naar Kudelstaarter 
Peter Hoogenboom, die met 1.07.06 
uur een mooie tijd neerzette. Frans 
van Heteren maakte op de olympi-
sche afstand zijn favorietenrol waar 
en greep op de titel van Snelste 
Aalsmeerder. Hoogenboom en Van 
Heteren ontvingen een fraai prijzen-
pakket vol Aalsmeerse specialitei-
ten: een fles Buurtsebitter van Sco-
ne Bierbrouwerij, een Westeinder-
brood van Bakkerij Vooges en van 
Boekhuis Aalsmeer het watertoren-
boekje ‘Op eenzame hoogte’ en de 
bloemencorsodvd ‘Vergeet mij niet’. 
De aangeboden verwennerijen had-
den zij na de zware wedstrijd meer 
dan verdiend. 

Birgit-Cals Berk finisht met een spandoek met ‘Bedankt Birgit’ erop. 
Foto: Aktiefoto.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 september

AALSMEER
Aalsmeer 1  - TOB 1 14.30 u
ZOB 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
AMVJ 2 - Aalsmeer 3 13.00 u

R.K.A.V.

Meisjes
RKAV MB.1  - Amstelveen MB.1 11.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – Maarsen A1 12.00 u
Velsen B1 - J.A.United B1  14.30 u
Concordia B2 – J.A.United B2 11.30 u
Argon B4 – J.A.United B3 12.30 u
HBC C1 - J.A.United C1 13.00 u
J.A.United C3 – VSV C5 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Roda’23 D2   9.00 u
J.A.United D2 – KDO D2 11.15 u
J.A.United D3 – Sp.Martinus D3 13.00 u
Pancratius E2 - J.A.United E1   9.00 u
Pancratius E5 - J.A.United E2   9.00 u
Overbos E4 - J.A.United E3 13.15 u
J.A.United F1 – Zwanenburg F1 11.15 u
J.A.United F2 – RCH F1   9.00 u
J.A.United F6 – RKDES F6 11.15 u
J.A.United F7 – RKDES F7   9.00 u
J.A.United F8 – RKDES F8   9.00 u

Meisjes
SCW MC.1 - J.A.United MC.1 11.15 u
J.A.United MD.1 – Overbos MD.1 11.15 u

S.C.W.
RCH 1 - SCW 1 14.30 u
Concordia 2 - SCW 3 13.30 u
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Diemen Vet.1 14.30 u
Zandvoort A1 - SCW A1 13.00 u
Hillegom B1 - SCW B1 12.00 u
VVC C1 - SCW C1 12.00 u
SCWC2 – Amstelveen C2   9.00 u

Pupillen
SCW D2 – Legm.vogels D2  9.00 u
VVC E5 - SCW E1   9.15 u

DIOS E6 - SCW E2   9.15 u
DIOS F3 - SCW F1   9.15 u
VVC F 10 - SCW F3   8.15 u

Dames en meisjes
Amstelveen DA.1 - SCW DA.1 12.00 u
SCW MC.1 – J.A.United MC.1 11.15 u
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1 11.00 u

RKDES.
RKDES D1 – Amstelveen D1 11.00 u
RKDES D2 – DIOS D2   9.30 u
Amstelveen D3 – RKDES D3 10.15 u
VSV D6 – RKDES D4 11.15 u
CTO’70 E2 – RKDES E1   8.45 u
Buitenveldert E3 – RKDES E2   8.45 u
RKDES E3 – SDZ E 10 11.00 u
Amstelveen E5 – RKDES E5   9.00 u
RAP F2 – RKDES F1 10.30 u
Legm.vogels F3 – RKDES F2 11.00 u
RKDES F3 – AFC F8   9.30 u
RKDES F4 – Amstelveen F1   9.30 u
J.A.United F6 – RKDES F6 11.15 u
J.A.United F7 – RKDES F7   9.00 u
J.A.United F8 – RKDES F8   9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.1 13.00 u
Roda’23 MB.1 – RKDES MB.1 12.45 u
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.2 11.00 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.3   9.30 u

Zondag 6 september

RKAV
RCH 1 - RKAV 1 14.00 u
De Dijk 2 - RKAV 2 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Weesp DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
Concordia 1 - RKDES 1 14.00 u
Velsen 2 - RKDES 2 11.00 u
Schoten 2 - RKDES 3 11.30 u
DCG 3 - RKDES 4 11.30 u

Junioren
RKDES A1 – DSS A1 12.00 u
RKDES B1  - VVA/Spartaan B1 10.00 u
Geuzen.M’meer C1 - RKDES C1 10.00 u

Succes trampolinespringers 
Omnia in Duitsland
Aalsmeer - Zaterdag 21 augus-
tus reisde 23 trampolinespringers 
van Omnia, met leiding en suppor-
ters, af naar Hechtsheim in Duits-
land onder leiding van Rien de Rui-
ter. Daar werd zondag 22 augus-
tus door turnvereniging Hechts-
heim een wedstrijd georganiseerd, 
waarvoor Omnia was uitgenodigd 
om aan deel te nemen. Deze unie-
ke wedstrijd wilde de 23 leden van 
Omnia niet missen. In Hechtsheim 
aangekomen werd er ‘s avonds tot 
in de late uurtjes doorgetraind om  
de spieren weer goed los te krijgen 
zo vlak na de vakantie. Daarna ging 
men met zijn allen, deelnemers en 
aanhang, zo’n 35 man, in de sport-

Daan winnaar
bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaver-
jassen, jokeren en ook biljarten 
staan op het programma. Mensen  
die graag willen rummikubben zijn 
ook van harte  welkom. Op  don-
derdag  26 augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Daan San-
dee met 5408  punten, gevolgd door 
Henk van Wichen met 4908 punten,  
Willem Buskermolen met 4834 pun-
ten en Wim Pet met 4800 punten. Bij 
het jokeren wist Janny Noordam de 
hoogste eer te behalen met 91 pun-
ten. Op de tweede plaats is Gerard 
de Wit geëindigd met 184 punten.

