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Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

Al 50 jaar een begrip
in verzekeringen
www.verbeekadvies.nl
Tel. 0297-327272 • Uiterweg 317 Aalsmeer
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Zaterdag braderie, havendag, botenshow en vuurwerk

Aalsmeer maakt zich op
voor feestelijke maand!

Ride for Roses en winkels open
Zondag 4 september rustig het
weekend afsluiten, is er niet bij,
want er is ook deze dag van alles
te doen. De Ride for the Roses start
en eindigt in Aalsmeer. Om 9.00 uur
is de openingsceremonie op het terrein van FloraHolland aan de Legmeerdijk. Het peloton dat 100 kilometer gaat fietsen, met onder anderen burgemeester Pieter Litjens als
renner, mag om 10.15 uur starten.
De deelnemers aan de 25 en 50 ki-

lometer toertochten mogen tussen
11.00 en 12.00 uur vertrekken. Tussen 12.00 en 13.15 uur vindt vervolgens op het Flora-terrein de Run for
the Roses plaats. Tussen 14.00 en
17.00 uur staat een feestelijke slotmanifestatie op het programma met
optredens van onder anderen Gerard Joling en de Aalsmeerse zangeres Greta Holtrop. Alle deelnemers aan de Ride for the Roses fietsen door het Centrum en nadat allen toegejuicht zijn, kunnen kijkers
lekker gaan winkelen, want de winkels in het dorp leggen de loper uit
en openen hun deuren tussen 12.00
en 17.00 uur.
Feestweek, monumenten, Hibra
Zondag start tevens de feestweek
Aalsmeer met om 10.00 uur een tentdienst van de gezamenlijke kerken
op het Praamplein. En door blijven
ademen, want daarna is er iedere
dag een activiteit in de tent. Maandag 5 september de SPIE-spelavond ter startbepaling van de pramenrace, dinsdag de Fashion Night,
woensdag de Rabo kindermiddag
en ‘s avonds C1000 Aalsmeer live
met op het podium drie Aalsmeerse
bands, donderdag de gehandicapten en ‘s avonds de Miss Aalsmeer
verkiezing met optredens van onder meer Glennis Grace en Wolter Kroes, vrijdag de seniorenmiddag met Hans Kap en Ans Tuin en
‘s avonds een Dutch party met de
band Glamourma en de zangers Peter Beense en Jan Smit. Zaterdag 10
september is natuurlijk de dag van
de pramenrace. Om 12.30 uur verzamelen alle deelnemers zich bij de
Pontweg, de finish is vanaf 15.00 uur
op het Praamplein en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur in de feesttent. ‘s Avonds wordt de feestweek
afgesloten met Back to the Past
met Twenty 4 Seven en DJ Alex van
Oostrom en Amsterjamming. Zaterdag 10 en zondag 11 september vin-

VERKEERSHINDER OP 4 SEPTEMBER

10 SEPTEMBER

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

den ook in Aalsmeer de open monumentendagen plaats en natuurlijk de historische motorraces, Hibra, op het industrieterrein.
Kunstroute en Corso
Doordeweeks kan op adem gekomen worden, maar in het weekend zeker weer op stap gaan, is
een aanrader. De jaarlijkse kunstroute wordt zaterdag 17 en zondag
18 september gehouden en, terug
van weggeweest, het bloemencorso vindt dit weekend plaats. Kunst
kijken kan beide dagen van 12.00
tot 17.00 uur op vijftien verschillende locaties in en rond het centrum.
Het bloemencorso rijdt zaterdag
door Aalsmeer en kan zondag bewonderd worden op het terrein van
Crown Studio’s aan de Van Cleeffkade, die overigens aanstaand
weekend, 3 en 4 september, eindelijk weer open gaat voor verkeer. Ga
vooral genieten van dit bruisende
Aalsmeer!

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
1911 - 2011

100-jarig bestaan

Villeroy en Boch

actie
Bij aankoop van 20 serviesdelen
ontvangt u 20% korting.
Uitgesloten zijn: al lopende
acties en noviteiten.
Let op de volgende week actie.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Romantische tuin laatste
in tuinenwedstrijd
Rijse nhout - “De tuin hebben
wij zelf ontworpen en aangelegd
in 2005, met zijn drieën zijn we 4
maanden, inclusief aan weerszijde schuttingen, bezig geweest. Het
idee kwam vanuit de vierkante middenborders, die we in een tuinprogramma op televisie zagen. De vele stoeptegels, die we overhadden, brachten ons op het idee deze te breken en een natuurlijke golvende rotsborder te maken, wat ook
prachtig gelukt is. Als vulling tussen de borders hebben wij blue
ice steentjes gekozen, met daaronder worteldoek voor het wegzakken.
Voor afwatering hebben we met een
paalboor gaten van 70 centimeter
diep geboord en volgestort met grof
grind, dit werkt prima. Om het geheel nog een romantisch tintje bij
avond te geven, hebben we nog diverse lantaarntjes en grondlampen
geplaatst. We zijn tot op heden erg
in onze nopjes met de tuin. Te meer
als je ouder wordt en je telkens een
border kan kiezen om te onderhouden. Tevens hoef je weinig te bukken, omdat ze verhoogd liggen. Onze kleindochter Myra kan zich uit-

stekend vermaken met ons Ot en
Sien waterputje, trapsgewijs pad en
met de blue ice steentjes, waar zij
verschillende plannetjes mee heeft,
zoals lopen van de traptreden bij
het steentjespad en hollen door de
paadjes. Ze verzamelt ook steentjes.
Al met al een mooie veelzijdige onderhoudsvriendelijke tuin, met voor
ieder wat wils”, mailen Jacqueline
en Gerard Baart uit de Regenboogstraat 18 in Rijsenhout.
Cadeaubonnen Het Oosten
Een heel mooie, romantische en
veelzijdige tuin, de laatste in de tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode en tuincentrum Het Oosten.
Nu gaat de jury zich buigen over de
winnaars. Volgende week of donderdag 15 september worden de eigenaren van de drie mooiste prijzen beloond met een cadeaubon
van tuincentrum Het Oosten aan de
Aalsmeerderweg.
De mooiste tuin wordt beloond met
250 euro, nummer twee mag gaan
shoppen voor 100 euro en nummer drie kan planten en accessoires
aanschaffen voor 50 euro.

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Antenna
wenst iedereen een
gezellige feestweek
en een zonnige
pramenrace!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

je Oude jeaNs
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lever dit WeekeNd je Oude BrOek iN...
eN ONtvaNG kOrtiNG Op je NieuWe jeaNs!

Maandag info-avond in burgerzaal

jeaNs
tOt

€50,- €10,€100,- €15,€150,- €20,-

kOrtiNG

Nieuwbouwplannen in
gebied van Zuiderkerk

jeaNs
tOt

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
organiseert op maandagavond 5
september van 19.30 tot 21.00 uur
in het gemeentehuis een informatieavond over de nieuwbouwplannen voor het gebied van de Zuiderkerk. Het plan is om hier 50 wooneenheden te bouwen. In 2008 zijn
de Zuiderkerk en pastorie aan de
Hortensialaan 53-55 en de gebouwen van de Schakel aan de Cyclamenstraat 70 door de kerk verkocht
aan een ontwikkelaar. De gebouwen
staan inmiddels al enkele jaren leeg.
De ontwikkelaar wil hier nu ongeveer 50 wooneenheden bouwen en
heeft hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeente. Het gaat om
appartementen en eengezinswoningen, waarvan de meeste woningen
zijn bedoeld voor starters. Het voorstel van de ontwikkelaar gaat uit van
sloop van de kerk en herbouw van

dus scOOr dit WeekeNd vOOrdeliG je
NieuWe jeaNs eN stap BiNNeN Bij BiG l

een appartementengebouw in dezelfde vorm waarbij de toren wordt
teruggeplaatst. Om belangstellenden te informeren over de plannen
van de ontwikkelaar, organiseert de
gemeente een informatieavond.
Iedere belangstellende wordt van
harte uitgenodigd op maandag 5
september van 19.30 tot 21.00 uur
in de burgerzaal van het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Op deze avond zal de ontwikkelaar zijn
ideeën presenteren en zal de gemeente uitleg geven over het verdere planvormingsproces. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Loes van
de Craats. Dit kan per e-mail onder
vermelding van ‘Zuiderkerk’ naar
info@aalsmeer.nl of telefonisch via
tel. 0297-387575.
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je Oude jeaNs scheNkeN Wij aaN het leGer des heils
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kaartverkOOp is Gestart

ZaterdaG 3 septemBer

extra vOOrdeel

cars kids sWeats
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Aalsmeer - September is een
feestmaand in Aalsmeer, diverse activiteiten worden georganiseerd en
aanstaande zaterdag is de start met
in de straten van het centrum een
gezellige braderie met veel kraampjes en tal van attracties en op de
Uiterweg de Westeinder Havendagen met onder meer een botenshow, een watersportmarkt, optredens van koren, spelletjes voor kinderen en de mogelijkheid om zelf
bloemen te kopen op de oude veilingklok in de Historische Tuin. Beide evenementen zijn van 10.00 tot
17.00 uur.
‘s Avonds kunnen op de Uiterweg
verlichte tuinen bewonderd worden
en staat de jaarlijkse, verlichte botenshow op het programma. Voor
bootbezitters, die mee willen varen, het verzamelen is om 19.45 uur
op de Kleine Poel. Goede kijkpunten voor ‘landrotten’ zijn ondermeer
de Kanaalstraat en de dijk langs de
Ringvaart. Voordat de stoet op weg
gaat richting watertoren, wordt namelijk eerst een rondje door de
Ringvaart gevaren. De botenshow
en deze eerste feestelijke dag worden om 23.00 uur precies afgesloten
met de spectaculaire vuurwerkshow
‘Vuur op het water‘. Vanaf 21.00
uur is er muziek bij de watertoren
en kunnen bezoekers een plaatsje
gaan zoeken langs de Stommeeren de Kudelstaartseweg.

• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Binnenkort bekendmaking winnaars

Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177
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EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

IKA zingt weer!
Aalsmeer - Na een extra lange zomerstop gaat het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van André
Keessen weer repeteren. Dinsdag
6 september om 20.00 uur hoopt
het bestuur iedereen weer te ontmoeten en, wie weet, mogen misschien wel nieuwe gezichten welkom geheten worden. Wie van zingen houdt, is van harte welkom om
eens te komen luisteren. Het IKA
is een gemengd koor. Vooral heren bassen kan het koor goed gebruiken. Er gaat flink gerepeteerd
worden om de twee optredens in
september goed voor te bereiden,
evenals de verdere optredens dit
najaar. Ook voor het kerstoratorium
op 17 december in de Open Hofkerk
met medewerking van Theo Griekspoor op orgel gaat het IKA het
beste beentje voor zetten.
Voor inlichtingen kan gebeld worden naar Els Dubbelman, secretariaat, via 0297-521282

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Bijbelstudie bij
Evangelisatiekring
Aalsmeer - Sinds jaar en dag worden in Aalsmeer Bijbelstudies gegeven door de Evangelisatiekring.
De eerste bijeenkomst, na de zomerstop, is op dinsdag 13 september, begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26. Hoite Slagter
gaat in op het thema ‘De ik-ben uitspraken’.
Hierover praat hij tevens op 11 oktober, 8 november, 6 december, 31
januari, 28 februari, 27 maart en 24
april. Op dinsdag 27 september, 25
oktober, 22 november, 17 januari, 14
februari, 13 maart en 10 april gaat
de bijbelstudie onder leiding van
Peter Slagter over ‘Israël en omstreken in profetie’. Voor inlichtingen:
0297–323736 of 023-5551419. Vooraf is er koffie en thee.

Leden Open Hof Kerk bezoeken
Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer Al vroeg in het seizoen
start de Open Hof Kerk haar activiteiten. Dit moet ook wel, want precies
op de eerste maandag in september
wordt de mogelijkheid gegeven de
tentoonstelling ‘Aalsmeerse Doopsgezinden, Eigen Wijs, Eigen Weg’ te
bewonderen. Gedurende de zomermaanden heeft deze tentoonstelling
in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55 honderden belangstellenden getrokken. Op maandag 5 september kunnen leden van de Open
Hof Kerk, die interesse hebben, de-

ze tentoonstelling bezoeken. Andere belangstellenden zijn natuurlijk
van harte welkom. Jan Broere zal, als
lid van de Doopsgezinde kerk, de leden ontvangen, rondleiden en uitleg
geven. Wanneer daar belangstelling
voor bestaat, willen de leden met elkaar nadenken over de overeenkomsten en verschillen tussen de Doopsgezinden en Protestantse zienswijze
ten aanzien van hun godsdienst. De
bezichtiging met uitleg start om 20.00
uur in de Doopsgezinde kerk. Iedere
belangstellende is van harte welkom.

Hartfalen, beroerte, suikerziekte

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

ding inclusief reanimatie en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met LOTUS, de landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers. De cursus wordt in december
afgesloten met een examen. Deelnemers kunnen dus voor de kerst
het EHBO-diploma behalen. Als extra aantekening kan daarna een
cursus eerste hulp bij kinderen gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Belangstelling gewekt?
Ga dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem contact op
met Tilly Bruinsma via 06-49227905.

KWF start collecteweek
Aalsmeer - Op maandag 5 september gaat de grootste collecte van
Nederland weer van start. Met maar
liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel succesvol. KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de
strijd. Sinds de oprichting in 1949 is
de vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 procent. Afhankelijk van de soort kanker en het
stadium van ontdekking. Die successen halen we niet alleen, maar samen! Met collectanten, donateurs,
wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, patientenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers. Samen strijden we voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven. De
strijd tegen kanker is nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te
gaan, want helaas overlijden er nog
jaarlijks 38.000 mensen 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 Kankerbestrijding komt in de

Oost-Inn weer
van start
Aalsmeer - De Oost-Inn gaat weer
van start in de Mikado. Het wordt
een seizoen boordevol activiteiten
met op de woensdagen inloop en
ontmoeting, peuterinstuif, quilten,
lunch en literaire en creatieve avonden. Bovendien zijn workshops, kleding- en speelgoedbeurzen in voorbereiding, evenals een poppentheatervoorstelling en gezamenlijk dineren. De eerste Oost-Inn is op woensdag 7 september met van 9.30 tot
11.30 uur inloop en ’s avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een literaire avond gehouden. Bezoekers krijgen de gelegenheid krijgt om iets te
vertellen over één of meer boeken,
die gelezen zijn in de afgelopen zomerperiode. Iedereen is bij alle activiteiten van harte welkom. De OostInn is te vinden in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Meer over
Oost-Inn is te vinden op de website
van de kerk: www.oosterkerk.info .

Weer fietstocht
ANBO en PCOB
Aalsmeer - Op 6 september, de
eerste dinsdag van de maand, verzamelen de fietsers van de ANBO en de PCOB zich weer voor een
tocht vanaf 13.30 uur bij het Parochiehuis in de Gerberastraat. De
route leidt via Uithoorn langs de
Amstel en Kromme Mijdrecht, slaat
af naar Mijdrecht en wordt vervolgd,
na het oversteken van de N201, via
de landelijke wegen naar het veer
bij Nes. In Uithoorn wordt nog het
Libellebos doorkruist. Via de nieuwe buurt bij de Noorddammerweg
en de N201 wordt de tocht voltooid.

week van maandag 5 tot en met zaterdag 10 september bij u aan de
deur. Elke collectant kan zich legitimeren. 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 Amsterdam 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.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Bilderdammerweg: Lapjes poes met cypers wit en rood. Zij is een
kleine poes met vrij grote oren en is een fijn katje. Haar naam is
Muis.
- Duikerstraat, Nieuw Oosteinde: Siamees, Lilac-Point. De kater is
beige met iets donkerder staart en oortjes. Hij heeft blauwe ogen
en heet Pino.
- Zwarteweg: Zwarte kater van 4 jaar. Heet Macho, heeft een tengere kop en lange staart.
- Freesialaan: Donkere cyperse poes met klein wit vlekje rond de
mond. Haar naam is Tijger. De poes loopt vaak op het industrieterrein bij Renault garage, Witteweg.
- Rijsenhout: Wildkleur valkparkiet (grijs/wit) 5 jaar oud, vrij wild.
- Bilderdammerweg: Zwarte poes van 12 jaar oud. Ze is klein met
vrij grote oren en hoektanden. Haar naam is Blacky.
Gevonden:
- Mendelstraat. Zwart-witte drachtige poes met aparte tekening.
- Zoete Veenstraat: Witte kat met bruine oortjes, snuit en sokjes.
Heilige Birmaan.
- Machineweg: Zwarte poes met klein wit plukje onder de kin.
- Ophelialaan: Klein zwart katje van ongeveer 1 jaar.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart-wit katertje.

Katertjes zoeken eigen huis
Aalsmeer – Twee lieve katertjes, half mei geboren, zijn aan een eigen
huis toe. Wie wil ze dit geven? De katertjes mogen samen of apart geplaatst worden. De een is helemaal zwart, de ander is zwart-wit.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Cursus werkende
mantelzorgers
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steunpunt biedt een cursus aan voor werkende mantelzorgers. Knelpunten binnen werk- en privésituatie
worden geïnventariseerd. Zij vormen de bouwstenen voor het plan
van aanpak dat gedurende de cursus maakt. Na de cursus hebben
de deelnemers de kennis en vaardigheden om werk- en zorgtaken
op een zo prettig mogelijke manier
te combineren. Het is ook mogelijk
om de cursus schriftelijk te volgen.
Neem voor meer informatie en data contact op met het Mantelzorg
Steunpunt via 0900-1866 of mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl en
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 2 september haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer het
oude papier op. Wie graag wil dat het
papier naar de Supporters vereniging
gaat, dient de container pas aan de
weg zetten na 16.00 uur. Gaarne op
die plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.

De Pomp start
in oktober
Aalsmeer - De september-deadline
kan net niet gehaald worden wat
betreft het in gebruik nemen van de
zalen van ’t Baken voor buurtvereniging De Pomp. De Open Hofkerk kan
z’n deuren nog niet openen voor de
vereniging in september, dus worden de activiteiten doorgeschoven
naar de maand oktober. Vanaf deze
maand zal de buurtvereniging weer
z’n maandelijkse speel- en bingoavonden houden op respectievelijk
de derde maandag van de maand en
de woensdagavond daarvoor. Ook is
de vereniging voornemens om in de
herfstvakantie op woensdag 19 oktober weer een oergezellige kinderbingo te houden.Voor telefonische
informatie kan gebeld worden naar
de secretaresse van BV De Pomp,
Caroline Ramp via 344107

KERKDIENSTEN
Zondag 4
september
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Rob Kool.
Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. tentdienst op
Praamplein i.s.m. Dorpskerk, stud.
W.C. van Slooten en 16.30u. dienst,
ds. J. van Langevelde.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met zr. Paulien Walch. Extra collecte
stichting Veelkleurige kansen.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. P. v/d Lugt uit
Naaldwijk.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. tentdienst op Praamplein, ds. E.J. Westerman m.m.v.
band en 17u. dienst, ds. E.J. Westerman, m.m.v. band.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, ds. J. de Goei, Amersfoort.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten 10u. ds. F.
Maaijen uit Putten en 18.30u. ds. A.
van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 18.30u. dienst, ds. K.
Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u.
in Kloosterhof euch.viering, pastor
L. Seeboldt. Zondag om 10.30u. in
Karmelkerk eucharistieviering, pastor L. Seeboldt en 14.30u. Poolse
dienst, vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof. Tevens tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, kand. W. van
Stuijvenberg, Waddinxveen.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 1 september 2011

1 september 2011

officiële mededelingen
inzet verkeersregelaars voor de
ride for the roses

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M.
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Zondag 4 september 2011 vindt in de gemeente Aalsmeer de
Ride for the Roses plaats. De start en de finish van dit evenement zijn in de gemeente Aalsmeer. Naast de gemeente Aalsmeer doet de Ride for the Roses ook de volgende gemeenten
aan; Hillegom, Kaag en Brasem, Nieuwkoop, Uithoorn, Amstelveen, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Heemstede. Om
het evenement in goede banen te leiden is het noodzakelijk
dat er verkeersregelaars worden aangesteld. De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft een aanwijzingsbesluit
vastgesteld betreffende de aanstelling tot verkeersregelaar
voor het evenement Ride for the Roses. De burgemeesters
van bovengenoemde gemeenten hebben de burgemeester
van Aalsmeer een mandaat verleend om ook namens hen de
verkeersregelaars aan te stellen.
kennisgeving ontWerp koninklijk besluit
tot aanWijzing van onroerende zaken ter
onteigening in de gemeente aalsmeer ter
uitvoering van het bestemmingsplan noordvork
Onteigeningsplan Noordvork III
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend, dat op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens
artikel 78 van de onteigeningswet in het gemeentehuis van
Aalsmeer met ingang van 2 september 2011 gedurende zes
weken een ontwerp koninklijk onteigeningsbesluit met de
daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt. De
in het ontwerp koninklijk besluit op verzoek van de raad
van de gemeente Aalsmeer ten name van die gemeente ter
onteigening aan te wijzen onroerende zaken, zijn nodig
voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Noordvork”
van de gemeente Aalsmeer. Het bestemmingsplan voorziet
in de aanleg van een nieuwe wijkontsluitingsweg, die mede
verband houdt met de reconstructie van het tracé van de
N201 in de gemeente Aalsmeer. Door de Noordvork (Nieuwe
Aalsmeerder Laan) wordt een goede ontsluiting van het plangebied Hornmeer/Stommeerkade mede mogelijk gemaakt. Op
deze percelen is voorzien in de aanleg van de Noordvork, uit
voeren als een hoofdrijbaan voor tweerichtingsverkeer, met
bijbehorende fiets-voetpad, bermen en een waterpartij. De
in het verzoek om onteigening begrepen onroerende zaken
zijn in het bestemmingsplan aangewezen voor de bestemming “Verkeer”. De desbetreffende percelen zijn thans nog in
gebruik voor agrarische doeleinden / kassengebied.
De minister van Infrastructuur en Milieu is –onder voorbehoud van de beoordeling van eventuele zienswijzen en de resultaten van het in te stellen onderzoek - in beginsel bereid
de Kroon een positief besluit op het verzoek voor te dragen.
De onteigeningstukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie
van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.
De openingstijden van de Centrale Balie zijn op maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden bij het besluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de Kroon
(Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst van de minister van Infrastructuur en Milieu (postbus 20951 / HBJZ /
ipc 880 / 2500 EZ Den Haag, onder vermelding van: onteigeningsdossiernummer 26.2011). Zienswijzen kunnen ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan de minister. Voor nadere
inlichtingen over deze procedure of voor het maken van een
afspraak als u een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt
u contact opnemen met het ministerie van Infrastructuur
en Milieu, telefoon 070–3393875 (de heer A.R. Verbeek) of
070–3392894 (de heer B. Vink Tzn). Het ontwerp koninklijk
besluit c.a. ligt gedurende bovengenoemde termijn ook ter
inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie
Rijnstraat 8 te Den Haag.
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Koopzondag
Het college maakt bekend dat als extra koopzondag is vastgesteld:
- 4 september 2011
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Historische Motorenrace op het bedrijventerrein Horn-

meer op zaterdag 10 september 2011 van 19.00-24.00
uur en zondag 11 september 2011 van 10.00-19.00 uur.
Datum verzending vergunning 25 augustus 2011
- Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 2011 van
16.30-17.00 uur;
- Ride for the Roses op zondag 4 september 2011.
Datum verzending vergunning 31 augustus 2011
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Clematisstraat 16, het slopen, renoveren en vergroten
van het zorgcentrum;
- Freesialaan 32, het kappen van een boom;
- Hornmeerpark, het vervangen van 6 bruggen;
- Hornweg 175, het vergroten van de woning;
- Raadhuisplein, het vervangen van de brug;
- Rietwijkeroordweg 37, het verbreden van een uitweg
en het kappen van bomen.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Bosrandweg en Ringvaart, het aanleggen van
kabels en leidingen;
- Hornweg 192, het vergroten van de woning;
- Jac. P. Thijsselaan 57, het plaatsen van gevelreclame;
- Kudelstaartseweg 145, het slopen en nieuw bouwen
van de woning;
- Mendelstraat 99, het kappen van een sorbus;
- Rastraat 16, het plaatsen van een dakkapel.
rectificatie
In week 34 is gepubliceerd dat er op het adres Jac. P.
Thijsselaan 57 een omgevingsvergunning is verleend voor
het plaatsen van gevelreclame, dit is niet correct. Deze vergunning wordt deze week verleend.
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, handhaving en
dienstverlening, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending
van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

- Zwarteweg 101, het vergroten van de woning;
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 september 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
publicatie melding artikel 8.40
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Hi 5 Carservice
Adres
: Aalsmeerderweg 239 G
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 25-08-2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot

het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een
bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods
verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Dorpsstraat 106, ontvangen op 13 juli 2011;
- Dorpsstraat 108, ontvangen op 13 juli 2011.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 35
t/m 2 sept Evenementenvergunning: feest, Hornweg 250
te Aalsmeer van 20.00-23.00 uur op 2 september 2011, Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 september 2011, Tropical
Night, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 uur
op 30 juli 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 uur op 20 augustus 2011;
t/m 3 sept Ventvergunning: promotiecampagne NUON van
1 augustus t/m 3 september 2011;
t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 september 2011;
t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00-18.00 uur op
10 september 2011;
t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland);
t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’;
t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de
Praam, Zijdstraat 60;
t/m 15 sept Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus t/m 11 november 2011;
t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v.
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;
t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat
60;
t/m 20 sept Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sportlaan 44;
t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;
t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer
bruggen deelgebieden 9 en 10’;
t/m 23 sept APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;
t/m 27 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;
t/m 28 sept Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein
Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011
van 10.00-19.00 uur;
t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot
aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering
van het bestemmingsplan Noordvork;
t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

FIA organiseert tweede
editie praamfeest XXL
Aalsmeer - Zaterdag 10 september organiseert vrijwilligersorganisatie FIA weer een groot feest tijdens de Aalsmeerse pramenrace.
Vanaf zaterdag jongstleden wordt
weer hard gewerkt om het ponton in
de doorvaart De Kleine Brug op tijd
af te krijgen. Na het succes van vorig jaar bouwt Feesten in Aalsmeer
weer aan een kunstmatig feesteiland in de Kleine Poel. De organisatie biedt speciaal voor iedereen die

niet meevaart met de race een plekje om het spektakel toch vanaf het
water te kunnen beleven.
Nog kaarten beschik baar
Gezellig met een drankje en een
muziekje en een stempelpost aan
boord. Het evenement is uitsluitend
te bereiken via een veerpond vanaf
de loswal bij Jachthaven De Nieuwe Meer. Deze vaart tussen 10.00
en 12.00 uur alle gasten naar het

ponton. Tussen 16.00 en 18.00 uur
wordt iedereen weer veilig aan de
vaste wal afgeleverd. Iedereen vanaf
18 jaar oud is van harte welkom om
de pramenrace en optredens van
Dj’s Rene Gijse, Jochem van Leeuwen en Manny Moore en Veleri te
komen aanschouwen. Ook aan de
lunch is gedacht. Een complete dag
dus. Er zijn nog kaarten beschikbaar! Kijk voor meer informatie op
www.feesteninaalsmeer.nl
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AGENDA

Huisjes, hutjes en kraampjes

Alles over en van olifanten
op het Olifant Festival
Aalsmeer - Op zondag 4 september wordt het Olifant Festival georganiseerd. Alles wat met olifanten te maken heeft is op de beurs
te vinden. Op 800 vierkante meter staan Afrikaanse en Aziatische
huisjes, hutjes en kraampjes, waar
informatie gegeven wordt over beschermingsprojecten, zoals de peetouderprojecten van weesolifantjes op Sri Lanka en in Kenia en projecten van het Afrika Fonds en het
Azië Fonds. Iedereen die de olifanten een warm hart toedraagt kan z’n
hart ophalen aan tal van activiteiten: Er worden films gedraaid over
olifanten, er is veel olifant-informatie met wetenswaardigheden, er zijn
olifantbeeldjes te koop en artikelen met olifantafbeeldingen, het Nederlands Kampioenschap Matriarch
wordt gespeeld, er is een stand over
de geluksdag met de olifant als gelukssymbool, er is het rad van fortuin waarbij mooie olifantprijzen

weggegeven worden en er is een
expositie van de fotowedstrijd Olifant in Beeld, waarbij de bezoekers
de publieksjury vormen. Verder worden presentaties gegeven over Kenia en Sri Lanka, een olifant-deskundige komt vertellen over het
gedrag van olifanten, de beeldend
kunstenares Gerdi Wind grafeert tijdens het festival een van haar pentekening in glazen en op de drinkplaats kunnen mensen die om olifanten geven met elkaar kennismaken en praten over hun fascinatie
voor olifanten.
Het Olifant Festival zondag 4 september is van 10.00 tot 17.00 uur in
de Crown Business Studios aan de
Van Cleeffkade 15. Nadere informatie over het festival is te vinden op
de website: www.olifantfestival.nl
of te verkrijgen bij: Vrienden van de
Olifant, Postbus 44, 1430 AA Aalsmeer, tel. 0297-364224, e-mail: festival@olifanten.org

Twee weekenden in september

Weer gedichtentuin in
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn twee weekenden lang gedichten te lezen op het
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. De eerste mogelijkheid
om in alle rust van de gedichten
en de omgeving te genieten is het
weekend van 3 en 4 september. De
tweede mogelijkheid is tijdens de
KCA Kunstroute in het weekend van
17 en 18 september. Het kerkhof is

dan omgetoverd in een gedichtentuin met als thema ‘vrij’. De tuin is
opengesteld van 12.00 tot 17.00 uur.
Van de geplaatste gedichten is een
bundel samengesteld die te koop is
à 5 euro bij ’t Boekhuis in de Zijdstraat en de Readshop in de Ophelialaan en uiteraard ook tijdens
de kunstroute bij de KCA stand bij
jachthaven Otto aan de Uiterweg 94.

Zaterdag met exposities en meer

Westeinderhavendag bij
Drijfhuis en op de Tuin
Aalsmeer - Tijdens de Westeinder
Havendag op zaterdag 3 september
zijn in de Historische Tuin onder andere oude buitenboordmotoren, boten en pramen te bewonderen. Ook
kan genoten worden van een heerlijk broodje paling. Tevens is er bij de
Tuin een opstapplaats voor de watertaxi. Zaterdagmiddag om 13.30
en om 15.00 uur worden twee veilingen gehouden, waar bezoekers
mooie, in de Tuin gekweekte, bloemen en planten kunnen kopen. Tussen de veilingen door staat een optreden van de Dippers op het programma. De Westeinder Havendag
biedt naast een bezoek aan de Historische Tuin een breed programma
bij jachthaven ’t Drijfhuis aan de Uiterweg 27. Om 10.00 uur is de opening. Bezoekers kunnen snuffelen
op de nautische vrijmarkt, kennis

maken met diverse watersportbedrijven en –verenigingen en de tentoonstelling met Verhoef boten bezoeken. Er is een horecaplein, optredens om 11.00, 14.00 en 16.00
uur van De Poelzangers, Denk aan
de Buren en De Brulboeien en voor
de kinderen is heel veel te doen. Ze
mogen zelf hun springtouw maken
bij touwslagerij Van Sark en deelnemen aan diverse spelletjes, zoals de
waterbal en eendje hengelen. Verder staat een springkussen klaar,
komt een clown een voorstelling geven en kunnen de jongens en meisjes zich laten schminken. De Westeinder Havendag duurt tot 17.00 uur
en kan worden besloten met een
overheerlijke barbecue bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de
Uiterweg. Inschrijving hiervoor is
wel noodzakelijk.

DJ Henk en braderieparty

Praamklusavond in Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 september, is er weer de jaarlijkse pramenklusavond in danscafé de praam met natuurlijk de bekende praamhapjes. Kom je met je
praam naar de Zijdstraat dan krijg je
een gratis rondje voor je hele team.
Maximaal vijftien pramen mogen in
de winkelstraat gestald worden. Wie
met zijn of haar penta het café binnen loopt, krijgt een rondje krokodil cadeau. En bij inlevering van een
spietje is het tweede drankje gratis.
Het thema van vanavond is ‘Ik hou

natuurlijk van de praam’. Morgenavond, vrijdag 2 september, vanaf 22.00 uur is DJ Henk uitgenodigd om een muzikale start te geven
aan de komende feestweek die zondag 4 september gaat beginnen. En
café de praam zal, zoals elk jaar, de
drankjes in de feesttent verzorgen.
Zaterdag tijdens de braderie is de
Praam geopend vanaf 12.00 uur voor
een kopje koffie en een lekker appelpuntje. Voor de avond staat een
gezellige braderieparty gepland.

Muziek
Vrijdag 2 september:
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 3 september:
* Little boogie boy Hein Meijer live
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Live electro met Sleepless in N201,
Zwarteweg. Open v/a 22u.
* Party in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.

In Crown Theater op 4 januari

Cirque on Ice met Russian
State Circus Company
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert Cirque on Ice
op woensdag 4 januari. The Russian
State Circus Company met een geweldige show op echt ijs. De ijsspetters vliegen van het toneel. Een familieshow, die zijn weerga niet kent.
Verrukkelijk en fantastisch: twee superlatieven die in de internationale
pers werden gebruikt om The Russian State Circus onder leiding van
Yana Schevchenko te omschrijven.
Deze voorstelling bevat alle denkbare takken uit de circuskunst op
het ijs: indrukwekkende acrobatiek,
adembenemende illusies, luchtturners, koorddansers en jongleurs. De
jonge kunstenaars voeren hun acts
met zoveel vaardigheid en gepassioneerde devotie uit, dat het publiek van de eerste tot de laatste minuut verbaast en verrukt toe zal kijken. Slechts een blik op de krachtige vrouw achter deze productie
maakt duidelijk waar dit excentrieke en opmerkelijke circus zijn oorsprong vindt. Yana Schevchenko
heeft haar sporen ruimschoots verdiend in de artistieke branche: zo
werkte zij zelf als turnster en dierentrainster op de circusvloer, waarna
ze in een later stadium de drijvende
kracht werd achter de schermen.In
haar nieuwe show The Russian State Circus komt Yana met verse, frisse en originele nieuwe vormen in alle acts. De ingewikkelde stuntseries
geven haar bijzondere visie op het
ijscircus weer en zullen menigeen
in vervoering brengen. De excentrieke acts in deze voorstelling worden zeer vlug en vaardig uitgevoerd
op de schaats waar het publiek persoonlijk bij wordt betrokken door de
kunstenaars. The Russian State Circus onder leiding van Yana Schevchenko was al een daverend succes
in Rusland, Oekraïne, Baltische Sta-

ten, Qatar, India, Hongarije, China,
Frankrijk, Tunesië, Roemenië en de
Verenigde Staten en is nu eindelijk
te bewonderen in Nederland!
Back To The Country
Back To The Country is het theaterprogramma van de veelzijdige band
Savannah met solisten Dick van Altena, Cor Sanne, Marcel Smulders
en Wilma Smulders en is op vrijdag 6 januari te zien en te horen
in Crown Theater Aalsmeer. Zij laten het publiek een reis maken over
‘de grote plas’ waarbij ze de mooiste American Tunes ten gehore
brengen. Liedjes die de harten hebben gestolen van miljoenen mensen
over de gehele wereld, vertolkt door
de crème de la crème van de vaderlandse Country scene. Gastheer
Cor Sanne, een zanger in de traditionele 50/60’er jaren stijl, praat de
avond op speelse, maar zeer informatieve wijze aan elkaar. Ex-Major
Dundee voorman Dick van Altena
is een stilist pur sang en zeer succesvol schrijver van menig hit, zowel
Engels- als Nederlandstalig. Marcel en Wilma Smulders zijn Savannah-leden met inmiddels een ruime theaterervaring in binnen- en
buitenland. Zowel akoestisch als
elektrisch worden spetterende solo’s afgewisseld met mooie intieme
liedjes. Back To The Country is een
voorstelling met veel prachtige momenten. Eén van die momenten is
zeker de gezellige afterparty in de
foyer waarbij uw verzoeknummers
akoestisch gespeeld worden. Kijk
voor het volledige programma op
de nieuwe website www.crowntheateraalsmeer.nl en reserveer op tijd
kaarten! Voor het bestellen van de
brochure, meer informatie en opgeven als vrijwilliger mail: naar info@
crowntheateraalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
Diverse braderie-aanbiedingen
in de kraam voor de deur
o.a. gitaarbanden, snaren
en muziekboeken à 5,-

ExTrA OPEn:
zondag 4 september,
13.00 - 17.00 uur
leuke aanbiedingen!

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Feestweek start zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag
4 september barst de feestweek
in Aalsmeer met in de tent op het
Praamplein een tentdienst om 10.00
uur, georganiseerd door de gezamenlijke kerk. Maandagavond
is de tent voor de deelnemers van
de pramenrace, want er gaat weer
een spel gespeeld worden ter bepaling van de startvolgorde. Bezoekers heet SPIE overigens ook van
harte welkom. De toegang is gratis, aanvang is 20.00 uur. Dinsdag 6
september kan in de tent een zinderende fashionshow bezocht worden. De organisatie van de Fashion
Night is in handen van Winkeliers
Vereniging Centrum. Start 19.30 uur,
zaal open 19.00 uur. De toegang bedraagt 22,50 euro.
Op woensdag worden de jongste
inwoners uitgenodigd om naar de
tent te komen voor de Rabo Kindermiddag met een spetterend optreden van Dirk Scheele. De toegang
is gratis, tent open vanaf 13.30 uur.
‘s Avonds staat C1000 Aalsmeer
live op het programma met optredens van de Aalsmeerse bands Red
Maddies, Lee Roud en Rood. Aanvang: 20.45 uur, toegang 8,50 euro
in de voorverkoop, 10 euro aan de
zaal. Donderdag 8 september gaat
de stichting Dag van je Leven ge-

handicapten vanaf 10.00 uur een
spetterende dag bezorgen. Donderdagavond wordt de Miss Aalsmeer
verkiezing georganiseerd met live
op het podium Glennis Grace, The
Exclusive Strings, Wolter Kroes, Jan
Leliveld en DJ Martijn. Vrijdagmiddag worden de oudere inwoners
getrakteerd op gezellige showmiddag met optredens van Hans Kap
en Ans Tuin. De middag begint om
14.00 uur, tent open vanaf 13.30 uur,
en de toegang is gratis. ‘s Avonds
presenteert de organisatie een Dutch party met de bands Glamourma
en Adlisious van X-factor en de zangers Peter Beense en Jan Smit.
Zaterdagmiddag is de prijsuitreiking
van de pramenrace in de tent, open
vanaf 13.00 uur, tent dicht om 18.15
uur. En de feestweek wordt zaterdagavond 10 september feestelijk
afgesloten een Back to the Past party met in de spots Twenty 4 Seven,
Captain Hollywood en DJ Alex van
Oostrom en Amsterjamming. Voor
de avondprogramma’s op donderdag, vrijdag en zaterdag geldt: Tent
open 20.30 uur, aanvang 20.45 uur,
kaarten 19,50 euro in de voorverkoop en, indien nog voorradig, 25
euro aan de tent. Kijk voor meer informatie en voorverkoopadressen
op www.feestweek.nl.

Exposities
Zaterdag 3 september:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u.
3 en 4 september:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in
Historisch Centrum.
* Huiskamermuseum met Mokum
collectie open, Van Cleeffkade 12a.
Open zaterdag en zondag 12-17u.
Vanaf 1 september:
* Portretten en stillevens van Dick
Stapel in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u. Zaterdag 3 september opening om 16u. door Annet
Nieuwenhuijzen. Expositie duurt tot
en met 16 oktober.
* Kindertekeningen uit IJsland, Rusland, Cambodja, Bangladesh en Peru op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen
van water’ van Monic Persoon in fysiopraktijk Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Tot eind september:
* Foto-expositie deelnemers fotowedstrijd watertoren-renovatie in
watertoren Aalsmeer. Iedere zaterdag en zondag open 13-17u. 3 en 4
september gesloten.
Diversen
Donderdag 1 september:
* Fietstocht OVAK naar Leimuiden.
Start 13.30u. parkeerterrein Dreef.
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart.
Competitie in diverse klassen. Aanvang: 20u.
Vrijdag 2 september:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les Enfants du Paradis’ in theater het Amsterdamse Bos. Voorstellingen iedere dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.
Zaterdag 3 september:
* Westeinderhavendagen op Uiterweg met o.a. expositie Verhoef boten. Van 10 tot 17u.
* Braderie in Zijd-, Dorps-, Schoolen Marktstraat van 10 tot 17u.
* Kinderevenement voor Ride for the
Roses met diverse spelletjes rond
Dorpshuis Kudelstaart, 13-17u.
* Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Ook zondag
4 en weekend 17 en 18 september.