hal overnachten. Na het ontwaken 
tussen de trampolines en fitness-
toestellen werd er ontbeten terwijl 
de lokale verenigingen al gingen in-
springen. Nadat alle springers wa-
ren ingesprongen begon de wed-
strijd. Ondanks de onrustige nacht-
rust werd er een prachtige wedstrijd 
gesprongen met een keurig resul-
taat. In de klasse meisjes p5 heeft 
Ebbie Tam behaalde de eerste plaats 
behaald. Robin van As en Mila van 
Bruggen behaalden een gedeelde 
tweede plaats. Sabine de Jong werd 
vierde, Serena  Arendzen achtste en 
Bonita Goede tiende. In de klasse 
jeugd p6 eindigde Naomi de Rijk op 
de tweede plaats, gevolgd door Ni-
kita Holst die derde werd. Sanne van 
Vliet werd zesde en Sharona de Rijk 
achtste. In de klasse heren p6 wist 
Marvin Arendzen de eerste plaats 
te veroveren. In de klasse meisjes 
p7 werd goud  behaald door Bente 
Geleijn en Danischa Goede eindig-
de op de zesde plaats. In de klasse 
jeugd p8 sprong Yanaika Holst zich 
naar de eerste plaats, Maaike Kas-
lander werd zesde, Viola Schreuder 
tiende en Iris Jongerius volgde haar 
op de elfde plaats. Door een val ein-
digde Mirjam van de Leeuw op de 
veertiende plaats. Bij de Heren p8 
was het goud voor Jeroen Kaslan-
der, gevolgd door Chris Moerman 
die de tweede plaats wist te ver-
overen. Perry Alderden werd vierde 
en Melvin Dokter zesde. De deel-
nemers kunnen terugkijken op een 
geslaagd en gezellig weekend en 
hopen volgend jaar weer terug te 
komen in Hechtsheim!
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Sportmogelijkheden in Aalsmeer 
uitgebreid met judoschool
Aalsmeer - Op zaterdag 21 augus-
tus heeft Wethouder Gertjan van der 
Hoeven de nieuwe judoschool ge-
opend. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Ik ben blij met deze ont-
wikkeling. Aalsmeer is een echt 
sportdorp, met een groot aanbod 
aan sportmogelijkheden. 
Wist u dat 95% van de kinderen in 
Aalsmeer één of meer sporten be-
oefent? Dit is een enorm hoog per-
centage. In Aalsmeer worden lande-
lijke toernooien georganiseerd, zo-
als het Nederlands kampioenschap 

trampolinespringen. Dat is echt iets 
om trots op te zijn.” 
Voor het beoefenen van de judos-
port moesten de inwoners tot voor 
kort de gemeente verlaten. Voort-
aan hoeft dat niet meer, want vori-
ge week heeft judoschool Ron van 
Raaphorst zijn deuren geopend in 
De Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66  in Oosteinde. De opening 
werd begeleid met judodemonstra-
ties en een sportinstuif. Zo heeft ie-
dereen die dat wilde kennis kunnen 
maken met judo. 

Geslaagde kick-off van JAU
Aalsmeer - Op zaterdag 21 augus-
tus is het nieuwe voetbalseizoen 
van start gegaan bij Jong Aalsmeer 
United. Om half tien ging de kick-
off van start met een demonstra-
tie training voor de spelers uit de 
Champion League en de F-catego-
rie. De opkomst was goed, de he-
le dag was het behoorlijk druk op 
het RKAV-complex aan de Beetho-
venlaan. Alle velden waren bezet 
voor demonstraties en wedstrijden. 
De dag werd afgesloten met een 
verrassing voor de spelers van de 

A-selectie. De spelers zijn getrak-
teerd op gloednieuwe trainingspak-
ken, onder andere gesponsord door 
C1000 Koster Aalsmeer. De kop is 
er af, maar er moet nog veel gebeu-
ren, zoals het invullen van de lei-
ders, extra trainers, scheidsrechters, 
e.d. Wie iets wil betekenen voor JAU 
kan dit melden bij de hoofdtrainers 
of een mailtje sturen naar bestuur@
jongaalsmeerunited.nl. En voor wie 
graag wil voetballen bij JAU: Ga 
naar www.jongaalsmeerunited.nl en 
download het inschrijfformulier.

Bloemen voor kampioenen van 
schaakclub ’t Kalende Pionnetje
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
had schaakclub ’t Kalende Pionne-
tje zijn jaarlijkse barbecue op land-
goed Lammers in De Kwakel. Zoals 
gebruikelijk worden tijdens de bar-
becue ook de prijzen uitgereikt aan 
de poelwinnaars. Dit jaar zijn Peter 
Verschueren club kampioen, Marco 
Hogenboom, winnaar groep 2, Pe-
ter de Jong, winnaar groep 3, Mar-
tijn Baars, winnaar groep 4, en Kees 
van der Weijden, winnaar groep 5, 
in de bloemen gezet. Naast de bar-
becue en de prijsuitreiking werd er 
druk gesproken over het komende 
seizoen, dat op 2 september in het 
Dorpshuis weer gaat beginnen, en 

over de wat langere termijn, name-
lijk het vijfentwintigjarige bestaan 
over 2 jaar.
Want tijdens drinken van een glaas-
je wijn is er spontaan bij de dames 
besloten om in het jubileum jaar een 
weekendje weg te gaan. De organi-
satie werd direct ter hand genomen 
door Annette Baars en Marga van 
der Zwaard met een ‘high five’.
Schaakclub ’t Kalende pionnetje 
wacht met spanning af wat hier uit 
gaat komen. Zoals eerder aangege-
ven begint het schaakseizoen weer 
op 2 september vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom.

De prijswinnaars van ’t Kalende Pionnetje. Op de foto ontbreekt Peter de Jong.

Bingo bij BV 
De Pomp
Aalsmeer - Het nieuwe jaar opent 
BV De Pomp met de eerste bingo 
van dit seizoen op woensdag 8 sep-
tember in ’t Baken in de Sportlaan 
86, het verenigingsgebouw naast 
de Open Hof kerk. Vanaf 20.00 uur 
wordt gestart met de eerste van tien 
rondes, die gespeeld worden. Na de 
pauze wordt de hoofdprijsronde ge-
speeld met wederom twee schitte-
rende hoofdprijzen.
U hoeft geen lid van de vereni-

ging te zijn, iedereen is welkom. Op 
maandag 13 september wordt de 
eerste speelavond gehouden met 
tussen de drie speelrondes in een 
leuke verloting met ook hier weer 
aantrekkelijke prijzen. Wederom zijn 
leden en niet-leden van harte uit-
genodigd. BV De Pomp houdt ge-
bruikelijk de speelavond op de der-
de maandag van de maand, vooraf-
gaand hieraan is dus de bingo. De-
ze maand is er dus de uitzondering 
vanwege het niet beschikbaar zijn 
van de zaal in ’t Baken. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van BV De Pomp, 
Caroline Ramp, tel. 0297-344107.

Handboogschieten bij Target
Ynske, Cor en Jaap winnaars 
Gerrit Versteegverschieting
Aalsmeer - Bij Handboogvereni-
ging Target is zondag 29 augustus 
de Gerrit Versteegverschieting ge-
houden. 
Normaliter wordt deze wedstrijd op 
de buitenbaan verschoten, maar 
door de aanhoudende regen vond 
dit evenement in de accommodatie 
plaats. Dit jaarlijks terugkerend eve-
nement, dat ter nagedachtenis aan 
een oud-lid van de vereniging wordt 
georganiseerd, is een wedstrijd die 
volledig past in de sfeer die bij Tar-
get hoort: Gezelligheid, maar ook 
respect.
Respect voor elkaar, maar ook voor 
de schutters die zijn overleden. De 
weduwe van Gerrit Versteeg die ie-
der jaar, ondanks haar teruglopen-
de gezondheid, aanwezig is sprak 
haar bewondering uit voor het feit 
dat er op de vereniging nog altijd 
met respect aan haar overleden 
echtgenoot wordt gedacht. Na haar 
dankwoordje, dat deze keer door de 
voorzitter werd voorgelezen, ging 
de wedstrijd van start. Gekozen was 
voor 18 ronden maal 2 pijlen. On-
danks de plotselinge switch naar de 
binnenaccommodatie zat de stem-
ming er goed in en ging eenieder 
voor de winst. Na 36 pijlen werden 
de volgende winnaars bekend ge-
maakt: Bij de Barebow klasse winst 
voor Ynske de Haan, bij de Recurve-
klasse  Cor de Jong en bij de Com-
poundklasse Jaap Verbruggen. Na 
de wedstrijd konden de schutters 
veelal samen met hun partners ge-
nieten van een goed verzorgde bar-
becue. Gezelligheid en kameraad-
schap was zondag 29 augustus de 
grootste winnaar, dat is waar het in 

Links wedstrijdleider Peter Bouw-
meester, rechts winnaar Compound-
klasse Jaap Verbruggen.

FIQAS toernooi goede 
opwarmer voor handballers 
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer hebben hun voorberei-
ding het afgelopen weekend afge-
sloten met het eigen FIQAS toer-
nooi. Er werd gespeeld tegen twee 
Belgische ploegen en mede-eredi-
visionist Quintus. Vooral de eerste 
wedstrijd – op zaterdagavond tegen 
Sporting Neerpelt/Lommel - speel-
den de Aalsmeerders zeer sterk. Er 
werd dan ook overtuigend met 41-
21 gewonnen. 
De volgende dag stonden twee par-
tijen op het programma en die wer-
den door de nieuwe trainer/coach 
René Romeijn vooral gebruikt om 
nog wat verschillende opstellingen 
uit te proberen. Dat leverde een ge-
lijkspel (29-29 tegen Quintus) en 
een verliesparij tegen toernooi-win-
naar KV Sasja op. Toch keek Ro-
meijn tevreden terug: “Ik wilde be-
paalde spelers op bepaalde plek-
ken zien en daardoor ben ik er in-
middels wel uit hoe we straks in de 
competitie gaan spelen. Daar is zo’n 
toernooi ook voor bedoeld en dus 
moet je, vind ik, niet teveel waarde 
hechten aan de einduitslag. Ik ben 
er inmiddels ook achter dat we het 
zwaar zullen krijgen in de competi-
tie en elke wedstrijd vol aan de bak 

moeten. We zullen de snelle Jeffrey 
Boomhouwer in de hoek en Serge 
Rink in de dekking zeker gaan mis-
sen. En natuurlijk zijn we bezig om 
dat op te vangen, maar dat heeft 
wat tijd nodig. We zullen dus elke 
wedstrijd moeten knokken. Volen-
dam, onze eerste tegenstander ko-
mende zaterdag, heeft wat mij be-
treft de sterkste ploeg, maar de top 
twee tot en met vijf à zes (met Lim-
burg Lions, E&O, Bevo en Quintus) 
is dichter bij elkaar gekomen. Dat 
maakt de competitie alleen maar in-
teressanter en we kunnen dan ook 
niet wachten tot het gaat beginnen. 
En dat Volendam zaterdag favo-
riet is, legt de druk bij hen, wij kun-
nen vrijuit spelen.”  Het toernooi is 
gewonnen door KV Sasja, gevolgd 
door FIQAS Aalsmeer, Quintus en 
Sporting NeLo.  Aanstaande zater-
dag, 4 september gaat de compe-
titie weer beginnen voor de hand-
ballers van FIQAS Aalsmeer. En hun 
eerste wedstrijd in de eredivisie dit 
seizoen is meteen een absolute top-
per: de Aalsmeerders treffen name-
lijk landskampioen Kras/Volendam. 
De kraker, die gespeeld wordt in De 
Bloemhof, begint om 20.30 uur. Mis 
het niet! 

Handbal
Voorbereiding dames FIQAS 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben hun voorberei-
ding op een nieuw seizoen in de 
Eerste Divisie bijna afgerond. 
De speelsters hebben er inmiddels 
vijf weken training op zitten, spelen 
a.s. vrijdag nog één oefenwedstrijd 
(tegen DOS) en hebben dan een 
vrij weekend tot hun competitie op 
zondag 12 september begint. Van-
af week 2 werd er al geoefend: eerst 
tegen de dames van Nieuwegein en 
Westlandia. Een week later ging de 
(vrij grote) groep op trainingssta-
ge en speelde in een periode van 
vier dagen nog een eens vier oefen-
partijen, onder meer tegen BFC en 
St.Truiden. Trainer/coach Menno de 
Klerk: “Het was een fantastisch trai-
ningskamp, waar we allemaal een 
heel goed gevoel aan hebben over 
gehouden, zowel over de gespeelde 
wedstrijden als over de sfeer in de 
groep. Er is goed getraind en in de 
wedstrijden ging het steeds beter lo-
pen.” Het afgelopen weekend speel-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
nog drie oefenwedstrijden: twee in 
Aalsmeer tegen Foreholte en Ver-

burch – wat voor de ploeg, zo weet 
men uit ervaring, soms wat lasti-
ge tegenstanders zijn – en nog één 
tegen eredivisionist Fortissimo. Er 
werden wisselende resultaten be-
haald (thuis werd 1 keer gewonnen 
en 1 keer verloren) en bij Fortissimo 
verloren. Toch was de Klerk niet on-
tevreden. “Ik heb iedereen kunnen 
laten spelen en wat de ploeg heeft 
laten zien was bij vlagen erg goed. 
Bovendien hebben we nog twee 
weken om te werken naar de com-
petitiestart.”   