Te bezoeken 12-17u.
* Verlichte botenshow op Westeinderplassen. Verzamelen: 19.45u. op
kleine poel. Route via Ringvaart en
kleine en grote Poel naar watertoren
* Vuur op het water, vuurwerkshow.
Te zien vanaf Stommeer- en Kudelstaartseweg. Start 23u.
Zondag 4 september:
* Ride for the Roses en Run for the
Roses in Aalsmeer. Start veilingterrein FloraHolland, Legmeerdijk.
Opening om 9u. Fietsen v/a 10.15u.
Slotmanifestatie 14-17u.
* Run for the Roses op veilingterrein,
Legmeerdijk, 12-13.15u.
* Olifanten Festival in Crown Studios, Van Cleeffkade 15, 10-17u.
4 tot en met 10 september:
* Feestweek Aalsmeer met SPIEavond, Fashion Night, kindermiddag, Aalsmeerse bands, Miss verkiezing, ouderenmiddag en optredens van o.a. Glennis Grace, Wolter
Kroes, Peter Beense, Jan Smit en DJ
Alex van Oostrom.
Maandag 5 september:
* Koppelklaverjassen BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Dinsdag 6 september:
* Speelavond BV Ons Genoegen in
Ons Tweede Thuis, Hortensialaan
vanaf 19.30u. Zaal open 19u.
* Bridgen in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 19.30u.
* Fietstocht ANBO en PCOB. Verzamelen 13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 7 september:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Cath. Amalialaan. Literaire
avond 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen in gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 19.30u.
Donderdag 8 september:
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
9 tot en met 11 september:
* Kunstbeurs in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren) Vr. t/m zo. 10-18u.
9 en 10 september:
* Hibra motorrraces met diverse activiteiten op industrieterrein Hornmeer, Lakenblekerstraat. Zaterdag
19.30 tot 22.30u., zondag v/a 9u.
Zaterdag 10 september:
* Midzomerfeest op Poldermeesterplein, Nieuw Oosteinde met markt
en kinderattracties, 9-17u.
* Pramenrace met thema ‘Ik hou
van...’ Start 12.30u. bij Pontweg. Finish vanaf 15.15u. op Praamplein.
10 en 11 september:
* Open monumentendagen met thema hergebruik in Aalsmeer. Zaterdag en zondag 13-16.15u.
Zondag 11 september:
* Inloop voor 75-plussers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Vergaderingen
Maandag 5 september:
* Informatie-avond gemeente over
nieuwbouwplannen rond Zuiderkerk, Hortensialaan in gemeentehuis van 19.30 tot 21u.
Woensdag 7 september:
* Bijeenkomst PACT over identiteit
Aalsmeer in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 20.15u. Open 19.45u.

Maandelijks in programma

Zaterdag live electro met
Sleepless in de N201
Aalsmeer - Een tijdje terug was in
de N201 de eerste editie van Sleepless en omdat dit een bijzonder gezellige avond was is besloten om
het maandelijks in het programma
op te nemen en wel op de eerste zaterdag van de maand. Sleepless is
een nieuw concept met een breed
spectrum live electronische muziek,
varierend van ambient, minimal en
electro tot dubstep en drum ’n bass.
Zaterdag 3 september is de eerstvolgende editie en het uit Aalsmeer afkomstige Easily Embarrassed treedt
deze avond op. Zij hebben bovendien enkele bevriende acts uitgenodigd: Kaizoku en Phone Booth Robbers. Easily Embarrassed en Phone
Booth Robbers brengen beiden een
sterke live-act met een breed spectrum aan live elektronica waarin er

wordt opgebouwd van sferische
ambient en chillout tot aan stevigere dub en electro. De avond wordt
afgesloten met liveset van Kaizoku. Deze Rotterdamse dubsteppers
brengen een energieke en gevarieerde mix van dubstep, electro die
in tegenstelling tot de tegenwoordig
mainstream dubstep niet alleen plat
en hard is, maar ook van muzikaal
en creatief hoog niveau. Tussen de
live-sets door zijn er dj-sets te horen
zodat de bezoekers de hele avond
voorzien worden van het beste wat
er momenteel op electronisch muzikaal gebied te krijgen is en dat voor
het luttele bedrag van 2 euro entree!
De N201 aan de Zwarteweg is zaterdag open vanaf 22.00 uur. Meer
informatie is te vinden op internet:
www.n201.nl
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Praamnieuwtjes op braderie en

Rode Kruis doneert 2.000,aan getroffenen in Japan

The After ride for the
Roses met SPIE
Aalsmeer - Maandag 5 september
vindt in de feesttent op het Praamplein the After Ride for the Roses plaats. Ne een heel weekend
lang fietsen vindt de Stichting Pramenrace In Ere het wel netjes om
af te sluiten met een after ride tijdens de sportavond in de tent. Traditiegetrouw vindt de sportavond de
maandagavond voor de pramenrace
plaats. Op deze avond kunnen de
pramenrace teams een startnummer verdienen voor de Aalsmeerse Pramenrace op zaterdag 10 september. De startvolgorde voor de
deelnemers ( aan de sportavond)
wordt door de deelnemers zelf bepaald. Tijdens de braderie op zaterdag 3 september hangen er enveloppe met startnummers aan de
kraam van SPIE. Elk team wordt verzocht om langs te komen en een
enveloppe te komen trekken. De
kraam staat in de Zijdstraat, op de

vaste plaats van SPIE, tegenover café de Praam. Het team met het laagste nummer mag maandag als eerste starten in de tent. Het spel wat
gespeeld wordt heet dus The After
Ride for the Roses en het belooft
een echt SPIE-spektakel te worden.
Aanvang: 20.00 uur. Naast de deelnemers zijn belangstellenden natuurlijk ook van harte welkom. SPIE
staat zaterdag ook met een kraam
op de havendag bij jachthaven ’t
Drijfhuis aan de Uiterweg 27. Bij het
Drijfhuis, kunnen de teams een foto ophalen. Dit is natuurlijk alleen
voor de teams die de foto nog niet
hebben opgehaald tijdens de feestavond. Uiteraard hebben ze bij de
Drijfhuis-kraam ook nog leuke items
en veel informatie over de Pramenrace. Wilt U weten wat de route is,
of alvast wat tips hebben voor de
maandag, loop dan even langs bij
één van de kramen.

Veel aanmeldingen gehandicaptendag

Sponsors gezocht voor Dag
van je Leven Topstarsfeest
Aalsmeer - Het aftellen tot het grote feest is begonnen voor de mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en het bestuur en
vrijwilligers van Stichting Dag van je
Leven. Donderdag 8 september vindt
het Topstarsfeest plaats in de feesttent op het Praamplein. Maar liefst
350 gehandicapten met begeleiding
hebben zich hiervoor aangemeld.
Ook dit jaar beloofd het weer een
spektakel te worden met veel optredens. Maar ook de gasten mogen
zich op het grote podium even als
een echte artiest voelen, want zij mogen zelf ook optreden. Tevens wordt
een geheel verzorgde lunch aangeboden. Stichting Dag van je Leven
heeft voor het eerst ook mensen uitgenodigd die zich voor de stichting
inzetten, waaronder sponsors, vrijwilligers en de booteigenaren die ie-

der jaar weer trouw meevaren tijdens
de botendag. Hier zijn leuke reacties
op gekomen en het bestuur vindt het
fijn dat zij ook getuigen kunnen zijn
van dit fantastische feest. Iedereen
die betrokken is bij Stichting Dag
van je Leven en met eigen ogen wil
zien wat feesten is, is welkom tussen 11.00 en 14.00 uur op 8 september in de feesttent. Maar een dergelijk feest kost geld en daarvoor doet
het bestuur wederom een beroep op
het Aalsmeerse bedrijfsleven en particulieren. Stichting Dag van je Leven
werkt uitsluitend met vrijwilligers en
het geld gaat rechtstreeks naar activiteiten voor de gehandicapten. Een
donatie kan gestort worden op Dag
van je Leven rekening Aalsmeer:
59.79.04.448 onder vermelding van
Feestweek 2011. Voor meer informatie: www.dagvanjeleven.org.

Wensboom Ons Tweede Thuis voorzieningen

Stichting Dag van je Leven laat
record aantal wensen uitkomen
Aalsmeer - Stichting Dag van je Leven is altijd op zoek naar leuke wensen van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en
probeert zoveel mogelijk voor deze
mensen te doen. Naast grote evenementen, zoals de jaarlijkse feestdag
tijdens de Aalsmeerse Feestweek en
de Botendag in juni, laat de Stichting
regelmatig persoonlijke wensen uitkomen. In samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis zijn er wensbomen geplaatst in verschillende
woonvoorzieningen waar de bewoners hun wens in mochten hangen.
Stichting Dag van je Leven is trots
te kunnen melden dat er vele wensen gerealiseerd kunnen worden op
korte termijn. In totaal zijn er maar
liefst 65 wensen binnengekomen van
woonvoorzieningen in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Hoofddorp. De
Stichting is ermee aan het werk gegaan en kan een aantal mensen persoonlijk blij maken, maar ook worden
hele groepen in de watten gelegd. Zo
zal een groep van Woonvoorziening
Hortensialaan in Aalsmeer een dagje
naar de dierentuin gaan. Een andere voorziening wordt getrakteerd op
een brunch en weer anderen gaan
met de hele groep op de foto in kle-

derdracht of mogen een dagje uit.
Als persoonlijke wensen kon geregeld worden dat er zeven dames een
bezoekje mogen brengen aan een
schoonheidssalon, iemand mag een
dag meedraaien op een kinderdagverblijf, er wordt een fotoshoot geregeld met familie en iemand krijgt een
echte voetbalclinic, waarbij hij zich
lekker mag uitleven. Uiteraard kunnen niet alle wensen gerealiseerd
worden door bijvoorbeeld zeer hoge
kosten of dat er buitengewone vragen gesteld werden, die buiten het
bereik van de Stichting liggen. Maar
de Stichting heeft alles er alles aan
gedaan om zoveel mogelijk wensen
te laten uitkomen. Heeft u een idee
om mensen met een handicap een
keer de dag van hun leven te bezorgen, laat het ons dan weten. Stichting Dag van je Leven staat altijd
open voor bedrijven of particulieren,
die meedenken om de gehandicapte
medemens een leuk uitje te gunnen.
De Stichting is voor 100% afhankelijk
van giften en hulp van vrijwilligers.
Dus wilt u financieel een steentje bijdragen, dan is dit uiteraard ook altijd
meer dan welkom. Voor meer informatie over Stichting Dag van je Leven: www.dagvanjeleven.org.

gekomen. De eerste avond dat het
koor bijeen kwam was op dinsdag
30 augustus. Dit keer echter niet om
te zingen, maar om het 15 jarig bestaan van het koor te vieren met een
gezellig samen-zijn, napraten over
de vakanties en het doen van leuke spelletjes.
De eerste zangavond is op dinsdag 6 september. Als het zingen van
geestelijke liederen u aanspreekt,
overweeg dan om mee te komen
doen. Uiteraard kunnen belangstellenden ook eerst komen luisteren.
Het koor bestaat uit 55 leden, wordt
geregeld uitgenodigd voor medewerking aan kerkdiensten in de omgeving en geeft elk jaar een kerstconcert in december, waar nu ook
weer druk op gerepeteerd gaat worden.

Dinsdagavond repetities

Kom zingen bij Song of Joy
Kudelstaart - De vakanties zijn
weer achter de rug, het nieuwe
zangseizoen staat weer voor de
deur. Het interkerkelijk koor Song

of Joy uit Kudelstaart gaat met groot
enthousiasme het nieuwe zangseizoen tegemoet. Alle koorleden hebben er weer veel zin in om een groot

In R.K. Kerk Adrianus in Langeraar

Inloopconcert Con Amore
Streek - Op zondag 4 september
doen vier koren met in totaal 183
deelnemers mee aan de eerste editie van het Groene Hart Matinee
2011 in de Adrianuskerk te Langeraar. Ieder koor zingt twee keer een
kwartier en tussendoor kunnen bezoekers de kerk in en uit lopen. “Dit
is om het evenement toegankelijk te
maken voor iedereen”, zegt Gerard
Otto, initiatiefnemer van het evenement. “Als het aanslaat kunnen we
hopelijk vaker dergelijke korenfestivals organiseren.” Otto zingt zelf
bij het Mispagekoor en de zanggroep 8 Voices. Beiden doen mee
aan het concert. “De eerste editie
is een try-out. Het kerkbestuur wil
meer activiteiten aantrekken en wij
vinden het leuk om te zingen.” Ieder
koor geeft korte optredens en tussen de optredens door kunnen bezoekers naar binnen of buiten lopen. Zo kan iedereen een persoonlijke keuze uit het programma maken. De vier groepen, Mispage, 8
Voices, Pur Sang en Con Amore uit
Aalsmeer, worden tijdens het con-

aantal nieuwe liederen in te studeren onder de bezielende leiding van
de nieuwe dirigent Hilbert Kamphuis, die begin dit jaar bij het koor is

Het koor komt iedere dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur bijeen in kerkelijk centrum de Spil aan de Spilstraat 5. Voor verdere informatie:
www.songofjoy.nl. Ook kan contact
opgenomen worden met Anton van
Dusseldorp via 06-11532820 of mail:
antonvandusseldorp@hotmail.nl.

cert onder andere begeleid door leden van de fanfare van Arti et Religioni uit Langeraar. Het muziekaanbod is heel afwisselend. Van ‘Op een
mooie Pinksterdag’ via ‘Insalata Italiana’ tot muziek van Ennio Morricone. Er is dus voor elk wat wils. Wie
van zingen houdt, zelf zingt, of wil
gaan zingen, of gewoon wil luisteren is van harte welkom. Het kerkbestuur van de Adrianuskerk stelt
de kerk beschikbaar en dat zal zeker een extra akoestisch effect geven. Om financieel rond te komen
is de organisatie druk op zoek naar
sponsors. “We vragen geen entree,
maar rekenen wel op vrijwillige financiële bijdragen. De deelnemende koren dragen ook allemaal hun
steentje bij. Ze verzorgen zelf het
podium en de vleugel en betalen
bijvoorbeeld de dirigent.
De entree voor de Groene Hart Matinee op zondag 4 september van
14.00 tot 16.30 uur is dus gratis. Wel
zal bij de uitgang om een vrijwillige
bijdrage worden gevraagd.

Van 2 tot 11 september

Verlichte tuinen Uiterweg
Aalsmeer - ‘Als op het Leidseplein
de lichtjes ‘s avonds branden gaan’
wordt dit jaar verplaatst naar de Uiterweg. Willy Waldens lied uit de jaren veertig is toepasselijk voor de
komende week. Net als ander jaren zal in de feestweek (van 2 tot
11 september) de Uiterweg zich dus
weer van zijn goede kant laten zien.
De organisatie is afgelopen week
al flink aan de slag geweest om de
bruggen en het speeltuintje te verlichten. Nu nog de eer aan de rest
van de bewoners (oude en nieuwe).
Het thema van de Verlichting dit jaar
is water, dit moet dus lukken, daar
is dit jaar genoeg van gevallen. De
Buurt sloot is inmiddels al van een
mooie groene kleur voorzien, nu nog
kleur en licht in de tuinen. Veel kleur
zal hier moeilijk zijn met zo weinig
zon, maar het gaat om de sfeer. Een
goede lamp onder een boom geeft
al een prachtig gezicht en een paar
stormlampen of fakkels doen het
ook gauw goed. Daarom aan een ie-

der de vraag om ondanks het weer,,
drukke werkzaamheden, pramenrace crisis, geen zin en/of de late vakantie zich in te zetten voor dit eenvoudige maar gezellige Buurtse gebeuren. Kijk nog eens in uw tuin, kas
of schuurtje voor wat decor artikelen, zodat u met wat creativiteit de
tuin, uw huis, sloot of boot mooi kan
verlichten. Pak daarnaast uw fiets of
wandel in deze week gezellig over
deze bijzondere weg en loop hierna nog even langs bij uw buren of
vrienden om dit evenement, uw vakantie of een van de andere activiteiten in deze feestweek te evalueren.
Kom donderdagavond 8 september
vanaf ongeveer 21.00 uur in ieder
geval even luisteren naar de mooie
tranentrekkers van het Smartlappen
koor. En neem uw wijntje of koffie
mee. Helaas kan het jaarlijks Buurtsloot concert van de Dippers dit jaar
wegens omstandigheden niet door
gaan, maar volgend jaar krijgen ze
een nieuwe kans.

Aalsmeer - Het bestuur van de afdeling Aalsmeer van het Nederlandse Rode Kruis heeft besloten
een bedrag van 2.000 euro te doneren aan het Japanse Rode Kruis.
De afdeling Aalsmeer heeft een bijzondere band met Japan. Bestuurslid Diederik Plas is tolk-vertaler Japans en is getrouwd met een Japanse vrouw. Hij reisde diverse malen
naar de stad Ishinomaki en maakte de volgende reportage over de
hulpverlening. “De stad Ishinomaki
is zwaar getroffen door de Tsunami.
Drie weken na de ramp was ik hier
voor het eerst”, aldus de heer Plas.
“Het leger was actief met het zoeken naar de vermisten tussen het
puin. In de meest verwoeste wijken
stonden vaak alleen de funderingen
nog. Overal lagen auto’s die waren
meegesleurd en verder op waren
neergesmeten. De vloedgolf heeft

tot ver in de stad huisgehouden. Er
is hard gewerkt om het puin op te
ruimen en in juli zag de stad er een
stuk schoner uit. Ik was hier nu om
het Rode Kruis ziekenhuis te bezoeken. Na de ramp was dit het enige
ziekenhuis dat functioneerde. In de
eerste dagen en weken lag de vloer
vol met patiënten. Vanuit heel Japan
kwamen medische teams van het
Rode Kruis om het ziekenhuis bij te
staan.” Het Japanse Rode Kruis besteedt de ontvangen gelden uit binnen- en buitenland aan voornamelijk uitkeringen. Mensen die familie hebben verloren of hun huis zijn
kwijt geraakt komen in aanmerking
voor een bedrag van enkele duizenden euro’s. Het geld dat via zusterorganisaties bij het Japanse Rode
Kruis is binnen gekomen, wordt grotendeels besteed aan huishoudelijke
apparatuur voor noodwoningen.

Ideeën voor (betere) leefomgeving?

Schrijf in voor Kern met Pit
Aalsmeer - De Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij
(KNHM) organiseert dit jaar weer de
wedstrijd Kern met Pit. Wie graag zelf
iets aan zijn of haar leefomgeving wil
verbeteren, dan kan dit project inschrijven van 1 september tot 30 november. Via de wedstrijd Kern met Pit
gaan bewonersgroepen aan de slag
om hun idee voor hun leefomgeving
binnen een jaar te realiseren. Als dat
lukt, dan ontvangen zij het predikaat
Kern met Pit en 1.000 euro. Ideeen voor een betere leefomgeving?
Ga dan naar www.kernmetpit.nl en
schrijf in! Met de wedstrijd Kern met
Pit kunnen bewoners zelf iets verbeteren in hun buurt. Kern met Pit biedt
actieve bewoners net dat steuntje in
de rug om het project voor elkaar te
krijgen. En als het even tegen zit, dan
staat KNHM klaar met de benodigde deskundigheid en contacten. Tijdens de feestelijke prijsuitreikingen
zet KNHM de deelnemers nog eens
extra in het zonnetje. Wie zelf het

Meer over
Parkinson bij
Mantelzorg
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steunpunt biedt cursussen aan voor partners van patiënten met Parkinson
en de patiënt zelf. Het leven met de
ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische gevolgen. Het programma
van deze cursus is gericht op wat
nog wel kan. De cursus bestaat uit
8 wekelijkse bijeenkomsten. Er zijn
aparte groepen voor patiënten en
partners die tegelijkertijd plaatsvinden. Ook wie geen partner heeft
kan meedoen. Neem voor meer informatie en data contact op met het
Mantelzorg Steunpunt via 09001866 of mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl.

voortouw neemt om de leefomgeving
te verbeteren kan heel veel bereiken. Dat is wat Kern met Pit-deelnemers steeds opnieuw laten zien. Niet
wachten tot de overheid iets doet,
maar zelf de verantwoordelijkheid
nemen. En dat levert zoveel meer op!
Want om een dorpshuis te bouwen,
de toneelvereniging nieuw leven in te
blazen of om die skatebaan te realiseren, moeten de buurt, lokale organisaties en de gemeente enthousiast
zijn. Bewonersinitiatieven brengen
meer betrokkenheid bij de leefomgeving. KNHM weet heel goed wat
er bij komt kijken als bewoners ideeen willen realiseren. De Heidemaatschappij heeft niet alleen jarenlange
ervaring met bewonersinitiatieven, ze
hebben zelf maar liefst 110 adviseurs
in huis die op vrijwillige basis bewoners begeleiden. Dit doet KNHM met
inzet van kennis, procesbegeleiding
en uitgebreid netwerk. Al sinds 1978
wordt de wedstrijd Kern met Pit georganiseerd.

Boksgala feesttent
Aalsmeer - Op zondag 4 september
zal er in de feesttent op het Praamplein de traditionele gezamenlijke tentdienst gehouden worden. De
Dorpskerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk hebben ook dit jaar de
handen ineen geslagen om deze samenkomst te organiseren. Iedereen
is van harte welkom. De feesttent is
om 9.30 uur open en de samenkomst
begint om 10.00 uur. Het thema van
dit jaar is een boksgala. In een uitdagende ‘wedstrijd’ over meerdere rondes wordt dit thema uitgelegd. Zowel jong als oud zullen de uitleg van
Edjan Westerman en Wim Kees van
Slooten kunnen begrijpen. Een band
van de gezamenlijke kerken zal de
liederen in verschillende stijlen begeleiden.Voor de allerkleinst kinderen
(tot en met 4 jaar) is er oppas geregeld in gebouw Irene aan de Kanaalstraat, naast de Dorpkerk.

Bijdrage aan kankerfonds KWF

Total Copy Service pakt uit
en geeft weg op braderie
Aalsmeer - Total Copy Service pakt
komende zaterdag 3 september op
de braderie uit en geeft weg. Thema van de dag is Ride for the Roses.
Van alle aankopen boven de 4 euro staat de winkel uit de Dorpsstraat
50 euro cent af aan het kankerfonds KWF. Total Copy Service presenteert deze dag een nieuwe serie unieke, oude foto’s van Aalsmeer
en Kudelstaart. Deze zijn wederom
door de heer Roodenburg beschikbaar gesteld. Naast foto’s kijken, is
het tevens mogelijk een exemplaar
afgedrukt te krijgen voor een speciale braderieprijs. Total Copy Service
heeft verder een nieuwe techniek in
huis voor het bedrukken van mokken. Deze techniek geeft nog een
mooiere kwaliteit aan de mok en de
vaatwas bestendigheid is zeer groot.
De braderie vroeger in het dorp.

Tijdens de braderie kan de mok direct bedrukt worden met een uitgezochte foto van oud Aalsmeer, maar
het is ook mogelijk om een eigen
foto op de mok te laten bedrukken.
Neem de foto dan wel mee op een
usb-stick. Ook leuk: Een uitgezochte
foto van oud Aalsmeer op een klok
laten maken. Dit is tijdens de braderiedag eveneens direct mogelijk
en wordt natuurlijk gedaan voor een
interessante braderieprijs.
Naast deze mogelijkheden zijn er
vele aanbiedingen te vinden bij Total Copy Service. Zo is er de uitverkoop van de t-shirts, sweaters, polo’s en jassen die in allerlei maten,
van klein tot groot, in de rekken te
vinden zullen zijn. En ook deze voor
leuke braderieprijsjes Kortom, er is
weer van alles. Een bezoek waard!
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Verbeek Advies al 50 jaar
een begrip in verzekeringen

Jan Leliveld op televisie!
Aalsmeer - In Hilversum wordt
in het weekend van 2, 3 en 4 september het Hilversum Media Festival georganiseerd. Dit jaar staat het
festival in het teken van 60 jaar televisie. Tijdens het Hilversum Media
Festival nodigen de publieke omroepen, RTL en de gemeente Hilversum het Nederlandse publiek
uit een kijkje te komen nemen in de
keuken van de mediastad en de magie van radio en televisie van dichtbij te beleven. De publieke omroepen presenteren zich in diverse paviljoens op het zogenaamde Omroepplein op het Media Park. Hier
kunnen de leden, maar natuurlijk
ook de niet-leden, persoonlijk kennis maken met de omroepen en hun
programma’s. En natuurlijk kunnen hier de presentatoren en sterren van radio en televisie live ontmoet worden. RTL presenteert zich
eveneens op het Media Park met
een gevarieerd programma in haar

eigen Studio 21. Daarnaast is er een
gezamenlijk programma van de publieke omroepen in de stad op het
Marktplein. Hier gaan bekende artiesten, onder andere Peter Beense, Dré en Roxeanne Hazes, Jan Leliveld, Marianne Weber, Peter Koelewijn, Imca Marina, Dennie Christian,
René Schuurmans, Frans Bauer en
L.A. The Voices optreden op diverse podia. Het Hilversum Media Festival is tevens te zien en te beluisteren op televisie (Nederland 1) en radio (Radio 2).
De Aalsmeerse zanger Leliveld is zaterdag 3 september in twee uitzendingen te zien. Van 19.00 tot 20.00
uur in Live op Sterren.nl en van
23.00 tot 23.55 uur tijdens een compilatie op Nederland 1. Deze wordt
overigens herhaald op zondag 1 oktober van 14.10 tot 15.10 uur, eveneens op Nederland 1. Het Hilversum
Media Festival is gratis toegankelijk.

Dick Stapel, kunstschilder, bij het portret van Annet van Nieuwenhuijzen.

Zaterdagmiddag opening

Kunstschilder Dick Stapel
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA opent
het culturele seizoen met allure:
Dick Stapel schildert vooral portretten en stillevens in olieverf en maakt
ook portretten in Siberisch krijt en
landschappelijke
pentekeningen.
De portretten worden gekenmerkt
door directheid en een treffende gelijkenis en karakterisering. Zij hebben een band met de traditie, maar
zijn ontegenzeglijk eigentijds. Dick
Stapel portretteert mensen levensgroot en vaak ten voeten uit, tegen
een vlakke achtergrond waarvan
een grote ruimtelijke suggestie uitgaat. Hij schildert in sobere heldere
kleuren, die hij met losse toets vrij
dun opbrengt zodat het wit van het
doek een rol blijft spelen. Hij voerde
vele portretopdrachten uit voor particulieren, bedrijven en overheid. Zo
portretteerde hij onder andere leden van de Koninklijke familie, be-

drijfsdirecteuren, ministers en politici, burgemeesters en Commissarissen der Koningin. Ook werden vele
collega-kunstenaars door hem geportretteerd, evenals acteurs, regisseurs en andere kunstenaars uit de
wereld van de podiumkunsten.
In de vitrines van het Oude Raadhuis kunnen penningen van Assonui Tamas en Miep Maarse bewonderd worden en bronzen beelden
van Pepi Stapel. In de tuin beelden
van Marja Verhage.
Zaterdagmiddag 3 september wordt
de tentoonstelling geopend door de
bekende actrice Annet Van Nieuwenhuijzen om 16.00 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom.
De expositie is tot en met 16 oktober iedere donderdag tot en met
zondag te bezichtigen tussen 14.00
en 17.00 uur in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat.

Braderie en koopzondag
in Centrum dit weekend
Aalsmeer -Komend weekend staat
Aalsmeer in het teken van de Ride for the Roses. In Aalsmeer Centrum vindt zaterdag 3 september de
grootste en gezelligste braderie van
het jaar plaats en op zondag 4 september komen de duizenden fietsers van de Ride for the Roses door
het dorp. Een groot aantal winkels
opent dan de deuren en de terrasstoelen staan klaar. Zoals elk jaar
op de eerste zaterdag in september staat het centrum tussen 10.00
en 17.00 uur vol met kramen. In het
gebruikelijke ‘rondje’ in de straten
van het dorp komt u allerlei koopwaar tegen. Van speelgoed tot huishoudelijke artikelen en van lekkere
kaasjes tot de allergrootste collectie lederwaren; voor ieder is er wel
wat om te bekijken en aan te schaffen. Op de braderie staan ook verenigingen, goede doelen en andere non-profit organisaties. Zij presenteren zich door middel van demonstraties, prijsvragen en informatiestands. Overigens kunt u op verschillende plaatsen in het dorp genieten van gezellige muziek en natuurlijk zijn er hapjes en drankjes
verkrijgbaar op de braderie en bij de
plaatselijke horeca.

Zendelinge Tinka
op braderie
Aalsmeer - Het thuisfront van Tinka is blij dat dit jaar Tinka zelf aanwezig is tijdens de corsobraderie.
Aanstaande zaterdag 3 september
zal het thuisfront samen met Tinka
van de partij zijn en zullen zij weer
overheerlijke stroopwafels en kruimels verkopen. De opbrengst hiervan komt weer ten goede aan het
prachtige zendelingswerk wat Tinka
met haar man in Brazilië doet. Voor
meer info kunt u terecht op www.
tinkahelpt.com. De verkoop vindt
plaats vanuit de kraam die ter hoogte van de ABN bank in de Zijdstraat
staat. Ook wordt een leuke actie
gehouden tijdens het midzomerfeest op 10 september op het Poldermeesterplein. Dus wie Tinka persoonlijk spreken, wordt bij deze uitgenodigd op één van de twee data
naar de kraam te komen.

Loterij en koopzondag
Tijdens de braderie op 3 september
worden loten verkocht voor een loterij waarvan de opbrengst in zijn
geheel ten goede komt aan de Ride
for the Roses. De winkeliers hebben
tientallen mooie prijzen beschikbaar gesteld. De loten kosten 1 euro per stuk en zijn te koop in de Ride for the Roses kraam in de Dorpsstraat. De trekking vindt plaats op
5 september en de uitslag zal op
6 september op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl) bekend worden gemaakt. Daarnaast
zijn er meer leuke initiatieven. Zo
serveren Restaurant De Oude Veiling in de Marktstraat en het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat
dit weekend een Ride for the Roses menu waarvan een gedeelte bestemd is voor het KWF. Reserveren
is gewenst. En wie tijdens de koopzondag op 4 september bij Bertram
& Brood een kopje koffie gaat drinken, levert ook een bijdrage aan het
goede doel, want de opbrengst van
de koffie is ook voor het KWF. Fiets
u niet mee? Kom dan zondag 4 september de fietsers aanmoedigen in
Aalsmeer Centrum. Kunt u meteen
een rondje lopen over de nieuwe
Van Cleeffkade die eind van deze
week open gaat. Verschillende winkels openen de deuren tussen 12.00
en 17.00 uur en de terrasstoelen bij
horecazaken staan klaar.
Verkeershinder
De wielertocht van 100 kilometer wordt begeleid door de politie en een groot aantal verkeersregelaars en gaat over wegen die zijn
afgezet voor al het andere verkeer.
De start is rond 10.00 uur bij FloraHolland en gaat vervolgens door
Hoofddorp, Heemstede, Hillegom,
Uithoorn en Amstelveen en eindigt
weer in Aalsmeer. De eerste fietsers
worden weer rond 14.00 uur in FloraHolland verwacht. Naast de deelnemers verwacht de gemeente ook
duizenden recreanten en bezoekers.
Houdt u daarom rekening met extra drukte.
De gemeente raadt inwoners van
Aalsmeer die het peloton willen
aanmoedigen of de koopzondag in
Aalsmeer Centrum willen bezoeken
aan om met de fiets naar het centrum te komen.

Aalsmeer - Bij Verbeek Advies vaart
u altijd de juiste koers! Dat is de slogan van verzekeringspecialist Erik
Verbeek. Goed bedacht, want net als
het logo verwijst dit naar de naam,
de Westeinder en naar één van de
specialiteiten van het assurantiekantoor: advies en verkoop van bootverzekeringen. De Westeinderplaspolis
is hier een uniek voorbeeld van en
speciaal ontwikkeld voor ligplaatshouders aan de Westeinderplassen.
Maar Verbeek Advies doet natuurlijk nog veel meer op het gebied van
verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Dat Verbeek een begrip is
op het gebied van verzekeringen is
zeker. Vader Jaap Verbeek is op 1
september precies vijftig jaar geleden begonnen met verzekeringen.
Toen nog onder de naam Assurantiekantoor J.H. Verbeek en vanuit de
eigen woning. “Eigenlijk had hij niet
eens een kantoor, want hij ging bij al
zijn klanten op de fiets langs om te
adviseren en verkopen”, legt opvolger en zoon Erik uit. Later is de naam
veranderd in Verbeek Verzekeringen
en om met de tijd en ontwikkelingen
mee te gaan, heeft Erik de naam tien
jaar geleden veranderd in het huidige Verbeek Advies. “In feite is de
aanpak van mijn vader niet eens zo
veranderd”, vertelt Erik. “Toen stond
persoonlijke aandacht en service al
hoog in het vaandel en dat draag
ik ook uit. Ik ken mijn klanten persoonlijk en niemand is een nummer.”
Het kantoor van Verbeek Advies bevindt zich in een prachtig pand dat
dienst heeft gedaan als oude bloemenschuur bij een voormalige kwekerij op de Uiterweg 317. De kwekerij is verdwenen en nu is het Rekreatiepark Aalsmeer, dat ook eigendom is van de Verbeek familie. Het
kantoor is heel ruim, want vader Verbeek had personeel in dienst, terwijl
Erik als ZZP-er (zelfstandige zonder
personeel) werkt. Alle administratie
heeft hij uit handen gegeven aan de
Van Kampen Groep (VKG) in Hoorn.
“Dit bevalt me zeer goed, want zo
kan ik me volledig richten op de verzekeringen en heb niet alle rompslomp er om heen. En ik heb in feite een flinke vraagbaak achter de
hand, want VKG heeft zo’n honderd
mensen in dienst die veel expertise hebben op het gebied van verzekeringen.” Verbeek Advies kijkt altijd goed naar de persoonlijke wensen en omstandigheden van de klant
en bepaalt in overleg welke polis het
beste past. Er kan een keuze gemaakt worden uit vele honderden financiële producten van verschillende maatschappijen en omdat Verbeek Advies niet gebonden is aan
één bepaalde organisatie, kan de
onafhankelijk adviseur goed adviseren. Erik heeft veel kennis en ervaring en schoolt zich regelmatig bij
met verschillende cursussen. “Mensen zien soms door de bomen het
bos niet meer in verzekeringsland en
daar help ik graag bij. Ook als mensen schade hebben, hoeven ze zich

niet druk te maken om de hele afhandeling hiervan. Dat regel ik allemaal voor ze. In feite ben ik 24 uur
per dag bereikbaar voor mijn klanten.” Erik Verbeek is met name gespecialiseerd in schadeverzekeringen. Op het gebied van pensioen,
hypotheken en inkomensverzekeringen werkt hij samen met Mark
Vis van kantoor De Financiële Vis in
Mijdrecht. Deze bundeling van kennis en ervaring werkt voor beide heren prima en de klanten krijgen gericht advies.
Jubileumactie
Naast de prima polissen die verkocht worden, heeft Verbeek Advies nog een bijzonder product, het
Aalsmeer gezinspakket. Met deze voordelige pakketverzekering,
die speciaal is afgestemd op het
Aalsmeerse postcodegebied, kunnen gezinnen zich eenvoudig verzekeren tegen de meest voorkomende zaken, zoals inboedel, woonhuis, auto, gezinsongevallen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en reisverzekering. Voor de klanten wordt
goed ‘gezorgd’, want naast de service en advies, ontvangen ze regelmatig digitale nieuwsbrieven met
de laatste ontwikkelingen op verzekeringsgebied. “In de kerstperiode worden de klanten altijd blij gemaakt met de traditionele Holland
kalender waar velen vaak naar uitkijken, is gebleken. En onlangs hebben we weer een rondvaart gemaakt
op de Westeinder.” Om het 50-jarig
jubileum te vieren, kunnen klanten
meedoen aan de jubileumactie. Onder alle klanten wordt een avondje
Crown Theater met diner voor twee
personen verloot. Maar ook onder
(nieuwe) klanten, die dit jaar vanaf 1 september nog een nieuwe polis afsluiten, wordt een avondje theater met diner verloot. Verbeek Advies is een begrip in de regio, mede door de mond-op-mond reclame. Maar ook is het assurantiekantoor met een stand vertegenwoordigd tijdens de Westeinderhavendagen op 3 september en rijdt Erik mee
met een auto met het Bloemencorso op 17 september in het kader van
het 50-jarige jubileum van het bedrijf. Meer informatie is te vinden op
www.verbeekadvies.nl.
Door Ilse Zethof

It’s showtime 6 september!
Ride for the Roses zondag

AalsmeerFietst trapt
zeker 8.000 euro bijeen
Aalsmeer - Stichting AalsmeerFietst rijdt zondag 4 september mee
met ruim 130 deelnemers die de Ride for the Roses fietsen. De animo
onder inwoners van Aalsmeer en
omstreken om mee te doen aan de
Ride for the Roses, waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding
gaat, blijkt nog groter dan gehoopt.
Op zondag 4 september klimmen
meer dan tienduizend fietsers op
het zadel om de toertocht, die begint en eindigt bij de Bloemenveiling
FloraHolland in Aalsmeer, te rijden.
In navolging van de Amerikaanse
versie - opgezet door Lance Armstrong - werd in 1998 in Amsterdam
het startschot gegeven voor de eerste Ride for the Roses in Nederland.
De mannen en vrouwen die namens
AalsmeerFietst fietsen, rijden zeker
8.500 euro bij elkaar. En dat is een
prachtig bedrag welke geschonken
zal worden aan het KWF. Dat geld
wordt niet alleen door de sponsors
op het shirt, maar ook door donateurs opgebracht. Bijna allemaal
fietsen de Aalsmeerfietsers de ’cycletoer’ van honderd kilometer.
Die voert onder meer door het centrum van Aalsmeer. Het is de bedoeling dat het daar op 4 september ook feest is. Stichting AalsmeerFietst heeft fanfareorkest Flora en
shantykoor de Brulboeien gevraagd
op te treden nabij het Raadhuisplein. Zowel fanfareorkest Flora als
shantykoor de Brulboeien hebben
hun medewerking toegezegd. De

muzikale bijdrage zal zijn van 12.00
uur tot ongeveer 16.00 uur, dan passeren alle deelnemers aan de Ride
for the Roses het Raadhuisplein.
Stichting AalsmeerFietst heeft Jan
Spring in ’t Veld bereidt gevonden
een muzikale bijdrage te leveren op
de hoek Bachlaan en Kudelstaartseweg. Op dit punt komen alle deelnemers van de Ride, 25, 50 en 100
kilometer, bij elkaar. Op deze wijze
hoopt Stichting AalsmeerFietst voor
toeschouwers en deelnemers van
de Ride for the Roses een gezellige
sfeer te creëren.
De toertocht van 100 kilometer zit
inmiddels vol. Voor fietsers die de
route van 25 of 50 kilometer willen
afleggen, is nog wel plek. Informatie
daarover is te vinden via de website www.RidefortheRoses.nl. De route van 25 kilometer gaat via rustige wegen rondom de Westeinderplassen. Via Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiden, Bilderdam en Kudelstaart voert de fietsroute terug
naar de veiling. Wie voor de 50 kilometer gaat, ziet ook nog het Braassemermeer voorbij komen via Roelofarendsveen, Hoogmade en Woubrugge. Wie op 4 september niet wil
fietsen kan nog fan worden. Zij kunnen een persoonlijke pagina op de
website van de Ride vullen en sponsoren werven. Via de website kan
ook een donatie worden gedaan of
een individuele deelnemer, bedrijf of
team worden gesponsord.