Nieuwe coach dames 2
Het tweede damesteam van FIQAS 
Aalsmeer, dat uitkomt in de Hoofd-
klasse, heeft een nieuwe coach ge-
vonden in de persoon van oud-in-
ternational Wanda Bom. Wanda, die 
zelf speelde bij het Amsterdamse 
Niloc en een zus is van dames 1-
begeleidster Jolanda Tier, zal trainer 
Menno de Klerk ook bijstaan tijdens 
de vrijdagtraining van de selectie. 
FIQAS Aalsmeer is erg blij met de 
komst van Wanda Bom bij de da-
messelectie. 

de amateursport om draait. 

Open middag
Aanstaande zondag 5 september 
organiseert HBV Target een open 
middag van 12.00 tot 16.00 uur in 
haar accommodatie aan de Wim 
Kandreef. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om kennis te maken 
met de handboogsport en er mag 
zelf een poging gewaagd worden. 
Minimumleeftijd is 12 jaar en dit 
geldt ook voor de cursus beginnend 
handboogschieten  die in de loop 
van september van start gaat. 
Voor verdere informatie:  www.
hbvtarget.nl.

P.V. De Telegraaf
Duif ‘sprint’ naar huis
Aalsmeer - Op zaterdag 21 augus-
tus werden in Meer 386 duiven ge-
lost van P.V. De Telegraaf. Bij een 
kalme zuidwestenwind kregen de 
vogels om 8.15 uur de vrijheid. Het 
was weer echt zo’n vluchtje van: Wie 
ze het eerste naar beneden krijgt, 
wint de vroege prijzen. Dat lukte 
deze ker het beste bij de Comb. v. 
Leeuwen/v. Grieken. Ze maakte in 
de vereniging een super uitslag.

Wedvlucht Peronne
Ook is vorig weekend de wedvlucht 
Peronne voor jonge duiven gehou-
den. De 526 duiven van P.V. De Te-
legraaf werden om 8.00 uur bij een 
zuidwestenwind gelost. Het werd 
een snelle vlucht met snelheden 
van rond de 100 kilometer per uur. 
Overwinnaars werden wederom Leo 
v. Leeuwen en Hans v. Grieken. Hun 
jonge duif presteerde het om in 2 
uur en 53 minuten vanuit Frankrijk 
naar Aalsmeer te sprinten. Het leek 
wel of de duivel hem op de hielen 
zat. 

Wedvlucht Duffel
Op zaterdag 26 augustus werden 
om 7.50 uur 366 duiven in Duffel ge-

lost. Bij een westelijke wind en goed 
weer kwamen de duiven heel goed 
naar huis. De snelste duif werd ge-
klokt door Cees van Vliet. Met een 
gemiddelde snelheid van 88 kilome-
ter per uur werd ze met een staart-
lengte voorsprong afgevlagd.

Morlincourt jonge duiven
Ook op het programma stond Mor-
lincourt jonge duiven. Grote over-
winnaars werden Gerard en Lies v.d. 
Bergen. Hun jonge duif was niet al-
leen de snelste van de vereniging 
maar pakte ook de eerste prijs over 
de hele afdeling Noord-Holland. Een 
prestatie om trots op te zijn. 
De uitslag: 1. G. v.d. Bergen. 2. J. 
v. Duren. 3. Comb. v. Leeuwen. 4. 
Comb. v. Ackooy. 5. J. en P. Spook.
De in memoriam C. Bosman-beker 
werd na een een lange en span-
nende strijd gewonnen door Dirk 
Baars.

Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 14870 pnt
2. A.A. Sloopwerken 13370 pnt
3. Bosman Kassenbouw 12722 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet 12656 pnt
5. Oerlemans Confectie 12273 pnt

Boerengezelligheid voor 
jeugd zaterdag bij VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 4 septem-
ber start ook voor de jongste kin-
deren het korfbalseizoen weer bij 
VZOD in Kudelstaart. Dit jaar is voor 
alle 4- tot en met 6-jarigen een spel-
letjesochtend georganiseerd met als 
thema ‘Boeren en boerinnetjes’. De 
ochtend begint om 10.30 uur en is 
om 12.00 uur afgelopen. 
Naast het traditionele puzzel-schie-
ten, zullen de boeren en boerinne-
tjes onder andere via het ‘eieren-
vangen’, een aardappelrace en een 

estafette kennis maken met de ge-
zellige en kindvriendelijke sport, 
korfbal. 
Bent u nog op zoek naar een ge-
schikte sport voor uw zoon of doch-
ter of bent u nieuwsgierig wat korf-
bal nu precies is? Kom dan zater-
dag 4 september naar het korfbal-
veld van christelijke korfbalvereni-
ging VZOD aan de Wim Kandreef 
2 in Kudelstaart! Voor meer infor-
matie: mail naar dorienvleeuwen@
gmail.com of kijk op vzod.nl.

Nog enkele plaatsen vrij
Jeugdschaatsen start oktober
Aalsmeer - Op de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam worden vanaf okto-
ber totaal twintig schaatslessen ge-
geven in groepen van circa 10 kin-
deren, onder vaste begeleiding. De 
schaatslessen zijn van 9.30 tot 10.30 
uur. Iedere zaterdagochtend ver-
trekken er twee bussen naar de ijs-
baan in Amsterdam. 
Er zijn vier opstapplaatsen, te we-
ten: Kudelstaart, zwembad De Wa-
terlelie, het Raadhuisplein en The 
Beach in Oost. De vertrektijden zijn 
circa 8.30 uur en de bussen zijn te-
rug rond 11.30 uur. De schaatsles-
sen beginnen, onder voorbehoud, 

op 16 oktober met een tussenstop 
tijdens Kerst en Nieuwjaar en ein-
digen begin maart. Tussendoor zal 
er een Sinterklaasbezoek, een Mi-
ni-Elfstedentocht, een uithoudings-
proef, een start/rem- en slalomproef 
en aan het einde van het seizoen 
een diplomaschaatsen gehouden 
worden met uitreiking van een offi-
cieel KNSB-schaatsdiploma.Verdere 
informatie is te vinden op de websi-
te www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl. 
Er zijn nog plaatsen vrij voor kinde-
ren in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. 
Opgeven kan bij Marijke Maarse, 
tel. 0297-325635.

Zumba Gold bij Omnia 2000
Aalsmeer - Op het gebied van 
Masters heeft SV Omnia 2000 ver-
schillende lesuren om te sporten 
in Aalsmeer en Kudelstaart. De da-
mes komen goed aan hun trekken 
met onder andere bodyshape, steps, 
zumba, poweryoga en pilates. De-
ze uren zijn geschikt voor iedereen 
van 16 jaar en ouder. Om kennis te 
maken met Zumba is het aan te be-
velen om deel te nemen aan Zum-
ba Gold. Na een aantal lessen bij 
Zumba Gold is het makkelijker om 
in te stromen bij de reguliere les-
sen. Zumba Gold is vooral geschikt 
voor 50 plussers die nog niet eerder 
of niet vaak gesport hebben. Een 
aantal van de reguliere lessen Zum-
ba is inmiddels vol. SV Omnia 2000 

start met Zumba Gold een nieuw 
lesuur op de zaterdag. Deze start 
aanstaande zaterdag 4 september. 
Voor de heren heeft de vereniging 
een aantal goede sportmogelijkhe-
den: Een recreatief zaalvoetbaluur 
op maandag en pilates op de dins-
dag in de Proosdijhal en donderdag 
pilates in de Mikado te Oosteinde. 
Verder op de dinsdag in de Bacca-
rastraat Keep Fit/ bodyshape voor 
heren met conditietraining, spieroe-
feningen en soms een spel voor een 
gevarieerde les. 
Geïnteresseerd geraakt in de diver-
se sportmogelijkheden bij Omnia? 
kijk dan op de website www.svom-
nia.nl en loop eens binnen voor een 
gratis proefles.

Kom dansen bij SV Omnia
Aalsmeer - Iedereen kan dansen, 
lekker los gaan op muziek, ple-
zier staat voorop, dansen is doen. 
Dit is het motto van de dansdocen-
ten van S.V. Omnia 2000. Dit mot-
to is ook één van de redenen waar-
om het hen elke twee jaar weer lukt 
een spetterende theatershow neer 
te zetten. Samen werken aan een 
prachtig resultaat zonder het indivi-
du uit het oog te verliezen. 
Elk thema komt aan bod, van sin-
terklaas tot midzomernacht, met 
elk thema kunnen de choreogra-
fen overweg. De dansdocenten 
doen hun best om alle dansstijlen 
aan bod te laten komen, zodat ie-
dereen zich kan vermaken in de les. 
En zodat iedereen ook van elke dis-
cipline wat mee krijgt, want hoe-

veel dansdisciplines er ook zijn, uit-
eindelijk zijn ze allemaal met elkaar 
verweven. Zin om te dansen? Kom 
een keer kijken in de les, alleen of 
met een vriendje of vriendinnetje 
bij SV Omnia 2000. Groep 1, 2 en 3 
krijgt maandag en dinsdag les van 
15.45 tot 16.30 uur, groep 4, 5 en 6 
van 16.30 tot 17.30 uur en groep 7, 8 
en middelbaar onderwijs klas 1 van 
17.30 tot 18.30 uur op maandag en 
dinsdag in de gymzaal in de Rozen-
straat in het centrum en op donder-
dag en vrijdag in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Ben je tussen de 13 en 16 
jaar of ouder dan 16 jaar, dan ben je 
welkom op maandag van 18.30 tot 
19.30uur in de gymzaal in de Rozen-
straat. Kijk voor meer informatie op 
www.svomnia.nl.
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Bijeenkomst woonvoorzieningen 
bij dementie in gebouw Irene
Aalsmeer - Vrijdag 10 september 
organiseert de ontmoetingsgroep 
voor mensen met geheugenproble-
men en hun naasten weer een in-
formatiebijeenkomst. Nadat ‘de rol 
van de huisarts’  en ‘benaderings-
wijze bij dementie’ onderwerp zijn 
geweest, staat nu de woonvoorzie-
ningen voor mensen met demen-
tie centraal. Aalsmeer telt meerde-
re woonvoorzieningen voor oude-
ren, Zorgcentrum Aelsmeer en het 
Kloosterhof zijn welbekende zorgin-
stellingen voor ouderen waar ook 
mensen met dementie  terecht kun-
nen. Vaak hebben deze zorginstel-
lingen een specifiek aanbod, om-
dat mensen die te maken hebben 
met geheugenproblematiek inten-
sievere ondersteuning nodig heb-
ben. Deze ondersteuning bestaat 
vaak uit een gestructureerd dagpro-
gramma met als doel de zelfstan-
digheid zo lang mogelijk te behou-
den. Onlangs opende het Klooster-
hof een aparte afdeling. Tevens zijn 
in Aalsmeer speciale woonvoorzie-
ningen, de zogenaamde psychoge-
riatrische verpleeghuizen. Amstel-
ring heeft twee woonvoorzieningen 
in Aalsmeer, te weten Rozenholm 
en Gloxinia. Gloxinia is het nieuw-
ste gebouw. Deze voorziening staat 

onder de noemer kleinschalig wo-
nen. Veel ouderen willen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Wan-
neer de diagnose dementie gesteld 
wordt, ontstaat soms de twijfel hoe-
lang zelfstandig wonen kan en wat 
de mogelijkheden zijn. Vaak besluit 
men pas tot inschrijving als opna-
me al nodig is, een lange wachtlijst 
kan dan hard aankomen. Vrijdag 10 
september komen gastsprekers van 
de verschillende huizen naar ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. Van 
Amstelring komt Danielle Bourquin, 
van het Kloosterhof Ingrid Katerberg 
en van zorgcentrum Aelsmeer Ron 
Szarafinski. Zij worden van 10.15 
uur tot 10.45 uur geïnterviewd door 
de coördinator van de ontmoetings-
groep. Na de pauze mag het publiek 
vragen stellen. Mensen die te ma-
ken hebben met dementie of geïn-
teresseerd zijn in het onderwerp zijn 
van harte welkom op deze bijeen-
komst. Vanaf 10.00 uur staat de kof-
fie klaar. Vooraf aanmelding is wen-
selijk. Dit kan door te bellen naar 
06-22468574 of een e-mailbericht 
sturen aan emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl. Ook voor vragen over 
dementie kunt u altijd contact opne-
men met de ontmoetingsgroep op 
bovengenoemd telefoonnummer.