Aalsmeer - Ook dit jaar heeft een
groot aantal toonaangevende winkeliers van Aalsmeer de handen ineen geslagen om een show neer te
zetten die niet gemist mag worden.
Op dinsdag 6 september is de feesttent op het Praamplein weer het decor voor dit modespektakel. In een
wervelende show vol muziek en entertainment passeren de nieuwste
trends voor het komende seizoen de
revue. Maar zeker mag ook de afterparty niet vergeten worden. Een party vol verrassingen en een swingend
optreden van Robert Leroy. Dit jaar
is de deelnemerslijst opnieuw groter
geworden. Maar liefst 15 winkeliers
hebben dit jaar een plekje gekregen
in het programma. Nieuwe deelnemers zijn bijvoorbeeld Beau Grandes, de kledingzaak voor de dames met een maatje meer, Heij modeschoenen en, verrassend: Espago, de speciale cadeauwinkel in de
Ophelialaan. Ook zal All About Hair,
onder artistieke leiding van Olaf van
den Wildenberg, met zijn team weer
een show laten zien op gebied van
knip-, kleur- en stylingmogelijkheden. Dit alles met eigen klanten als
modellen. Met de voorbereidingen
is voor hen het feest al dagen daarvoor begonnen! Naast de deelne-

mende modewinkels zijn ook steeds
meer andere winkels die deze avond
ondersteunen, zoals Bloembinderij Raymond die de afterparty weer
stijlvol aankleed en Ab Muller, die
weer zorgt voor de nodige zoetigheid. De gasten gaan ook niet met
lege handen naar huis. Bij het entreebewijs ontvangen zij namelijk
al een pakket aan cadeau- en kortingsbonnen. Ook zit daarbij een lot
voor de loterij met leuke prijzen, zoals bijvoorbeeld colliers van Juwelier Sparnaaij, een weekend cabrio
rijden van garage Renault Nieuwendijk en diverse cadeaubonnen van
de verschillende modewinkels. Ed
Kriek geeft een echte Rayban-bril
cadeau aan degene die durft onder
de bezoekers…
En natuurlijk voor iedere bezoeker
een consumptiebon voor een drankje naast dat ze al een kopje koffie
worden aangeboden bij ontvangst.
Al met al een gevarieerde avond vol
vermaak, de deelnemende winkeliers hopen u te mogen begroeten
op het Praamplein. Zaal open om
19.00 uur, start show om 19.30 uur.
Eerste rangkaarten kosten 30 euro en reguliere kaarten 22,50 euro.
Te koop bij alle deelnemende winkeliers.
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Creatieve cursussen bij de
Werkschuit weer van start

Rowwen Heze, De Kast en Guus Meeuwis

Vrienden van Holland zet
Randstad op z’n kop!
Nieuw Vennep - In het weekend
van 9 en 10 september staat de
tweede editie gepland van het muziekspektakel Vrienden van Holland
in Nieuw-Vennep. Het grootste muziekspektakel van de Haarlemmermeer heeft ook dit jaar weer een indrukwekkend programma met onder andere De Kast, Rowwen Heze, Pater Moeskroen, Memphis
Maniacs en als klap op de vuurpijl
Guus Meeuwis live met band! Dit
jaar zal het feest plaats vinden in
de grootste roze circustent van Europa, waardoor het feest ongeacht
het weer een ware belevenis zal zijn.
Op vrijdag 9 september gaat vanaf
18.00 uur het dak eraf met niemand
minder dan Rowwen Heze, Mooi
Wark, de Memphis Maniacs en superband Bassta zullen deze avond
tot een onvergetelijke maken. Allemaal live in concert! Met hits als
‘Bestel Moar’, ‘Heilige Antonius’ en
‘T is een kwestie van geduld’ staan
de ‘Los Limbo’s’ garant voor een super avond. De Memphis Maniacs
spelen hits van uiteenlopende genres, van dansvloervullers tot rock ’n
roll spektakel met een zeer hoog
vermakelijkheidsgehalte en onder
andere reeds bekend van optredens
op Parkpop, Concert at Sea en Ahoy.
Op zaterdag 10 september gaat het
feest vanaf 18.00 uur door met Soul

Beach. Deze rasmuzikanten zetten
elk feest op zijn kop met covers van
alle grote hits. Aansluitend komt Pater Moeskroen langs om hun 25 jarig jubileum te vieren. Wie kent niet
hun hits als ‘Roodkapje’, ‘Hela Hola’
en ‘Laat maar waaien’. Ook De Kast
doet deze avond Nieuw-Vennep
aan. Syb van der Ploeg is weer ouderwets live met band en zal nummers ten gehore brengen zoals ‘In
Nije dei’, ‘Hart van mijn gevoel’ en
‘In de wolken’. En natuurlijk niet te
vergeten op zaterdag een spectaculair optreden van Guus Meeuwis! Dit mag je absoluut niet missen!
Lekker meezingen met alle bekende krakers zoals ‘Het is een Nacht’,
‘Kedeng Kedeng’, ‘Schouder aan
Schouder’, maar ook de hits van zijn
nieuwste album ‘Armen Open’. Het
muziekspektakel vind plaats op het
vernieuwde evenemententerrein in
Nieuw-Vennep en is zowel met de
auto, fiets als met de trein uitstekend bereikbaar en het parkeren is
gratis.
De voorverkoop is inmiddels gestart. De tickets voor vrijdag 9
september kosten 19,50 euro en
voor de zaterdag 29,50 euro, een
combi-ticket voor beide avonden kost 40 euro. Voor meer informatie en voorverkoopadressen:
www.vriendenvanholland.nl

Optreden Denk aan de Buren
Aalsmeer - Zaterdag 3 september treedt het bekende Aalsmeerse
smartlappenkoor Denk aan de Buren op tijdens de Westeinder Havendagen. Het altijd zeer enthousiaste smartlappenkoor, onder leiding
van dirigent Frans Koers, wordt muzikaal begeleid door de accordeonisten Cor Trommel en Louise Prins
en pianist Ally Maarse. Het repertoire bestaat voornamelijk uit, hoe kan
het ook anders, onvervalste smartlappen en andere levensliederen,
meezingers en ander Nederlandstalig werk. Het koor Denk aan de Buren heeft sinds haar oprichting (11
november 1999) naam gemaakt als
een vrolijk koor waar naast het serieuze meerstemmige smartlappenwerk, ook heel goed een feest-

je mee te bouwen is. Wist u dat u
het koor kan inhuren voor feesten
en partijen? Na een jarenlange ledenstop heeft het koor weer ruimte
voor enthousiaste zangers en zangeressen. Het plezier van het samen
zingen is het belangrijkst. De repetitieavonden zijn op de donderdagavond van 20.30 tot 22.30 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat 4. Meer weten? Zie de website www.smartlappen.com of kom
ga even kijken en luisteren op zaterdag 3 september bij de Jachthaven Het Drijfhuis aan de Uiterweg
27. Zoals alle presentaties van Denk
aan de Buren beloofd ook dit optreden een feest te gaan worden. Denk
aan de Buren treedt om 14.00 uur en
om 15.00 uur op.

Cursus bij Learn 2 Sing
Bovenkerk - Speciaal voor pittige
vrouwen, die enthousiast mee willen
zingen in een koor, organiseert het
vrouwen a capella barbershopkoor
Amstel River Singers de cursus:
Learn 2 Sing. In zes dinsdagavonden worden de belangrijkste principes van de zangtechniek aangeleerd, toegepast op goed in het gehoor liggende, bekende muziek. De
cursus wordt afgesloten met een eigen optreden, in samenwerking met
het koor. De cursus wordt gegeven door dirigent Lenhard van Ballegooijen met medewerking van leden van het koor. De cursus start op

dinsdagavond 20 september. Overige cursusdagen zijn 27 september,
4, 11, 18 en 25 oktober.
De cursus wordt gegeven in het
Noorddamcentrum aan de Noorddammerlaan en is van 20.15 tot
22.30 uur. Voor aanmelden of meer
informatie kan contact opgenomen worden met Marleen Prinsen
via 020–6451608 of Ingrid Hoogenboom via 020-6431865, mailen kan
naar info@amstelriversingers.nl of
kijk op de site www.amstelriversingers.nl. Inschrijven voor 10 september is gegarandeerde deelname.

Vrouwen(pop)koor Simply
West zoekt nieuwe leden
Amstelveen - Al ruim 10 jaar zingt
Simply West elke maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum West End de sterren van de
hemel. Simply West is een laagdrempelig vrouwenkoor wat betekent dat kennis van het notenschrift en/of muzikale ervaring niet
noodzakelijk is. Toon kunnen houden, muzikaliteit en een redelijke
stem wel. Tijdens de repetities wordt
naast gezelligheid ook concentratie
en focus verwacht. Ook is gebleken
dat enig huiswerk (teksten leren en
partijen oefenen) de snelheid en niveau van instuderen aanmerkelijk
verhoogt. Het repertoire is gevarieerd, van popsongs, tot musical hits
en latin liedjes. Simply West zingt
drie- of vierstemmig, het repertoire

wordt op bladmuziek uitgedeeld of
via mail gestuurd, maar ook zonder
notenkennis kan op gehoor mee gezongen worden. Nieuwe leden kan
het vrouwenpopkoor wel gebruiken. Leuk? Bel of stuur een mailtje
naar Marjolijn Geirnaert via marjolijngeirnaert@hetnet.nl en telefoonnummer 020-6407664 of Marjan de
Lang via marjan2508@hotmail.com
en telefoonnummer 020-4533288
met daarin wat persoonlijke gegevens zoals leeftijd, zangervaring ja/
nee, stem (sopraan, mezzo of hoge of lage alt of kom langs op een
maandagavond. Tijdens een proefles zal dan een stemtest worden afgenomen. Maandag 12 september
starten de repetities voor het nieuwe seizoen.

Aalsmeer - Voor kinderen en
volwassen biedt de Werkschuit
Aalsmeer vanaf maandag 19 september weer diverse creatieve cursussen in Het Stommeerkwartier
aan de Baccarastraat 15. Maandag
vanaf 16.00, woensdagmiddag vanaf
13.30 en 15.30 en donderdag vanaf
16.00 uur zijn er cursussen creatieve vorming voor kinderen. Ze gaan
met verschillende materialen werken, zoals klei, hout, papier-maché
en kosteloos materiaal. De kinderen
worden gestimuleerd naar eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen. Woensdagmiddag vanaf 15.30
en zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur
is er tekenatelier voor kinderen vanaf 6 jaar Dit tekenatelier is bedoeld
voor jongens en meiden die tekenen
en of schilderen heel leuk vinden en
dit graag doen.
De kinderen leren een aantal technieken en materiaalkennis, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Nieuw bij de Werkschuit op de maandagavond is de
cursus sieraden maken van polymeerklei (fimoklei). In zeven lessen leren de cursisten verschillende
(basis)technieken en afwerkingsmogelijkheden. Ook wordt aandacht
besteed aan kleurgebruik, mengen
van kleuren, combinaties met andere materialen. Na elke les gaan
de cursisten met een eigen sieraad
naar huis. Op dinsdagavond 27 september start de cursus schilder- en
tekenatelier met docente Jutta Atsma. Deze cursus bestaat uit 6 lessen van ander half uur en per les
wordt met een ander materiaal gewerkt. Op de dinsdagavond is er ook
een cursus beeldhouwen. Alle aspecten tot het maken van een beeld
komen in deze cursus aan bod. Op
de woensdagavond is er een cursus
edelsmeden. Deze cursus geeft de
mogelijkheid oude technieken te leren en toe te passen door edelmetalen (zilver) te zagen, te buigen en te
smeden waarna een spannend sieraad ontstaat. De Werkschuit organiseert verder ook een cursus acryl
schilderen op de woensdagavond.
Tijdens de les komen diverse aspecten aan de orde, zoals compositie,
perspectief, kleurenleer, mengen,
verfbehandeling, schetsen, verhouding en het leren kijken. Er wordt
gewerkt vanuit een gezamenlijk onderwerp waar onder ander stilleven,
zelfportret of landschap. Op de donderdagavond is er weer een cursus
Vilten voor beginners, In deze cursus leert docent Marnell van Zoe-

len de cursisten kennismaken met
deze fascinerende techniek. Eerst
worden er proeflapjes gemaakt, al
dan niet met toevoeging van ander
materiaal. Het wordt een ware ontdekkingstocht naar de mogelijkheden om vilt te creëren en vilt toe te
passen
Donderdagavond 24 november start
weer een cursus Tegel en Glas mozaïek. Nieuw op de zaterdagmiddag
is de cursus Schilderen in de stijl
van. In deze cursus gaat geschilderd
worden in zeer uitlopende stijlen
van kunstenaars als Monet, Lucian en Freud. Elke les staat een kunstenaar centraal. De cursisten krijgen eerst wat achtergrond informatie. Er wordt gepraat over de stijl en
kenmerken van de kunstenaar, hoe
zijn kleurgebruik is, de penseelvoering en de compositie. Op die manier gaan de cursisten daarna zelf
ook proberen te schilderen. Gea van
Diemen geeft deze cursus van 6 lessen.
Workshops en kinderpartijtjes
Wie op zoek is naar een originele en
creatieve manier om een gezellige
dag door te brengen met vriendinnen of collega’s kan een workshop
volgen bij de Werkschuit. In deze
workshop gaat de groep zelf een
schaal of beeld maken van chamotte klei. Ook kan gekozen worden
voor een mozaïek spiegel of schaal.
De workshop duurt ongeveer twee
uur. De Werkschuit organiseert ook
kinderpartijtjes voor jongens en
meisjes vanaf 6 jaar. De kids mogen
zelf uitkiezen met wat voor materiaal
ze willen werken Bijvoorbeeld dierfiguren maken van klei dat in de oven
wordt gebakken. Ook kan gekozen
worden voor werken met brooddeeg
of fimoklei, schilderen op doek behoort tot de mogelijkheid, evenals
figuurzagen. Voor de grotere kinderen is er mozaïek, modelboetserend
en solderen. De partijtjes duren ongeveer twee uur. Verdere inlichtingen www.creatieve-kinderpartijtjes.
nl. Aanstaande zaterdag 3 september zijn medewerkers en docenten
van de Werkschuit aanwezig op de
braderie.
Folders met het complete cursusprogramma, inclusief lestijden, zijn
verkrijgbaar bij de bibliotheek, het
gemeentehuis, C1000 Koster en de
boekwinkels in Aalsmeer. De folder
telefonisch aanvragen kan bij Margot Tepas via 0297-340150 of kijk op
www.gklein.org/wsa.

Sursum Corda weer van start
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda gaat weer van start. De
repetities beginnen aanstaande vrijdag 2 september in gebouw Irene
aan de Kanaalstraat en staan onder
leiding van dirigent Dick Hesselink.
Het harmonieorkest zal op 12 november deelnemen aan het Streekfestival in Bodegraven. Dus er zal
meteen begonnen worden met het
instuderen van de stukken daarvoor.
Op het Streekfestival zullen de gespeelde stukken beoordeeld worden door een jury. Verder staat uiteraard de oliebollenactie weer op
de planning voor het najaar, deze
keer op 18 en 19 november. Kerstochtend zal Sursum Corda spelen
in de Thamerkerk te Uithoorn. Uiteraard is Sursum Corda altijd op
zoek naar aanvulling van het orkest.
Vooral slagwerkers en blazers op
klarinet of trombone zijn van harte

welkom, maar uiteraard ook andere blazers. Sursum Corda heeft ook
een jeugd- en opleidingsorkest. De
repetities zijn op vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
Jong Sursum
Jeugd- en opleidingsorkest Jong
Sursum begint aanstaande vrijdag
ook weer met de repetities. Zij repeteren iedere vrijdagavond van 18.45
tot 19.45 uur, eveneens in gebouw
Irene, Kanaalstraat 12 (naast de
Dorpskerk). Beginnende muzikanten zijn van harte welkom. Kom gewoon even langs. Het is voor leden
van de vereniging ook mogelijk om
een instrument te lenen, er is een
aantal instrumenten beschikbaar.
Voor meer informatie: 0297-344334
of 0297-521128 of bezoek de website: www.sursum-corda-aalsmeer.nl.

Veiling bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 5 september houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer weer haar eerste maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. De
avond begint om 20.00 uur, maar de
zaal is al om 19.15 uur open om te
kijken wat er op deze avond op de
veiling aan postzegels wordt aangeboden. Ook op de site zijn veel afbeeldingen te zien welke zegels deze avond worden geveild. Kijk hiervoor op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Voor belangstellenden is een exemplaar van het clubblad met daarin de veiling aan de zaal verkrijgbaar. Ook zijn er diverse 5 cent stokboeken aanwezig waarin lekker gesnuffeld mag worden. Tevens wordt
een verzameling tentoongesteld en
wordt een loterij gehouden waarmee planten gewonnen kunnen
worden. In totaal houdt Postzegel-

verenging Aalsmeer negen avonden
met een veiling per seizoen. In de
septemberveiling zitten veel Nederlandse zegels, zoals veelal postfris,
complete jaargangen, postzegelboekjes met diverse afwijkingen en
soorten, FDC ’s beschreven en onbeschreven, maar ook Nederlandse Antillen, België, Azoren met vele bloemen, Republiek Suriname en
Nieuw Zeeland. Zoals gebruikelijk
kunt u nieuwtjes uit binnen en buitenland bij de vereniging bestellen,
evenals albumbladen, catalogus etc.
De nieuwtjes Nederland worden
verzorgd door William Bosdam. Hij
heeft nog een redelijke voorraad zegels en dat alles tegen loketprijs. De
nieuwtjes buitenland en verder alle
benodigdheden (albums en bladen,
catalogi, etc.) wordt verzorgd door
J. Teunen. Er is uiteraard maandag
koffie en een drankje verkrijgbaar in
de zaal en er volop gratis parkeergelegenheid, dus kom gerust langs.

Dorpshuis De Reede 40 jaar
Rijsenhout - Het is in september 40
jaar geleden dat het dorpshuis De
Reede in Rijsenhout haar deuren
opende en dit gaat op grootse wijze
gevierd worden. Met de slogan ‘40
jaar De Reede voor een feest’ gaan
op zaterdag 24 september alle remmen los in Rijsenhout. Vanaf 12.00
uur zal het op de Werf en rondom
het Dorpshuis bruisen van de feestelijkheden. Met een verenigingen-

markt, waar alle Rijsenhoutse verenigingen aan deel nemen, de historie met hoe het allemaal begon,
optredens en vooral veel activiteiten
voor de jeugd. Het exacte programma met alle tijden en activiteiten
zal nog bekend gemaakt worden.
De zaterdag zal afgesloten worden
met een receptie en een feestavond
’s avonds in De Reede voor alle Rijsenhouters.

2e katern
Dorcas onder de pannen?

Geld verdienen met duurzaamheid

Aalsmeer - De komende weken
wil Dorcas Aalsmeer zo veel mogelijk pannen inzamelen. Niet voor
de winkel deze keer, maar voor een
ander doel. Er worden door Dorcas Nederland namelijk, naast de
wel bekende voedselpakketten ook
kook- en eetpakketten samengesteld.
In deze pakketten zit serviesgoed,
bestek en ook pannen en op dit
moment is er een te kort aan pannen, zodat heel veel pakketten niet
compleet gemaakt kunnen worden.
Daarom is besloten een speciale actie te houden om zo veel mogelijk
pannen in te zamelen. Maar natuurlijk zijn er ook nog wel pannen en
héél veel andere artikelen in de Dorcaswinkel te koop. Handig en voordelig als je bijvoorbeeld straks gaat
studeren en op kamers gaat, want
bij de Dorcaswinkel is werkelijk bijna alles te koop wat hiervoor nodig
is en voor een klein prijsje. Serviesgoed, bestek en pannen, maar ook
televisies, stereo’s, strijkbout, koffiezetapparaat, waterkoker, lampen,
enz. Bovendien staat in de meubelhal aan de Hoge Dijk een keur van

Aalsmeer - ‘In de sierteeltsector
geld verdienen met duurzaamheid’
is het thema van het Greenportcafé
Aalsmeer e.o. op donderdag 15 september. Dit tweede Greenportcafé
wordt gehouden bij Naktuinbouw
in Roelofarendsveen. Sprekers zijn
Aldo Breed van DekaMarkt, Joost
Wesselman van Wesselman Flowers
en Piet Kelderman van Ciccolella.
Moderator is John van Ruiten van
Naktuinbouw. Sectorgenoten kunnen zich aanmelden via www.greenport-aalsmeer.nl. Het programma
begint om 16.00 uur. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij
de overheid en krijgt in het bedrijfsleven ook steeds meer aandacht.
Maar hoe werkt het in de praktijk en
hoe kunnen ondernemers in de sierteeltsector er ook geld mee verdienen? En hoe kan duurzaamheid de
positie van de Greenport Aalsmeer
versterken? Daarover gaat het tijdens het Greenportcafé op 15 september.

Het doel van dit project is ziektes zoals malaria, tyfus, cholera enz. terug
te brengen, daarom worden er latrines gebouwd en krijgt mijn trainingen. Ook worden dammen gemaakt
en vennen gecreëerd, zodat schoon
water beschikbaar is. Dit water kan
tevens gebruikt worden voor bevloeiing van het droge land, waardoor de opbrengst groter wordt. De
Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg 173a is op dinsdag, donderdag
en zaterdag, ook voor inbreng, open
van 10.00 tot 16.00 uur. De Dorcasmeubelloods aan de Hoge Dijk is alleen geopend op zaterdag van 11.00
tot 13.00 uur.

Ride for the Roses loterij
op braderie in Centrum
Aalsmeer - Tijdens de braderie
aanstaande zaterdag 3 september
van 10.00 tot 17.00 uur in het Centrum organiseert de winkeliersvereniging in samenwerking met
de gemeente Aalsmeer een loterij,
waarvan de opbrengst in zijn geheel
ten goede komt aan de Ride for the
Roses, het grote wielerevenement
dat in Aalsmeer en omgeving wordt
gehouden voor KWF Kankerbestrijding aanstaande zondag 4 september. De winkeliers hebben tientallen
mooie prijzen beschikbaar gesteld.
De loten kosten 1 euro per stuk en
zijn te koop in de Ride for the Roses-kraam. De trekking vindt plaats
op 5 september en de uitslag zal op

6 september op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl) bekend worden gemaakt. Koop een lot
en steun de strijd tegen kanker!
Meefietsen nog mogelijk!
Overigens is inschrijven voor de
routes van 25 en 50 kilometer van
de Ride for the Roses nog mogelijk.
Kijk op www.ridefortheroses.nl voor
meer informatie. Gaat u niet fietsen?
Kom dan zondag 4 september de
fietsers aanmoedigen in Aalsmeer
Centrum. Verschillende winkels
openen de deuren tussen 12.00 en
17.00 uur en de terrassen zijn geopend.