‘De Zonnebloem kleurt 
je wereld, doe mee!’
Aalsmeer - - In de week van 6 tot 
en met 12 september is er weer de 
jaarlijkse week van de Zonnebloem. 
De boodschap dit jaar is: ‘De Zon-
nebloem kleurt je wereld. Doe mee!’ 
Met deze oproep vraagt ‘de Zonne-
bloem’ het Nederlandse publiek om 
iets bij te dragen aan een zorgzame 
samenleving. Het belangrijkste doel 
van de campagne is te laten zien 
hoe waardevol het Zonnebloem-
werk is voor vrijwilligers en gasten 
en hoe iedereen hieraan dichtbij en 
overal kan bijdragen: Door tijd of 
geld te geven. De campagne wordt 
ondersteund met tv- en radiospot-
jes en posters in abri’s. Voor het ver-
krijgen van lokale bekendheid van 
de Zonnebloem zal de regio Am-
stelland speciaal voor de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart een 
huis-aan-huis flyer verspreiden in 
de week van 6 tot en met 12 sep-
tember. Met deze flyer wordt opge-
roepen om vrijwilliger, gast of do-
nateur te worden. Daarnaast kun-
nen personen benaderd worden via 
een telefonische ledenwerfactie. De 
Zonnebloem organiseert huisbe-
zoek, dagactiviteiten en aangepas-
te vakanties voor zieken, gehandi-
capten en hulpbehoevende oude-
ren. Volgens de regiovoorzitter Pe-
ter van Hout draagt De Zonnebloem 
hiermee bij aan het voorkómen van 
sociaal isolement.  “De diverse afde-
lingen binnen de regio Amstelland 
organiseren allerlei uitstapjes met 
een aangepaste bus, een grachten-
tocht in Amsterdam met de speciaal 
aangepaste Zonnebloemrondvaart-
boot, een bezoek aan speciaal voor 
de Zonnebloem geschreven thea-

tervoorstelling, een dagboottocht, 
een regiovakantie-week en gezelli-
ge ochtend of middag bijeenkom-
sten. Maar ook 1-op-1 activiteiten 
vinden er plaats tussen deelnemer 
en vrijwilliger. Via deze activiteiten 
ontstaan er veelal bijzondere ont-
moetingen. Ook vrijwilligers putten 
daar voldoening uit. Dat heeft meer 
dan zestig jaar praktijk inmiddels 
wel uitgewezen”, zegt de heer Van 
Hout. De Zonnebloem regelt boven-
dien allerlei noodzakelijke voorzie-
ningen voor mensen met lichame-
lijke beperkingen. Zoals aangepast 
vervoer naar activiteiten (verpleeg-
kundige en medische) begeleiding 
en hulpmiddelen op locatie. Die 
voorzieningen brengen extra kos-
ten met zich mee. En gezien het feit 
dat de Zonnebloem geen gesubsi-
dieerde instelling is, hebben zij de 
steun in de vorm van donateurschap 
of (co-)sponsorship met bedrijven 
hard nodig. “Willen we ook in de 
toekomst van betekenis zijn voor de 
zieke, gehandicapte medemens en 
hulpbehoevende oudere dan is blij-
vende ondersteuning door vrijwilli-
gers hard nodig. Wij zoeken daarom 
steeds nieuwe vrijwilligers voor ver-
schillende activiteiten. Ook mensen 
die een bestuursfunctie willen ver-
vullen zijn van harte welkom. Of met 
andere woorden: De Zonnebloem 
kleurt je wereld: Doe mee”, besluit 
regio-voorzitter van Hout. Voor meer 
informatie kan contact met Peter van 
Hout opgenomen worden via 06-
10512135. Of kijk op de website van 
de Zonnebloem regio Amstelland:  
http://regio-amstelland.zonne-
bloem.nl

Opening nieuw Rode Kruis 
onderkomen in Hornmeer 
Aalsmeer - Op vrijdag 10 septem-
ber om 16.00 uur zal burgemeester 
Pieter Litjens het nieuwe Rode Kruis 
onderkomen in de Roerdomplaan 
officieel openen. 
Bijna zes jaar lang is er gepraat en 
onderhandeld over het verplaat-
sen van de Rode Kruis activiteiten 
van het oude, vertrouwde gebouw-
tje aan de Spoorlaan naar een an-
dere locatie en eindelijk is het zo-
ver en kunnen de deuren van het 
nieuwe Rode Kruis onderkomen ge-
opend worden. Begin dit jaar is het 
Rode Kruisgebouw aan de gemeen-
te verkocht en een paar weken la-
ter kreeg het bestuur een tip dat 
er in de voormalige school aan de 
Roerdomplaan nog een vrij groot lo-
kaal leeg stond. Meteen is er toen 
contact opgenomen met de eige-

naar van het pand, de gemeente, 
en konden al gauw de huurcontrac-
ten worden getekend. In de afgelo-
pen weken is er flink verbouwd en 
zijn er nieuwe kasten geplaatst, is er 
een nieuw, geschonken keukenblok 
geplaatst, is er laminaat gelegd en 
is alles geschilderd en opgeknapt. 
Niets staat dus meer in de weg om 
de deuren wijd open te zetten en de 
activiteiten daar te starten. 
De opening op vrijdag 10 september  
om 16.00 uur door de burgemeester 
gebeurt in aanwezigheid van wet-
houder Ad Verburg en natuurlijk alle 
leden, vrijwilligers, donateurs, spon-
soren en andere betrokkenen. Uiter-
aard zijn ook belangstellenden wel-
kom om dit heugelijke feit bij te ko-
men wonen en een kijkje te komen 
nemen.

Inzameling oud 
papier vrijdag
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 september haalt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. 
Wie graag wil dat het papier naar de 
Supporters vereniging gaat, wordt 
verzocht de container pas na 16.00 
uur aan de weg zetten. Gaarne op 
die plaatsen zetten waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart direct of indirect 
alle Kudelstaartse sportverenigin-
gen.