Zaterdag open dag

Nieuw jaarprogramma bij
Raja Yoga Aalsmeer
Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmeer
heeft sinds maart een eigen ruimte in de Zijdstraat 72a, boven de Hema. Deze multifunctionele, professioneel ingerichte yogaruimte stelt
de Raja Yoga-docenten Tom Verlaan en Ester Vajra Hill in staat hun
programma-aanbod flink uit te breiden. Na afronding van hun zeer succesvolle zomerprogramma, presenteren ze nu met trots hun jaarprogramma Body Mind Spirit voor het
seizoen 2011–2012. Het is nog altijd
de ambitie van Raja Yoga Aalsmeer
geweest om voor iedereen en op elk
niveau een les of cursus aan te bieden. Cursisten krijgen zo de kans
zich optimaal spiritueel te ontwikkelen. Tijdens de open dagen op de
zaterdagen 3 en 10 september van
10.00 tot 17.00 uur wordt het jaarprogramma Body Mind Spirit gepresenteerd. Iedere belangstellende is welkom. Tom en Ester zijn bei-

Tweede Greenportcafé Aalsmeer

meubelen. Dus kom eens kijken of
er ook iets voor jou bij is. Kopen bij
de Dorcaswinkel is altijd een winwin situatie, want jij komt goedkoop
aan je spullen, de mensen waarbij
de spullen overcompleet waren vinden het fijn dat ze iemand anders
blij mee kunnen maken en met de
opbrengst worden mensen in behoeftige omstandigheden geholpen.
Op dit moment gaat de opbrengst
naar een project in Kitise, Kenia.

den aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden. Zaterdag 3 september verzorgt Hedwigh Verbruggen-Letty om 13.00 uur een gratis lezing over de cursus Drie sleutels voor authentiek leven, een onderdeel van het jaarprogramma. Het
jaarprogramma Body Mind Spirit
heeft voor ieder wat wils: Raja Yoga-lessen en –opleidingen (basis en
gevorderd), tieneryoga, Reconnective healing en the reconnection, reiki I en II, cursussen betreffende persoonlijke ontwikkeling, filosofie, meditatie en ontspanning, lezingen en
themadagen.
Behoefte aan meer innerlijke rust
en richting in uw leven? Het jaarprogramma Body Mind Spirit is
hier zeer geschikt voor. Raja Yoga Aalsmeer biedt de gelegenheid
uzelf beter te leren kennen en in een
toegankelijke, gemakkelijke sfeer in
harmonie te komen

Nieuwe collectie voor heren, dames en kids

Oude jeans is dit weekend
geld waard bij Big L
Aalsmeer - Big L is de grootste
jeans specialist van de regio. Nergens in de regio is zoveel aanbod
aan jeans voor heren, dames en
kids.Van de hippe G-Star tot een
degelijke nette jeans voor de casual friday, voor elk wat wils. Het is het
begin van een nieuw seizoen, mensen zijn weer terug van vakantie,
scholen beginnen weer, alle activiteiten komen weer op gang. Om de
start van het nieuwe seizoen goed
te beginnen geeft Big L dit weekend
korting op een nieuwe jeans. Tegen inlevering van een oude broek,
wordt korting gegeven op een nieuwe. Tevens steunen kopers hiermee
het goede doel. Big L heeft er namelijk voor gekozen om alle broeken te doneren aan het Leger des
Heils. Twee vliegen in één klap dus.
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 verschillende kortingbedragen. Bij besteding
tot 50 euro van een nieuwe jeans
wordt 10 euro korting gegeven. Wie
een broek tussen de 50 en 100 euro koopt, krijgt 15 euro korting. En

wie een nieuwe broek koopt die een
waarde heeft van 100 euro of meer,
krijgt een korting van 20 euro. De
korting geldt alleen tegen inlevering
van je oude broek. Op dit moment
hangt de winkel verder weer vol met
de nieuwste collecties voor heren,
dames en kinderen. Volop winterjassen, warme vesten, mooie overhemden en ga zo maar door, Big L
is klaar voor de winter. Nieuw dit
seizoen is voor de kids het bekende merk G-Sus met ondere andere
leuke print shirts, sweaters en leuke vestjes voor zowel jongens als
meisjes.
Fashion Night
Een goede tip om de nieuwste collecties van Big L en andere winkels
te bezichtigen is door aanwezig te
zijn bij de Fashion Night in de feesttent op dinsdag 6 september. De
kaartverkoop is in volle gang. Deze avond verzorgen de winkels een
avondvullend programma. Bezoekers worden weer helemaal bijgepraat over de laatste modetrends
voor de aankomende winter. Haast
u naar Big L in de Zijdstraat voor
kaarten, want op is op!

Levendige discussie
Met het programma en de sprekers
Aldo Breed van DekaMarkt, Joost
Wesselman van Wesselman Flowers
in Roelofarendsveen Piet Kelderman van Ciccolella rekenen de organisatoren van het Greenportcafé
op een levendige discussie. Steeds
intensiever profileren supermarkten
als DekaMarkt zich met duurzaamheid. Daarnaast neemt het belang
van de retail voor de de bloemenen plantenafzet toe. Wesselman Flowers is in de categorie bolgewassen
als nummer 1 geëindigd bij Ranking
the Grower. Deze kwekerscompe-

titie had dit jaar duurzaamheid als
thema. Ciccolella, van oorsprong
Italiaans met in Nederland onder
meer de handelsbedrijven Topflora,
Zurel, Sierex, Disva en Disflor, positioneert zich met een nieuwe visie
op duurzaamheid. Het eigen groenlabel ‘Green Vision’ maakt hier deel
van uit. Het eerste Greenportcafé
werd gehouden in De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug en trok meer
dan 100 belangstellenden. Het ondernemersgehalte was met 75% uitzonderlijk hoog en daardoor kwam
de netwerkfunctie goed uit de verf.
Op 15 september wordt het cafékarakter versterkt en is er ook een informatiemarkt. Om te onderstrepen
dat de Greenport zich uitstrekt over
meerdere gemeenten en provincies,
wordt het tweede Greenportcafé in
het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen gehouden. De gemeenten
Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn, Amstelveen, Haarlemmermeer en Aalsmeer maken deel uit
van het samenwerkingsverband.
Extra optie: rondleidingen
Een extra optie voor geïnteresseerden zijn dit keer rondleidingen bij
Naktuinbouw. Voor de gasten van
het Greenportcafé beginnen deze
interessante bedrijfsbezoeken om
14.30 uur. Van 15.30 tot 16.00 uur is
er de inloop voor het café. V
oor de presentaties en de discussies is tijd ingeruimd tussen 16.00
en 17.00 uur. Vervolgens staat de
borrel klaar, kan de informatiemarkt
worden bezocht en de kennismaking met branchegenoten worden
geïntensiveerd.

Drukbezocht eerste Greenportcafé Aalsmeer.

Dutch Creations officiële
sponsor EK bloemsierkunst
Aalsmeer - Dutch Creations kondigt met trots aan hoofdproductsponsor te zijn van het aankomende Europees Kampioenschap Bloemsierkunst in Havirov,
Tsjechië. Dit kampioenschap vindt
plaats op 2 en 3 september. Dutch
Creations zal de kandidaten voorzien van hoogwaardige producten
tijdens de doorslaggevende, geheime opdrachten. Daarnaast zal Dutch Creations live verslag doen van
het kampioenschap en de People’s Choice Award uitreiken. Dutch
Creations is een samenwerkingsverband tussen de toonaangevende Nederlandse veredelaars Anthura, Fides, Van Den Bos Flowerbulbs,
Corn Bak en Schreurs. Gezamenlijk vertegenwoordigen de partijen een breed assortiment, bestaande uit o.a. rozen, lelies, anthuriums,
phalaenopsis, gerbera’s, chrysanten, bromelia’s en Calandiva®. Dutch Creations vindt het van belang
dat toparrangeurs kunnen werken
met de nieuwste en hoogwaardige bloemen en planten. De toppers
die deelnemen aan het EK gaan de
uitdaging aan om gekroond te wor-

den tot Europees kampioen. Het
EK telt deelnemers uit 19 verschillende Europese landen. Elke kandidaat steekt veel energie in het realiseren van prachtige en hoogwaardige arrangementen. Hun inspiratie en passie voor bloemen en planten wordt gedeeld door Dutch Creations. Dutch Creations zal voor deze
wedstrijd de producten voor de geheime opdrachten beschikbaar stellen. Daarnaast zijn ook de bloemen
en planten in de centrale presentatieruimte afkomstig van Dutch Creations. Dutch Creations stimuleert via
deze sponsoring de designers om
het beste uit zichzelf te halen en inspireert bloemisten met zijn honderden verschillende rassen.
Vanaf 2 september kan worden gestemd op de Facebookpagina van
Dutch Creations (www.facebook.
com/dutchcreations) of de Dutch
Creations website (www.dutch-creations.com/europacup2011). Per emailadres kan één stem worden uitgebracht, dus elke stem draagt bij
aan de populariteit van een specifieke ontwerper.

Meetsysteem voor zadel op maat

Geen pijnlijke billen meer
met Waning Tweewielers!
Aalsmeer - Bijna elke fietser heeft
er weleens last van: zadelpijn. Heel
vervelend, maar toch is zadelpijn
niet nodig. Bij zadels is het namelijk
net als schoenen, als het niet past
gaat het knellen. De kunst is om een
zadel te vinden dat precies de juiste maat heeft. Waning Tweewielers
in de Zijdstraat 5 beschikt hiervoor
over een meetsysteem dat kan helpen een zadel te vinden dat precies
‘past’ bij de fietser. En een passend
zadel voorkomt pijn, ook bij lange
ritten. Het zadelmeetsysteem meet
de afstand tussen de twee zitbeenderen, dat zijn de onderste twee
botten van het bekken. Om zadelpijn te voorkomen is het belangrijk dat je precies op deze twee botten zit. De druk zit dan op de juiste
plek en daarmee wordt voorkomen
dat omliggende zenuwen en pezen
worden belast. Is het zadel te smal
of bijvoorbeeld te zacht, dan kunnen
de zenuwen en pezen afgekneld
worden en dan krijg je zadelpijn. Bij
vrouwen staan de zitbotjes iets verder uit elkaar dan bij mannen, vandaar dat vrouwen meestal een breder zadel nodig hebben.

Gratis advies
Het zadelmeetsysteem bij Waning
Tweewielers werkt eenvoudig. Je
gaat op een krukje zitten waarop
een kartonnen plaatje ligt. Er ontstaat dan een afdruk van de zitbeenderen in het karton. Het kartonnen plaatje wordt in het meetsysteem geplaatst waarbij met behulp van lichtstralen nauwkeurig de
afstand tussen de zitbeenderen gemeten wordt. Deze gegevens worden ingevoerd in de computer, gecombineerd met een aantal feiten
over het fietsgedrag.
Denk hierbij aan de zithouding, de
afstand die gefietst wordt en de
klachten die er op dit moment zijn.
Na het invoeren van deze gegevens
wordt het zadeladvies zichtbaar en
krijgt de klant uitleg over het zadel.
Uiteraard wordt het zadel door één
van de monteurs gemonteerd en afgesteld om voortaan zonder pijnlijke billen te kunnen fietsen. Tijdens
de braderie op 3 september in het
centrum wordt de zadelmeting gratis uitgevoerd en wordt 10 procent
korting op het zadel gegeven!

Met Caiway watertoren in
Kraam Molenaar elke donderdag

Poldermeesterplein is een
vishandel rijker
Aalsmeer - Het werd gemist, een viswinkel in Nieuw-Oosteinde. Sinds afgelopen donderdag heeft vishandel John Molenaar uit Volendam daar verandering in gebracht: Elke donderdag is zijn goedgevulde viskraam aanwezig op
het Poldermeesterplein. Het winkelcentrum is nu echt van alle markten thuis.
Donderdags van 8.00 tot 17.30 uur kunnen liefhebbers van verse vis terecht bij
John. De visverkoper uit Volendam heeft niet alleen een heerlijk assortiment
vis voor in de pan, maar ook diverse klaargemaakte vissalades, patés en een
echte aanrader: Wraps met gerookte zalm. Info: 06-53658243.

Aalsmeer - Op 17 en 18 september kunnen klanten van Caiway uit
Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel en
Kudelstaart gratis een bezoek brengen aan de watertoren. Aan de voet
van de watertoren ligt galerie Sous
Terre. Hier kan men onder het genot van een kopje koffie of thee en
iets lekkers van moderne kunst genieten. Ook kinderen zijn van harte welkom! De vlinder van BabyTV
brengt een bezoek aan de galerie
en er is een filmhoek. Nieuwsgierig geworden? Aanmelden kan via
www.caiway.nl/watertoren!
BabyTV is de televisiezender voor
baby’s en peuters. Overdag nemen
leuke karakters zoals Pim en Pimba, Charlie en de Cijfers en de Cuddlies de allerkleinsten mee op ont-

dekkingsreis door de wereld en leren baby’s en peuters hun eerste
woordjes en liedjes. ’s Avonds en
‘s nachts zorgen rustige muziek en
langzaam bewegende beelden voor
een rustgevende omgeving. De programma’s zijn gemaakt in samenwerking met psychologen en pedagogen. De programma’s zijn kort en
worden niet onderbroken door reclame. BabyTV is overal in Nederland beschikbaar via digitale televisie. BabyTV is bij Caiway te ontvangen op voorkeuze 86 met een abonnement op het Taste pakket. Caiway
levert digitale radio- en televisie, internet en telefonie over de kabel- en
glasvezelnetwerken in onder andere de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Wij zoeken vrijwilligers voor
het doen van boodschappen
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is er voor
alle vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg. Tevens kunt u in het Loket terecht voor
informatie over voorzieningen die het mogelijk
maken langer zelfstandig te functioneren.
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg locatie Uithoorn is een Vrijwillige Hulpdienst actief. Het
Loket bemiddelt tussen de vraag van de burger en de vrijwilliger. Momenteel zijn wij opzoek
naar vrijwilligers.
Wat doet een vrijwilliger?
bieden van hulp bij het doen van boodschappen,
bieden van vervoer naar ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut,
doen van boodschappen,
klein tuinonderhoud,
klusjes in- en om huis.

hun eigen omgeving voor deze dienst kunnen
vragen.

met name voor het bieden van hulp bij
het doen van boodschappen zij wij op
zoek naar vrijwilligers.
is dat iets voor u?
Neem dan contact op met het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens van het
Loket vindt u links in
deze advertentie.

Declaratiefonds jongeren

rekenmachine;
muziekles;

... de Wet maatschappelijke ondersteuning
uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij
het oplossen van een probleem?
... als uw indicatie voor Huishoudelijke Verzorging verloopt u zelf een nieuwe indicatie bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg moet aanvragen?
... de Wet maatschappelijke ondersteuning
uitgaat van “niet leunen maar steunen”.
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers
moet worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de
overheid zorgt voor het vangnet.
... u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen bij het Loket Wonen Welzijn en
Zorg?
… het Loket Wonen Welzijn en Zorg op de
gezondheidsmarkt in Aalsmeer staat op
8 oktober 2011.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor
gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, gehandicaptenparkeerkaart, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of een bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen? Ook
kunt u berekenen of u recht heeft op landelijke voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een studietoelage. Kijk op de website
van bereken uw recht, dit kan via www.berekenuwrecht.nl. Hier u kunt u direct bekijken of
u in aanmerking komt voor de bovenstaande
voorzieningen.

Declaratiefonds 65-plussers

Inwoners van Uithoorn kunnen een beroep
doen op een vrijwilliger wanneer zij niemand in

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een
uitkering) ontvangen tot € 1.241,33* (alleenstaand) of € 1.379,25* (samenwonend). In
sommige gevallen mag u meer verdienen
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen
rekening gehouden met het eigen vermogen.
Welke kostenposten vallen onder deze regeling:

Wist u dat…

schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt
u het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend.
* Exclusief vakantiegeld

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot € 1.203,63* (alleenstaand)
of € 1.656,72* (samenwonend). Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel om ouderen
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er
wordt geen rekening gehouden met uw eigen
vermogen. Welke kostenposten vallen onder
deze regeling:
naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.
* Exclusief vakantiegeld
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Zwemverbod bij
het surfeiland

Inspraakreacties conceptplan verwerkt

Bewoners Herenweg huiverig
voor meer recreatie en huizen
Aalsmeer - In mei heeft het college van burgemeester en wethouders het concept Masterplan voor
de Herenweg en omgeving vastgesteld. Vervolgens heeft de gemeente een goed bezochte inloopavond
georganiseerd en heeft het plan ter
inzage gelegen. De gemeente heeft
circa 25 reacties van burgers gekregen, die zo mogelijk worden meegenomen in de verdere visievorming.
In het concept Masterplan Herenweg en omgeving staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.
De gemeente wil graag de kwaliteiten van dit gebied versterken door
samenhang te creëren tussen verschillende losse initiatieven. Zo zijn
binnen het plan ‘gaten in het lint’
gedefinieerd voor beide zijden van
de weg. Dit zijn locaties waar toekomstige bebouwing wordt toegestaan, maar waarbij het zicht op de
plas behouden blijft. Ook heeft de
gemeente gezocht naar een landschappelijk verantwoorde inpassing
van het grond- en baggerdepot aan
de zuidwestelijke zijde van de Herenweg en ziet zij kansen voor natuurlijke wandelroutes en mogelijkheden om de fietsroute langs de
Westeinderplassen aantrekkelijker
te maken. Zo’n 25 om- en aanwonenden hebben een reactie gegeven op het plan. Uit de reacties blijkt

onder andere dat veel omwonenden
zich konden vinden in de beschrijving van de kwaliteiten van de Herenweg, maar dat zij huiverig zijn
voor meer recreatie en woningen in
het gebied vanwege mogelijke overlast en toename van verkeersdrukte. Ook de locatie van het baggerdepot roept vragen op van omwonenden. De gemeente zal de reacties
meenemen in de verdere visievorming. Voordat het Masterplan door
de Raad wordt vastgesteld wordt
eerst de instemming van het ministerie van VROM afgewacht voor de
bouw van nieuwe woningen in de
LIB-4 zone. Deze instemming wordt
op korte termijn verwacht. Naar verwachting wordt het definitieve Masterplan Herenweg in oktober vastgesteld.
Nieuw Calslagen
De planvorming rondom het nieuwbouwplan Nieuw Calslagen kent een
eigen traject. Het Visiedocument
voor Nieuw Calslagen zal naar verwachting in het najaar 2011 gereed
zijn en worden vastgesteld door de
Raad. Omwonenden worden dan
uitgenodigd desgewenst in te spreken. Ook wordt daarna een bestemmingsplanprocedure opgestart met
bijbehorend inspraaktraject. Voor
meer informatie over beide plannen:
www.aalsmeer.nl of stuur een e-mail
naar caroline.jansen@aalsmeer.nl.

Politie zoekt getuigen

Brandstichting bij VVA
Aalsmeer - Tussen zaterdag 27 en
maandag 29 augustus is brand gesticht en zijn vernielingen gepleegd
op het terrein van Voetbalvereniging Aalsmeer aan de Dreef. Bij de
kantine was een stapel kranten in
de brand gestoken. Gelukkig is dit
vuurtje voortijdig uitgegaan en is
geen schade ontstaan aan het complex. Op een andere plek was even-

Aalsmeer - Bij surfeiland Vrouwentroost geldt in verband met een bacteriologische overschrijding tot nadere orde een zwemverbod. Bij controle is gebleken dat het water van
de Westeinderplassen nabij het recreatie-eiland aan de Kudelstaartseweg een te hoge bacteriologische
waarde heeft. De provincie heeft
daarom besloten een zwemverbod
af te kondigen voor het surfeiland.
Het zwemverbod geldt niet voor andere delen van de Westeinderplassen. Actuele informatie is te vinden
op de website www.zwemwater.nl.