Foto: Sportservice Noord-Holland

Kennismaken met ‘Aangepast 
Sporten’ in september!
Aalsmeer - In september wordt 
in de gehele provincie Noord-Hol-
land extra aandacht gegeven aan 
het aangepast sporten. Het nieuwe 
sportseizoen wordt aangegrepen 
om alle (potentiële) sporters ken-
nis te laten maken met de aange-
paste sportmogelijkheden in de re-
gio. Daarom is de maand septem-
ber uitgeroepen tot de Maand van 
het Aangepast Sporten. De lande-
lijke norm Gezond Bewegen is voor 
volwassen 30 minuten per dag be-
wegen. Een grote groep mensen 
komt niet aan deze beweegnorm. 
Want hoe kom je aan die beweging 
als je een beperking hebt? Het ant-
woord kan gevonden worden bij het 
aangepast sporten. Juist voor men-
sen met een beperking (lichamelijk, 
verstandelijk, auditief of visueel) of 
chronische aandoening is sport ui-
termate belangrijk. Niet alleen voor 
de gezondheid maar ook om gren-
zen te leren kennen en verleggen, 
en om het zelfvertrouwen te ver-
groten. Middels de ‘Maand van het 
Aangepast Sporten’ slaan SportSer-
vice Amsterdam, Spurd, SportSup-
port, MEE, Gehandicaptensport Ne-
derland en Sportservice Noord-Hol-
land de handen ineen om in de hele 
provincie Noord-Holland aandacht 
te krijgen voor het aangepast spor-
ten. Alleen al in Amstel & Meerlan-
den zijn zo’n 100 sportactiviteiten 
met een aangepast aanbod. De di-
versiteit in het sportaanbod is groot. 
Gedacht kan worden aan sporten, 
zoals rolstoeltennis, G-judo, hydro-
therapie in verwarmd water, rol-
stoeldansen, showdown of nordic 
walking. Er zijn ook diverse fitness-

centra en oefengroepen in de regio 
met speciale aangepaste sportpro-
gramma’s. Denk daarbij aan sport-
groepen voor (ex-)hartpatiënten, di-
abetici of kinderen met autisme. Op 
de website www.aangepastsporten.
info kan het volledige sportaanbod 
bekeken worden. Eén van de activi-
teiten in de Maand van het Aange-
past Sporten wordt georganiseerd 
door stichting de Regenboog. De 
Regenboog is een swingende stijl-
dansclub voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Zij organi-
seert op maandagavond 27 septem-
ber een instuif voor iedereen die be-
langstelling heeft. Dansen die voor-
bij kunnen komen zijn de Quickstep, 
de Engelse wals, de Tango, de Cha 
cha, de Rumba, de Jive, een coun-
try-in-line dansje en een discodans. 
Het is wel belangrijk dat u goed ter 
been bent, want de jive en cha cha 
zijn snelle dansen! Belangstellenden 
zijn van harte welkom om een kijk-
je te komen nemen op maandag-
avond 27 september, op de Keizer 
Karelweg 94 te Amstelveen. De zaal 
gaat open om 19.00 uur en de les is 
van 19.30 tot 21.00 uur. Neem voor 
meer informatie over de Maand van 
het Aangepast Sporten of aange-
past sporten in de regio Amstel & 
Meerlanden contact op met Wikke 
van Stam, regiomedewerker aange-
past sporten, telefoon: 023-5576955 
of e-mail: wvanstam@sportservice-
noordholland.nl. Verenigingen die 
met het idee rondlopen te starten 
met een sportgroep voor volwasse-
nen of kinderen met een beperking 
kunnen voor ondersteuning ook te-
recht bij de regiomedewerker.

Nieuwe volleybalgroepen voor 
de jeugd bij Oradi/Omnia
Kudelstaart – De trainingsgroepen 
bij Oradi/Omnia zijn opnieuw inge-
deeld. Als gevolg hiervan zijn een 
aantal trainingsuren vrij gekomen 
voor kinderen, die willen gaan vol-
leyballen. Tevens is er een nieuw les-
uur op woensdagmiddag in sporthal 
De Bloemhof. Hierdoor kunnen nu 
ook in Nieuw Oosteinde  alle kinde-
ren in de basisschoolleeftijd dichtbij 
huis terecht voor zaalvolleybal. 
Voor de meeste kinderen is het 
jaar waarin je zeven wordt een ge-
schikt moment om met volleybal te 
beginnen. Een vereiste is, dat een 
kind een bal zonder veel moei-
te kan gooien en vangen. De les-
sen zijn gebaseerd op het circula-
tie minivolleybal (CMV), dat speci-
aal is bedacht voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De kracht van 
het spel is, dat ieder kind op haar 
of zijn eigen niveau kan spelen. Het 
aantal balcontacten is hoog, omdat 
een team uit slechts vier spelers be-
staat. Wanneer een speler zich een 
nieuwe volleybaltechniek heeft ei-
gen gemaakt, dan kan hij of zij weer 
een stapje hoger. De zes niveaus, 
waaruit het nieuwe jeugdvolleybal 
is opgebouwd, vormen een uitge-
kiende methode. Het spel is daar-
door heel dynamisch geworden. Bo-
vendien is het nu ook mogelijk, dat 
alle kinderen vrijwel meteen aan de 
maandelijkse competitietoernooien 
kunnen meedoen.
De wedstrijden worden door de Ne-

VoBo met de hulp van de verenigin-
gen op zaterdag bij toerbeurt geor-
ganiseerd binnen de regio. De reis-
afstanden zijn bij volleybal geluk-
kig niet erg groot. De ouders zor-
gen volgens een in overleg opge-
steld rooster voor het vervoer van 
de kinderen. 
Voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd zijn er groepen op woensdag-
middag in Oost en op donderdag-
middag in Kudelstaart. Zoals hier-
voor vermeld zijn er twee nieuwe 
lesuren voor beginners. Ben je 7, 8 of 
9 jaar dan kan je terecht van 16.00 
tot 17.15 uur in de Proosdijhal. De 
kinderen van 10, 11 en 12 jaar zijn 
welkom vanaf 15.15 in sporthal De 
Bloemhof. Afhankelijk van de aan-
meldingen wil Oradi/Omnia ook een 
nieuwe groep beginnen van jon-
gens, die zitten in de eerste leerja-
ren van de middelbare school. De 
trainingen zullen plaatsvinden op 
vrijdag namiddag om 18.00 uur in 
een sportlocatie, die centraal ge-
legen is in de gemeente Aalsmeer. 
Oradi/Omnia heeft overigens ook 
bij de oudere jeugd trainingsgroe-
pen met deskundige trainers. Mocht 
je enthousiast geworden zijn voor 
volleybal, dan mag je op proef ko-
men trainen. Je kan daarvoor bel-
len met Mariska Bus, telefoon 06-
17120446 of Frits van der Zee, tel. 
0297-329682. Zij kunnen meer ver-
tellen. Het complete lesrooster is te 
vinden op: www.svomnia.nl.Aalsmeer - Op zaterdag 4 september wordt in Aalsmeer de jaarlijkse Corso-

braderie georganiseerd. Van 10.00 tot 17.00 uur worden de straten in het dorp 
omgetoverd in één grote gezellige braderie. Honderddertig standhouders pre-
senteren op deze markt een breed assortiment en een grote variëteit aan pro-
ducten van kleding, sieraden, tassen en cd’s tot ambachtelijke versnaperingen, 
vintage en verzamelobjecten uit grootmoeders tijd, enz. Nabij de Bruna is een 
speciale stand waar een unieke collectie plaatjesalbums en oude schoolplaten 
is te bewonderen.  Alle verschenen nostalgische Verkadealbums van Jac. P. 
Thijsse kunnen daar worden ingekeken, geruild, gekocht, verkocht en ook ge-
taxeerd. Iedereen wordt aangeraden om verzamelwaar mee te nemen.