Parkeerschijf in
Kudelstaart niet
meer nodig

Overlast door heftige regenbuien

‘Riviertje’ in Dorpsstraat!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28
augustus heeft het behoorlijk hard
gereden. Harde plensbuien daalden
neer en met dit vele water had een
groot aantal putten in de straten het
moeilijk.
Zo ook in de Dorpsstraat, ter hoogte van de Ringvaartzijde. Het water

stond zo hoog dat de drempel niet
meer zichtbaar was. Wie door het
‘riviertje’ reed, deed het water flink
opspatten. Als dergelijke regenbuien blijven neerdalen, doet de gemeente er goed aan om opdracht te
geven om regelmatig, in ieder geval
vaker, putten en waterafvoerstroken

eens met een stapel kranten brand
gesticht. Een heg van ongeveer anderhalve meter is weggebrand. Ook
zijn door de vandalen flessen stuk
gegooid op een veld. De scherven
verwijderen moet natuurlijk secuur
gebeuren en dit heeft flink wat tijd
gekost. Mogelijk zijn er getuigen.
De politie hoort het graag via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Aalsmeer over bestuurlijke samenwerking gepraat, maar is de gemeente niet ondertussen gewoon
bezig met een fusie? Misschien
wordt het wel de gemeente Amstelmeer. Misschien is dat helemaal zo
slecht nog niet voor de identiteit van
Aalsmeer. Was trouwens ook niet
iets tussen Aalsmeer en Uithoorn?
Daarmee is toch maar mooi samen
een bedrijventerrein mee ontwikkeld.
Al met al een prachtig onderwerp
voor debat tijdens een PACT-café in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat op woensdag 7 september. Om 19.45 gaat de zaal open, om
20.15 uur start de bijeenkomst. Na
afloop drinken de aanwezigen samen een glas op de ware identiteit
van Aalsmeer.

Vanaf aanstaande maandag

Bosrandbrug afgesloten!
Aalsmeer - De Bosrandbrug in
Amstelveen en de bijbehorende
fietsbrug zijn van maandag 5 september 2011 tot medio 2012 afgesloten voor al het verkeer. Door beide bruggen geheel te vervangen,
voldoen ze ook in de toekomst aan
de eisen van modern en zwaar verkeer. De nieuwe brug wordt voor
zowel auto- als scheepvaartverkeer
breder. Het nieuwe ontwerp (zie afbeelding) sluit aan bij de fly-over die
over de kruising Fokkerweg/Bosrandweg komt te liggen. Het autoverkeer dat vanuit Aalsmeer de A9
wil bereiken, wordt geadviseerd via

de Beneluxbaan naar de A9 te rijden. Verkeer dat vanaf de Fokkerweg Amstelveen wil bereiken, wordt
geadviseerd om via de A9 te rijden.
Brom en fietsverkeer langs de Fokkerweg/Schipholdijk is vanaf zo’n
100 meter vóór de Bosrandbrug tot
aan de rotonde Schipholdijk niet
meer mogelijk. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke veerpont en verder rijden via het
Amsterdamse Bos. Deze pont vaart
vooralsnog 24 uur per dag, zeven
dagen per week. De vaartijden worden na één maand geëvalueerd en
eventueel bijgesteld.

Van donderdag- op vrijdagnacht

Aalsmeerderweg dicht!
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 september worden voor de tweede keer werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd op
de Aalsmeerderweg. Het gaat om
het gedeelte van de Aalsmeerderweg tussen de Machineweg en de
Middenweg. Dit gedeelte zal vanaf 22:00 uur geheel zijn afgesloten
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Uitsluitend bestemmingsverkeer is mogelijk vanaf de kant van
de Middenweg. Vanaf 20.00 uur
worden er reeds vooruitlopend op
het asfalteren, freeswerkzaamheden uitgevoerd. Tussen 20.00 uur

en 22.00 uur is de Aalsmeerderweg tussen de Machineweg en de
Middenweg nog open voor het verkeer, maar het verkeer moet rekening houden met enige hinder. De
werkzaamheden zijn naar verwachting om 05.30 uur afgerond. (Brom)
fietsers ondervinden geen hinder
van de werkzaamheden. In de nacht
van 25 op 26 augustus zijn er ook
al asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, maar toen was er niet voldoende tijd om de weg weer in goede conditie te krijgen. Omwonenden
zijn per brief geïnformeerd en er zijn
borden geplaatst.

In de Dorpsstraat heeft het ‘riviertje’
geen schade veroorzaakt. Na enkele
uren was het waterpeil weer gezakt.

Verkeershinder
op 4 september
Aalsmeer -Op zondag 4 september
zal de Ride for the Roses worden
gehouden in Aalsmeer en omgeving. De start en finish van dit grote
wielerevenement vinden plaats bij
FloraHolland. Daardoor zullen verschillende wegen in Aalsmeer worden afgesloten en is de dienstregeling van Connexxion aangepast.

PACT-café over identiteit
van gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Aalsmeer maken
plannen voor een vergaande samenwerking met de Gemeente Amstelveen. Vindt u dat het al veel te
lang heeft geduurd, of bent u er heilig van overtuigd dat Aalsmeer zijn
identiteit zal verliezen? Hoe gaat er
in een samenwerking gesproken
worden over de toekomst van bijvoorbeeld het Uiterweggebied of de
Bovenlanden? Of zijn er juist kansen in de samenwerking met Amstelveen, zoals op het vlak van het
onderwijsbeleid nu toch al veel kinderen uit Aalsmeer in Amstelveen
naar school gaan? Burgemeester
Litjens houdt een inleiding over de
samenwerking. PACT gaat graag
de discussie aan. Er wordt binnen

te laten controleren. Al enkele malen is de hulp van de brandweer ingeroepen om water uit huizen en
winkels te pompen.

Onwel naar VUziekenhuis
Kudelstaart - Maandagavond 29
augustus rond half acht in de avond
is de traumahelikopter opgeroepen
om naar de Haya van Somerenstraat
te vliegen. Een 54-jarige inwoner
van Kudelstaart was onwel geworden op straat. Omdat de medewerkers van de ambulancedienst de on-

wel geworden man niet bij wisten te
brengen, is hulp ingeroepen van de
vliegende dokters. De 54 jarige is
met spoed overgebracht naar het
VU-ziekenhuis. Zover bekend ligt hij
nog aan de beademing.
Foto: Ronald van Doorn

Getuigen van valpartij gezocht
Aalsmeer - Dinsdag 23 augustus
10.10 uur is Tiny Staalenhoef ten
val gekomen op het Raadhuisplein
ter hoogte van het uitzendbureau.
De inwoonster is nu op zoek naar
de getuigen waaronder een tweetal
heren die haar samen met haar man

overeind hebben geholpen. En Tiny
is op zoek naar de dame met rollator die het echtpaar bemoedigend
heeft toe gesproken. Tiny Staalenhoef is bereikbaar op de telefoonnummers 0297-341467 en 0610721141.

Ter voorbereiding op baggeren

Explosievenonderzoek
in delen van Ringvaart
Haarlemmermeer - De komende
vier maanden voert de gemeente
Haarlemmermeer, in samenwerking
met de provincie Noord-Holland en
het hoogheemraadschap van Rijnland, een explosievenonderzoek
uit in delen van de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder. Deze
werkzaamheden vinden plaats ter
voorbereiding op de baggerwerkzaamheden in de gehele Ringvaart,
die in begin 2012 van start gaan.
Werkwijze
Ter voorbereiding op de werkzaamheden is historisch vooronderzoek
verricht. Uit dit onderzoek bleek dat
een aantal gebieden nader onderzocht moest worden, onder andere gebieden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd. Met
een detectieonderzoek is vastgesteld waar metaalhoudende objecten liggen. Duikers onderzoeken de
komende maanden of er mogelijk
niet gesprongen explosieven aanwezig zijn tussen deze metaalhoudende voorwerpen.
Planning
Volgens planning starten de dui-

kers eind september 2011 met het
onderzoek. Het duikersonderzoek
neemt ongeveer vier weken in beslag, verspreid over de maanden
september tot en met november.
De duikers benaderen de metaalhoudende objecten in de ‘verdachte
gebieden’ en vervolgens identificeren zij het object als zijnde een explosief of een onschuldig voorwerp.
Omwonenden ondervinden in principe geen hinder van de werkzaamheden.
Elk onderzoek gebeurt door gespecialiseerde, gecertificeerde bedrijven die werken volgens wettelijk
voorgeschreven en strenge protocollen. Bij het aantreffen van explosieven treedt het veiligheidsprotocol
van gemeente Haarlemmermeer in
werking. De gemeente en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EODD) zullen passende maatregelen nemen en men zal de omwonenden dan nader informeren. Meer informatie over het explosievenonderzoek en de geplande baggerwerkzaamheden in de Ringvaart is te vinden op www.noord-holland.nl/baggerwerkzaamheden www.rijnland.
net/baggeren_in_rijnland.

Kom op de fiets
De wielertocht van 100 kilometer
start rond 10.00 uur bij FloraHolland
en gaat vervolgens door onder andere Hoofddorp, Heemstede, Hillegom, Uithoorn en Amstelveen en
eindigt weer in Aalsmeer. De eerste
fietsers worden weer rond 14.00 uur
in FloraHolland verwacht. Het peloton wordt begeleid door de politie en een groot aantal verkeersregelaars en gaat over wegen die zijn
afgezet voor al het andere verkeer.
Dit geldt onder andere voor de Burgemeester Kasteleinweg, de Van
Cleeffkade en de Aalsmeerderweg.
Op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl) zijn
de precieze route en de rijtijden van
het peloton te vinden en van de routes van de 25 en 50 kilometer, die
uiteraard ook voor hinder kunnen
zorgen. Naast de deelnemers verwacht de gemeente ook duizenden
recreanten en bezoekers. Houdt u
daarom rekening met extra drukte. De gemeente raadt inwoners
van Aalsmeer die het peloton willen aanmoedigen of de koopzondag
in het Centrum willen bezoeken aan
om met de fiets naar het centrum te
komen.
Openbaar vervoer
Ook is in verband met het evenement de dienstregeling van Connexxion op zondag 4 september
aangepast. Op verschillende trajecten binnen en buiten Aalsmeer
is slechts beperkt busvervoer mogelijk. Wie op deze dag gebruik wilt
maken van het openbaar vervoer,
moet rekening houden met aangepaste verbindingen en langere reistijden.
Kijk voor meer informatie op www.
connexxion.nl, www.aalsmeer.nl of
www.ridefortheroses.nl.

Voor 30.000,boetes open
Schiphol - Grensbewakers van de
Marechaussee op Schiphol hebben zondag 21 augustus een Duitser aangehouden die nog een boete
van 30.000 euro had openstaan. De
52-jarige man werd op uitreis gecontroleerd door de Marechaussee
bij een paspoortcontrole. Na controle bleek de man nog 30.000 euro verschuldigd te zijn aan justitie,
wegens een eerdere veroordeling
in 2003 voor het verstrekken van
steekpenningen. De man kon, nadat
hij enkele uren later zijn boete contant had betaald, zijn weg vervolgen.

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, het verkeersbesluit 2010/12595 met betrekking tot
het instellen van een parkeerschijfzone rondom het winkelcentrum
Kudelstaart herroepen en intrekken.
De parkeerschijf hoeft dus bij het
winkelcentrum niet meer voor het
raam gelegd te worden. Overigens
wel in de straten van het centrum
van Aalsmeer waar maximaal twee
uur de auto gestald mag worden.

Kentekenplaten
vast schroeven!
Aalsmeer - Regelmatig laten kentekenplaten van auto’s los, vooral na
een bezoek aan de wasstraat. Regelmatig wordt een stapel kentekenplaten bij de politie afgeleverd. Kentekenplaat kwijt? Ga eerst eens langs
bij het politiebureau aan de Dreef.
Wie weet, het scheelt toch de aanschaf van een nieuw exemplaar. Overigens wordt aangeraden om kentekenplaten extra vast te schroeven.

Poging inbraak
in woning
Kudelstaart - Op zaterdag 27 augustus is een inbraakpoging gedaan in woning aan het Robend. Bewoners en de politie hebben sporen
van een breekijzer bij het achterraam
aangetroffen. Ook is een slot geforceerd. Mogelijk zijn de dieven gestoord, de woning is niet betreden.

Toch woning in
de Boomgaard
Aalsmeer - Afgelopen 8 juni hebben burgemeester en wethouders
besloten om de procedure ten behoeve van een omgevingsvergunning op te starten voor het bouwen
van een woning met bijgebouw aan
de Boomgaard te Nieuw-Oosteinde. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb)
af te geven voor het plan. De gemeenteraad heeft bij besluit van 23
juni een ontwerpverklaring vvgb afgegeven, welke als definitief wordt
aangemerkt indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het
plan. Nu geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan kan de vvgb
als definitief worden aangemerkt.
Hierdoor kan in afwijking van de
voorschriften in het bestemmingsplan de omgevingsvergunning worden verleend voor dit bouwplan.

Diverse reportages

Ride for Roses
op de radio

Aalsmeer - Zondag 4 september
staat de Ride for the Roses in het
middelpunt van de belangstelling in
Aalsmeer en ruime omgeving.
Radio Aalsmeer zal de diverse activiteiten op de voet volgen tussen
10.00 en 17.00 uur. De reguliere programma’s worden vervangen door
een totaal programma met daarin aandacht voor nieuws, muziek
en reportages vanaf diverse locaties. Ook de sportwedstrijden zullen de revue passeren, zodat de
thuisblijvers op hoogte kunnen blijven van de diverse ontwikkelingen.
Het leukste is natuurlijk om zelf een
kijkje te gaan nemen, bijvoorbeeld
bij Flora Holland.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
de kabel: 99.00, de ether: 105.9 en
ook via de website van het lokale radiostation: www.radioaalsmeer.nl.
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Sieraden en
laptop weg

Doe ook mee!

Op naar 1 miljoen euro
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - De vrijwilligers van de
14e editie van de Ride for the Roses
hadden dit jaar een ambitieus doel:
1 miljoen euro binnenhalen voor
KWF Kankerbestrijding. En dat lijkt
te lukken! De teller staat op dit moment op ruim 900.000 euro. En dat
terwijl veel deelnemers nog moeten
beginnen met het zoeken van persoonlijke sponsoren, tourfietsers
zich nog kunnen inschrijven en er in
het weekend van 3 en 4 september
allerlei activiteiten worden georganiseerd om extra geld in te zamelen.
Duizenden deelnemers, sponsoren
en donateurs hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om geld in te
zamelen voor de Ride for the Roses.
En dat heeft inmiddels zijn vruchten
afgeworpen: er is al ruim 900.000
euro binnen. Maar ook de aankomende weken zal waarschijnlijk nog
veel geld worden ingezameld. Zo
organiseert de Winkeliersvereniging
Aalsmeer Centrum een loterij met
tientallen prijzen, hebben FloraHolland en Dutch Flower Group (DFG)
het initiatief genomen om een spe-

Kudelstaart - Op vrijdag 26 augustus is tussen half een en vier uur in
de middag ingebroken in een woning in de Haya van Somerenstraat. Door het tuinhek en de achterdeur te forceren, hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft. Uit de woning zijn sieraden
en een laptop ontvreemd. Omdat de
inbraak overdag heeft plaatsgevonden, hoopt de politie mogelijke getuigen te vinden. Bellen kan naar
0900-8844.

ciale bloemen- en plantenactie te
organiseren in samenwerking met
Albert Heijn en Karwei en vinden er
op 3 en 4 september verschillende
side-events plaats zoals de FrEsridem, StrongRide en de Run for the
Roses. Gemeente Aalsmeer organiseert bovendien op zaterdagmiddag
3 september spetterende kinderactiviteiten in Kudelstaart, waarvan de
opbrengst naar de Ride for the Roses gaat.
Inschrijven kan nog
Ook meedoen aan de toertochten
van 25 en 50 kilometer van de Ride for the Roses op 4 september
2011 is nog steeds mogelijk. Inschrijven kan bij binnenkomst in de
vertrekhal bij FloraHolland tussen
8.00 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld
voor deelname aan de toertochten
bedraagt 25 euro en is dan alleen
nog mogelijk met contante betaling.
Voor meer informatie over aanmelding, donaties en sponsoring: www.
ridefortheroses.nl. Samen op weg
naar de 1 miljoen!

Aanhangwagen
gestolen

Autobrand Stichtse Pad
Kudelstaart - Zondagmiddag rond kwart voor vier is een bestelbus uitgebrand, die geparkeerd stond op het Stichtse
Pad in Kudelstaart. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. De vlammen sloegen metershoog uit de bus en de
rook was op afstand al te zien. De brandweer heeft de autobrand geblust. Foto: Ronald van Doorn.

Kunstroute Aalsmeer op 17 en 18 september

Tekeningen en beelden van
Manou Tuning: Verrassend!
Veel rook vrijgekomen bij
brand kettingbaan veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 26 augustus
is om kwart voor drie in de middag
de hulp ingeroepen van de vrijwillige brandweer bij een brand in de
kettingbaan op het zuidelijke deel
van het veilingterrein. De smeulen-

de massa zorgde voor veel rook. Na
een uurtje blussen had de brandweer het vuur onder controle. Er is
rook- en waterschade.
Foto: Ronald van Doorn

Nu extra aantrekkelijk

Investeren in energie
besparen loont!
Aalsmeer - Wie wil niet een lagere energierekening? Met energie
besparende maatregelen kunnen
de maandelijkse kosten aanzienlijk
minder worden.
Bent u bang dat het nemen van
energiebesparende
maatregelen
duur of ingewikkeld is? Dat is niet
nodig. En de overheid maakt het nu
extra aantrekkelijk. Met eenvoudige
ingrepen kunt al veel voordeel behalen. Denk bijvoorbeeld aan het
aanbrengen van dubbel glas, of
spouwmuurisolatie. In andere gevallen is meer nodig, zoals isolatie
van het dak. Welke maatregelen zijn
geschikt voor uw woning, wat gaat
het kosten, hoeveel kunt u besparen? Meer Met Minder biedt uitkomst. Meer Met Minder is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven.
Subsidies en financiering
Voor wie wil investeren in energiebesparende maatregelen heeft de
overheid diverse stimuleringsregelingen. Zo gaat tijdelijk het btw-tarief voor een verbouwing van een
woning omlaag van 19 naar 6 procent. Dit lagere tarief geldt nog tot
1 oktober 2011. Dan kunt u een premie van de Rijksoverheid krijgen als
de energieprestatie van uw woning
na de verbouwing aantoonbaar beter wordt. En ten slotte biedt de gemeente Aalsmeer de mogelijkheid
tegen bijzonder gunstige voorwaar-

den een Duurzaamheidlening af
te sluiten. Wethouder Duurzaamheid Ulla Eurich: “Als gemeente willen wij graag een steentje bijdragen
aan energiebesparing. Dat doen
we bijvoorbeeld met gerichte informatie en door partijen bij elkaar te
brengen, zoals op de energiemarkt
die we in mei organiseerden. Daarna kwam er een ware run op onze
energiesubsidie waardoor het potje voor 2011 helaas al leeg is. Wij
overwegen om deze subsidie volgend jaar ook weer aan te bieden.
En dan hebben wij 240.000 euro beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidlening.
Maar de grootste stimulans, zo weet
ik uit gesprekken met mensen die
hun woning hebben geïsoleerd, zit
in elke maand een lagere energierekening!”
Wegwijzer
De btw-verlaging is een regeling
van het ministerie van Financiën, die
loopt via de Belastingdienst. Voor
vragen over de toepassing van de
regeling kan informatie ingewonnen
worden bij de Belasting Telefoon:
0800-0543 of kijk op www.meermetminder.nl. Op de site verder allerlei informatie over kosten en besparingsmogelijkheden, subsidieregelingen en gecertificeerde aanbieders.
Informatie over de Duurzaamheidlening van de gemeente Aalsmeer is
te vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

Aalsmeer - Op de schoorsteenmantel in de woonkamer van Pierre
Tuning staan diverse geestige bronzen beeldjes. Poppetjes die in en uit
een opengewerkte pompoen kruipen. Zij zijn gemaakt door zijn echtgenote Manou. Een grote mooie
kleurenfoto van Manou hangt boven
de bronzen beeldjes. Stralend kijkt
zij in de lens alsof zij wil zeggen: “Ik
ben er nog.” Manou overleed op 28
december 2009, maar is door haar
beelden en tekeningen nog altijd
‘zichtbaar’. In de laatste twee jaar
van haar leven, toen het beeldhouwen te zwaar voor haar werd, legde
zij zich toe op het tekenen. De tekeningen en beeldjes zijn tijdens de
kunstroute op zaterdag 17 en zondag 18 september te bekijken in de
Oude Veiling in de Marktstraat.
Etsen en beeldhouwen
In de begin jaren tachtig volgde Manou etslessen in de Amsterdamse
galerie Buri. Het plezier in het etsen
was zo groot dat er een eigen etspers werd aangeschaft met de bedoeling ook thuis aan het werk te
gaan.
De praktijk pakte anders uit, het
thuis werken gaf teveel geknoei.
Daarom besloot Manou zich te gaan
verdiepen in het beeldhouwen. Zij
ging bij Wessel Bezemer in de leer,
die haar als één van zijn betere leerlingen beschouwde. Dat talent van
zijn ijverige leerlinge kwam overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Haar vader Frans Letanche was
kunstschilder. En ook haar moeder
liet zich op het creatieve vlak niet
onbetuigd. Van beiden hangt eveneens werk in de huiskamer.
Dromerige vrolijkheid
Het oeuvre van Manou is een aaneenschakeling van dromerige vrolijkheid. De exotische flora en fauna worden op een originele fantasierijke wijze verbeeld. De pentekeningen zijn een kijkfeest waarin verrassend veel valt te ontdekken. In de

bomen en onder uitheemse struiken
zitten tal van grappige, karaktervolle
dieren verstopt. Zij leven een leven
waarin alle ruimte voor zichzelf en
elkaar. Parende padden, in bomen
broedende pinguïns, in rietpluimen
klimmende kikkers, krokodillen en
hun broedsel, bevers met ondeugende snuiten en hartveroverende
egels, allen door Manou op zo een
wijze gerangschikt dat er een vervreemding ontstaat die de spanning
in het werk verhoogt. Daar ligt haar
grote kracht.
Zij geeft hiermee haar werk een totaal eigen oorspronkelijke sfeer
mee. Die kracht is ook terug te vinden in de verfijning, de precisie van
het werk. Manou bewijst dat de stofuitdrukking in zwart/wit tekeningen
mogelijk is. Ieder streepje van ragfijn tot brutaal dik bepaalt een eigen karakter. Binnen het platte vlak
wordt daardoor een diepte gesuggereerd die wordt versterkt door de
verschillende pendiktes. Voeg daarbij de humor, de dieren die menselijke trekken vertonen, maar noem
haar getekende wezens, die allerhande geestige capriolen uithalen,
alsjeblieft geen mensen. Dat zijn
poppetjes. Manou noemde het bewust geen mensjes, voor haar bleven het poppetjes.
Laatste tekening
Zelfs in het hospice bleef Manou tekenen. Hier ontstonden de gewassen pentekeningen. Het kwam er
niet meer van om de laatste tekening af te maken. Behalve een emotionele waarde laat deze tekening
ook nog iets heel anders, iets boeiends zien, namelijk de werkwijze
van Manou.
Bij iedere tekening werkte zij van
buiten naar binnen, zij gebruikte altijd het totale papiervlak, minuscuul
werden flora en fauna tot aan een
stuk aaneengesmeed. Bij de laatste tekening is het middendeel van
het papier nog maagdelijk wit. Pierre Tuning heeft de tekeningen door

de firma Cocu laten reproduceren.
Ze zijn afgedrukt op prachtig zwaar
etspapier. Deze ingelijste kopieën
zijn te zien tijdens de kunstroute.
Janna van Zon

Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 augustus is
uit de Amperestraat een aanhangwagen gestolen. De diefstal heeft
tussen half twee ‘s nachts en tien
uur in de ochtend plaatsgevonden.
De aanhangwagen is van het merk
Dathleffs en is voorzien van het
kenteken WB-GB-92.