Verkadealbums op braderie

Gastouders, sponsors en kleding gezocht

Armeense kinderen komen 
naar Aalsmeer in januari
Aalsmeer - Januari 2011 komen er 
20 Armeense kinderen naar gast-
gezinnen in Aalsmeer, Uithoorn en 
omgeving. Zij verblijven bij gast-
gezinnen die dit belangeloos doen. 
De kinderen worden per twee ge-
plaatst. Dit om heimwee en taal-
problemen zoveel mogelijk te voor-
komen. Ook komt er een tolk mee 
om de gastgezinnen en kinderen 
te ondersteunen. Tijdens hun ver-
blijf worden de gastouders en kin-
deren diverse activiteiten aangebo-
den. Dit om de kinderen verschillen-
de indrukken te laten opdoen en de 
gastouders enigszins te ontlasten. 
De kinderen komen uit kindertehui-
zen en uit kansarme gezinnen. De 
gezinnen wonen meestal in omge-
bouwde containers en zijn versto-
ken van warm water, verwarming 
en elektriciteit.  Januari is in Arme-
nië de koudste maand, de scholen 

zijn dicht en de kinderen krijgen 
dan toestemming om te reizen. Fi-
nanciële hulp uit Armenië is er niet. 
Aan ieder kind hangt dus een prijs-
kaartje van ongeveer 600 euro. Dit 
is voor de reis, verzekeringen, uitjes, 
ed. Pax Kinderhulp zoekt gastouders 
die hun huis en hart open willen 
stellen voor deze kansarme kinde-
ren, sponsors voor uitjes en kleding 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar. De kinderen zijn gemiddeld 
iets kleiner dan de kinderen in Ne-
derland, dus ongeveer vanaf maat 
104. Winterkleding, warme jassen, 
wanten, sjaals alles is welkom. Ook 
zwemgoed. 
Mocht u nog een ander idee heb-
ben, bel of mail met: Lucy Claessen, 
Actieleidster Pax Kinderhulp, tel. 
0297-268775 of  lucyenron@kpn-
mail.nl. Kijk voor verder informatie 
op www.paxkinderhulp.nl.

Geslaagde ‘kinderdag’ met 
trampolines bij watertoren
Aalsmeer - Een stevig windje stond 
er wel, maar daardoor liet de tram-
polineafdeling van Omnia zich niet 
uit het veld slaan, afgelopen zater-
dag. Op het terrein voor de water-
toren verzorgde de sportvereniging 
demonstraties trampolinespringen. 
Mooi om naar te kijken hoe jonge 
meiden en jongens zonder schroom 
méters omhoog springen, figuren 
draaien en sierlijk weer neerkomen. 
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000, beheerder van de watertoren 
die deze activiteit organiseerde, wil 
met deze dag de jongste bezoekers 
naar de watertoren trekken. Zij kon-
den zaterdag niet alleen de tram-
polinespringers aan het werk zien 

en zelf een paar sprongen wagen, 
maar ook de watertoren bekijken 
zonder entree te betalen. Volgend 
jaar zal de Kinderdag vast en zeker 
weer op het programma staan, maar 
dan in een gerenoveerde waterto-
ren. De opknapbeurt van het mo-
nument wordt in september uitge-
voerd; de precieze datum van aan-
vang is nog niet bekend. Aanstaand 
weekend is de watertoren voor pu-
bliek gesloten, maar het weekend 
daarna (Pramenrace) en daaropvol-
gend (Kunstroute) wordt bekeken of 
de toren mogelijk nog geopend kan 
worden voor belangstellenden. In-
tussen kan voor informatie gebeld 
worden naar: 06-51094994.

Nieuw seizoen
dansen bij Vita
Aalsmeer - Bewegen is erg be-
langrijk om lang plezier in het leven 
te houden. In groepsverband be-
wegen geeft nog meer plezier. Vita 
biedt deze mogelijkheid middels fol-
klore dansen. Dansen uit heel veel 
verschillende landen komen aan 
bod. Behalve het lichaam beweegt 
bovendien de geest. Het geheu-
gen wordt op een prettige manier 
getraind. De eerste bijeenkomst is 
op dinsdag 28 september van 10.00 
tot 11.30 uur in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Vita via 0297-344094.

Angelique Maarse naar 
WK darten in Engeland
Aalsmeer - Angelique Maarse heeft 
zich afgelopen zaterdag 28 augus-
tus tijdens de champion league off 
darts in hotel Zuiderduin geplaatst 
voor de winmau world masters, het 
officiële wereldkampioenschap dar-
ten voor de jeugd en senioren dat 
plaats gaat vinden in Hull in Enge-
land. 
De 15 beste meisjes van Nederland 
tot 18 jaar streden voor een ticket 
naar de winmau. Er werd begonnen 
in een poule systeem waar de beste 
8 van door gingen. Angelique won 
beide poule wedstrijden en ging 
door naar de laatste 8, Daar trof 
ze in de eerste ronde (een best of 
5/501) Sharon Prins, die flitsend van 
start ging en met 2-0 voor kwam. 
Angelique knokte zich terug in de 

wedstrijd en won met 2-3 en mocht 
door naar de halve finale.(een best 
of 7/501). Daar wachtte Vera Speth, 
maar Angelique wachtte nu niets af 
en won overtuigend met 2-4. In de 
finale (een best of 9/501) kwam ze 
Louise Rademaker tegen en weer 
was het Angelique die razend snel 
opende met snelle checks op de 
dubbel en een 0-3 voorsprong nam. 
Toen haperde het even en leek Loui-
se terug te komen in de wedstrijd, 1-
3, maar ook haar dubbel haperde, 1-
4. Louise mocht deze leg beginnen, 
maar Angelique gooide haar dub-
bel als eerste uit en won daar me de 
wedstrijd met 1-5. En daarmee het 
ticket naar de winmau in Engeland 
wat gaat plaatsvinden op 29, 30 en 
31 oktober dit jaar.