Naar ziekenhuis
na aanrijding
Kudelstaart - Op zaterdag 27 augustus heeft om even voor half
acht in de avond een aanrijding
plaatsgevonden op de Bilderdammerweg. Een 39 jarige bromfietser
reed hier richting Leimuiden. Nabij de versmalling naderde een auto, bestuurd door een 19 jarige Kudelstaarter. De bromfiets had voorrang, maar waarschijnlijk heeft de
automobilist gedacht dat de bromfietser rechts, over de fietsstrook,
de versmalling zou gaan passeren.
Het werd een frontale aanrijding. De
bromfietser uit Kudelstaart is met
schrammen en kneuzingen naar het
ziekenhuis vervoerd.

Try-out cabaret Teveel alcohol
Aalsmeer - Om vijf uur in de och‘Laaghangend
tend van zondag 28 augustus is een
27-jarige vrouw uit Kudelstaart beop rijden onder invloed van alfruit’ in Bacchus trapt
cohol. Op de Kudelstaartseweg is
Aalsmeer - De nieuwe cabaretvoorstelling Laaghangend Fruit van
Margriet Bolding is op zaterdag
10 september in try-out voor het
eerst te zien in cultureel café Bacchus. In Laaghangend Fruit constateert Margriet dat onze samenleving
drijft op gemak. Hele beroepsgroepen worden weggeplukt en geautomatiseerd, zodat alles nog sneller en eenvoudiger kan. Maar Margriet biedt dapper weerstand. Zij
zoekt de pompbediende bij het onbemande tankstation, verlangt naar
de mens achter de pinautomaat en
schreeuwt om de brugwachter bij
de openstaande brug. Een cabaretprogramma met een eigen kijk op
de menselijke behoefte aan contact.

Psychologe
Margriet Bolding is psychologe en
won in 2008 de tweede prijs van
het Amsterdams Kleinkunst Festival. Eerder won zij de Persoonlijkheidsprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Laaghangend Fruit zal op 2 december in
Theater Bellevue te Amsterdam in
première gaan. De try-out in Bacchus in de Gerberastraat begint zaterdag 10 september om 21.00 uur,
de zaal is open vanaf 20.15 uur, en
de entree bedraagt 10 euro per persoon. Kaarten reserveren kan via:
www.cultureelcafebacchus.nl

de bestuurster door de politie tot
stoppen gemaand. De vrouw bleek
inderdaad teveel alcohol gedronken
te hebben. Het apparaat stokte bij
330 Ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt. Tevens is een rijverbod gegeven van enkele uren.

Seizoensopening

Little Boogie
Boy in Bacchus
Aalsmeer - De opening van het
Bacchus seizoen wordt aanstaande zaterdag 3 september verzorgd
door Little Boogie Boy de artiestennaam van Kudelstaarter Hein Meijer. Hein zal zijn laatste CD, het solo project Blues from my Bedroom
ten gehore brengen. Over het algemeen treedt Little Boogie Boy samen met zijn band op, maar dit concert staat in het teken van zijn laatste CD die hij alleen heeft geproduceerd. Blues from my Bedroom is
een akoestisch blues en soul album
dat door Hein’s hese en donkere
stem dat authentieke blues gevoel
heeft gekregen. Geen Mississippi
blues, maar kei zompige Westeinder blues! Aanvang 21.30 uur, zaal
open: 21.00 uur. Entree: Uw gift.
Cultureel café Bacchus is te vinden in de Gerberastraat, op nummer 4. Meer informatie op de website: www.cultureelcafebacchus.nl

Inbreker (18)
aangehouden
Amstelveen - De politie heeft
woensdagochtend 24 augustus een
18-jarige verdachte van inbraak
aangehouden. De jongeman wordt
verdacht van een inbraak in een woning aan de Bosporus in Amstelveen
eind juli dit jaar. De jongen is inmiddels voorgeleid voor de Rechter
Commissaris en blijft nog vast zitten.

pagina 24

Nieuwe Meerbode - 1 september 2011

Broerseparkfestival

Zaterdag rondom het Dorpshuis

Feestje met Warboelband
Amstelveen - Na diverse festivals
treedt de Warboelband op zondag
4 september om 15.00 uur op tijdens het Broersepark Familiefestival
in het BroersePark. De muzikanten
van de Warboelband houden van
muziek maken. Hippe muziek met
een strakke beat, ze spelen op tafels, stoelen, met hagelslag en sambaballen, maar ze vinden een glimmend rood drumstel ook te gek. De
Warboelband houdt ook van spelletjes, zoals het grote billenballonnenspel en hoopt in het Guinness Book
of Records te komen door tijdens de
voorstelling een grote hoeveelheid
bellen te blazen en alle kinderen
mogen meedoen! De Warboelband
trad naast grote festivals als Zwarte Cross en Paasfeest eerder ook op
in het voorprogramma van bekende

artiesten als Djumbo, Monique Smit
en Chipz! De toegang voor de voorstelling is gratis.
Het festival in het Broersepark is
te bereiken via de ingang Molenweg en vindt plaats op het terrein
van de Jeu de Boules vereniging.
Meer informatie is te vinden op
www.broersepark.nl

Hutten bouwen in de regen
tijdens kindervakantieweek

Scholen beginnen maandag weer!
Aalsmeer - Vanaf maandag 5 september beginnen de scholen weer in
de gemeente Aalsmeer. Omdat kinderen erg kwetsbaar zijn in het verkeer organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) elk jaar de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’.
In de jaarlijkse campagne van VVN
wordt aan automobilisten gevraagd
om extra op kinderen te letten. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat de
meeste ongelukken met kinderen in
het verkeer gebeuren in de maanden net na de vakantie. Na de vakantie zijn kinderen minder oplettend, alles is nieuw en het gevaar
op de weg heeft niet hun aandacht.
Zij hebben een lange vakantie kunnen spelen en zijn nog niet gewend
aan de drukte op de weg. Daarom start VVN elk schooljaar met de
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. In samenwerking met de
stadsregio Amsterdam steunt de gemeente Aalsmeer de campagne van
VVN. Er worden daarom spandoeken en posters in de directe omgeving van de scholen opgehangen om
automobilisten er attent op te maken
dat ze een schoolroute naderen. Een
schoolroute betekent voorzichtig rijden, snelheid matigen en alert zijn op

onverwachte situaties met kinderen.
Voor de start van de campagne ‘De
scholen zijn weer begonnen’ is er gekozen om samen met de OBS Samen
Één in Aalsmeer-Dorp een officiële
startmanifestatie te organiseren. De

startmanifestatie wordt gehouden op
donderdag 8 september om 10.00 uur
op het schoolplein van de OBS Samen Een in het centrum. Het startsein voor de campagne bestaat uit

Aalsmeer - Het terrein bij het jongerencentrum is niet meer de plek
waar de jaarlijkse kindervakantieweek georganiseerd wordt. Het
landje was niet meer beschikbaar,
maar gelukkig heeft de organisatie, de Binding, een nieuw onderkomen gevonden bij de atletiekver-

Morgen, vrijdag 2 september, is de
laatste dag en verdwijnen de hutten
weer uit de Sportlaan. De vakantie
is echt voorbij, aanstaande maandag beginnen de scholen weer.

nanciële mogelijkheden geen ruimte is? Wijs ze dan op de mogelijkheden die het Jeugdsportfonds
Aalsmeer ze kan bieden. Sporten is
immers goed voor lichaam en geest.

en allen die kinderen begeleiden
die woonachtig zijn in Aalsmeer en
Kudelstaart, kunnen als intermediair een aanvraag verzorgen bij het
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Ouders, verzorgers en jongeren kunnen zelf geen aanvraag indienen
bij het Jeugdsportfonds. De aanvragen kunnen digitaal worden
gedaan via de landelijke website:
www.jeugdsportfonds.nl.
Vervolgens naar de site van Jeugdsportfonds Aalsmeer en hier kunnen de
gegevens ingevuld worden.

Intermediair
Het Jeugdsportfonds is bestemd
voor kinderen in de leeftijd van 6
tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van
een sportvereniging. Leerkrachten, huisartsen, GGD-medewerkers, gezinbegeleiders, maatschappelijk werkers, kerkelijke instanties

Consule nt
De consulent van het Jeugdsportfonds Aalsmeer beoordeelt de eerste aanvraag. Vervolgens wordt zo
spoedig mogelijk de aanvraag retour gezonden om de gegevens van
het kind, de motivatie van de aanvraag, de naam van de sportvereniging en het te verwachten contri-

butiebedrag van de sportvereniging
in te vullen. Als alle gegevens zijn
ontvangen en goedkeuring is verstrekt verzorgt de penningmeester
van Jeugdsportfonds Aalsmeer de
financiële afhandeling rechtstreeks
met de sportvereniging. De maximale bijdrage per kind per jaar is
225 euro. Als het volledige bedrag
niet nodig is aan contributie, kan er
van het restantbedrag nog sportkleding en sportattributen worden
aangeschaft. Als sportkleding, attributen nodig zijn, geeft de penningmeester aan de intermediair door
welk bedrag hieraan besteed mag
worden en op welke wijze deze kosten gedeclareerd kunnen worden
en ook bij welke sportzaken afspraken lopen. Voor nadere informatie
kan tussen 17.30 en 19.00 uur telefonisch contact opgenomen worden
met Jeugdsportfonds Aalsmeer, telefoon: 0297-329893.

Alle kinderen moeten
kunnen sporten!

Sponsors gezocht!

Jeroen, Jim, Steyn en Sander
chillen in hun eigen ponton
Aalsmeer - 18/24 cursief: 36:
Aalsmeer - Jeroen, Jim, Steyn en
Sander zijn dertien en veertien jaar
en zochten een leuke besteding om
de vakantie door te komen: Een zelf
getimmerd ponton met twee banken binnen, is het eindresultaat. De
vader van Sander, Piet Huis, kreeg
via een bevriende jachthaven een
werkponton aangeboden en toen
Jim dit platte vlot zag, lanceerde hij
het idee om er iets leuk op te maken.
De daad werd bij het woord gevoegd
en het viertal ging aan de slag. “We
hadden toch niets anders te doen”,
zeggen de vier achteloos, maar stiekem, en terecht, zijn ze natuurlijk
heel trots op het eindresultaat dat
binnen drie dagen in elkaar is gezet. De planken voor hun ‘hangplek’
hebben ze ook gesponsord gekregen, evenals het tuinhekje om het
ponton te betreden. De planken zijn
alle geschroefd, de hamer is niet ter

eniging in de Sportlaan. Het programma is gelukkig, vinden de bijna
150 deelnemers, niet veranderd. Op
de eerste dag staat namelijk al jaren hutten bouwen op het programma en dit is iets wat de jongens en
meiden, die zich opgegeven hebben, zo’n beetje het leukste onderdeel van deze gezellige week vinden. Helaas moest het bouwen afgelopen maandag 29 augustus in de
regen gebeuren, want het werd deze dag slechts een paar keer droog.
Maar zelfs harde buien weerhielden
de kinderen er niet van om door te
werken. Laarzen en regenjas aan
en aan de slag! Hun ouders waren
aan het einde van de dag vast minder blij toen zij hun kids met modder aan hun kleren kwamen ophalen. Maar ach, daar zijn wasmachines voor, hutten bouwen doe je niet
in nette kleren en stralende kindergezichtjes maken veel goed. De hele week staan nog allerlei spelletjes
en sportieve activiteiten op het programma. Het weer wordt beter, dus
wie weet onder een stralend zonnetje.

een ballonnenwedstrijd. De kinderen
van de OBS Samen Een en wethouder Ad Verburg, portefeuillehouder
mobiliteit en bereikbaarheid, zullen
gezamenlijk de ballonnen oplaten.

J eugdsportfonds zeer stellig

Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
is ervan overtuigd dat door sport
de schoolprestaties van veel kinderen wordt verbeterd. Nu weer
een nieuw schooljaar voor de
deur staat en ook sportverenigingen het nieuwe seizoen weer gaan
starten, wordt de bijzondere aandacht gevraagd voor de rol die het
Jeugdsportfonds Aalsmeer aan het
begin van het nieuwe seizoen kan
spelen. Kent u kinderen in het onderwijs die eigenlijk zouden moeten sporten, maar waarvan u constateert dat er thuis, om mogelijk fi-

Zaklopen, touwtrekken en
ringwerpen for the Roses!

hand genomen, en een zeiltje vormt
het dak. Met zonnig weer gaat het
dak er echter niet af. “Met het zeiltje hebben we ook lekker wat schaduw. Er komt genoeg zon binnen.”
Twee zitbanken vullen het vlot, er
hangen boxen voor muziek en natuurlijk gaat de koelbox met lekkers
mee als de mannen gaan varen.
Al vier keer hebben Jeroen, Jim,
Steyn en Sander al gevaren op de
Westeinderplassen en de reacties
van bootjesmensen zijn heel positief. “Ze kijken en lachen”, vertelt
Steyn. Het ponton kan overigens
niet zelf varen, maar wordt voortgeduwd. Tijdens de verlichte botenshow stapt het viertal in een andere boot, die ze al helemaal hebben
voorzien van verlichting. Maar, tijdens de pramenrace gaan ze met
hun ponton een opvallend plekje zoeken. “Zo ongeveer bij de Zotte Wilg, komen alle deelnemers
langs.” Voor deze prominente plek

is niet alleen gekozen om lekker
te kijken en te genieten, maar ook
om sponsors warm te maken. Want

ja, chillen in je eigen ponton, kost
wel geld. De ‘hangplek’ is al voorzien van het bord van de stichting
Aalsmeer Westeinder Promotie om
niet te snel te varen op de Poel en
op de Ringvaart en de sponsor van
dit mooie eindresultaat mag van het
viertal een reclamebord ophangen.
Opvallen vanaf een leuk ponton tijdens de pramenrace? Sponsors
kunnen bellen naar 06-31907066 of
06-19505447.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - 18 cursief: 24:
Kudelstaart - Op zaterdag 3 september organiseert de gemeente Aalsmeer een spetterend kinderevenement rondom het Dorpshuis Kudelstaart. Tijdens deze middag kunnen kinderen van alle leeftijden deelnemen aan diverse activiteiten, zoals zaklopen, touwtrekken, skippyballen, ring werpen en
blikgooien. Ook kunnen de jongens
en meisjes zich laten schminken of
meewerken aan de langste stoepkrijttekening van Nederland! Deelname kost 2 euro en de opbrengst
gaat naar de Ride for the Roses, het
grootste wielerevenement van Nederland, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan KWF Kankerbestrijding. De activiteiten starten om
13.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Kom langs, doe mee en ondersteun
dit mooie doel.
Neem het op tegen de
burgemeester!
Rond 15.00 uur zal burgemeester
Pieter Litjens langskomen en kunnen kinderen het tegen hem opnemen. Ben jij sneller met zaklopen dan hij? Wie aan alle activiteiten meegedaan heeft, ontvang een
certificaat. Kinderen kunnen de hele middag langs komen. Rond 16.30
uur komen ongeveer 500 fietsers
langs, die de dag erna deelnemen
aan de Ride for the Roses. Sommigen hebben dan al 200 kilometer
gefietst. Uiteraard zullen de kinderen en vrijwilligers de fietsers aanmoedigen en succes wensen voor
de volgende dag.

Kinderen enthousiast

Eerste groovy gogo’s tijdens
middernachtopening C1000
Aalsmeer - Dinsdagnacht kregen kinderen in Aalsmeer de eerste groovy gogo’s uitgereikt. Voor
het eerst in de geschiedenis van
C1000 kon er al ’s nachts begonnen
worden met sparen. Om middernacht opende de band The Breakz
de winkel in de Ophelialaan en gaven zo het startsein voor het begin
van de actie. De zenuwachtige kinderen keken vol spanning uit naar
de komst van The Breakz. Vlak voor
middernacht arriveerde alle bandleden in een speciale gogo-limousine om de winkel feestelijk te openen. Alle aanwezige fans kregen de
kans om met hun favoriete bandlid
op de foto te gaan, terwijl de aanwezige ouders hun boodschappen
deden. Natuurlijk allemaal met op
de achtergrond het steeds populairder wordende nummer ‘Let’s Go’.
Ondernemer Kees-Jan Koster: “Een
unieke ervaring om zo midden in de
nacht de winkel te openen. En geweldig om te zien hoe de kinderen uit Aalsmeer al gretig de gogo’s
aannemen, wij zijn er klaar voor!”

en een gogo-sticker gratis. In totaal zijn er zestig verschillende gogo’s. Dit zijn leden van de band zelf,
maar ook de groupies en de fans
van de band zijn bij elkaar te sparen. Op de website www.c1000.nl/
gogos staat meer informatie over de
band en stellen alle groovy gogo’s
zichzelf voor.
Voor het derde jaar voert C1000 de
succesvolle gogo-spaaractie. Vorig jaar konden klanten speciale WK-gogo’s sparen. De actie was
een groot succes en leidde tot grote
drukte in de winkels.

Groovy gogo’s
Vanaf 31 augustus kunnen klanten
bij C1000 sparen voor de nieuwste groovy gogo’s. Bij elke 10 euro
aan boodschappen krijgt de klant
een zakje met een gogo-character

Inschrijven nu mogelijk

Start Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdschaatsen
Aalsmeer gaat in oktober weer van
start. In de winter rijden twintig zaterdagochtenden twee bussen naar
de Jaap Eden-ijsbaan in Amsterdam
om de Aalsmeerse jeugd schaatsen te leren. Het Jeugdschaatsen
Aalsmeer is een onderdeel van de
Federatie Aalsmeer, die bestaat uit
de vier ijsclubs. De kinderen in de
leeftijd van circa 7 tot en met 11 jaar
kunnen op vier plaatsen in Aalsmeer
instappen: In Kudelstaart, bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef, op
het Raadhuisplein in het centrum
en bij The Beach aan de Oosteinderweg.Er wordt in groepjes van circa 10 kinderen een uur schaatsles
gegeven door vaste vrijwillige begeleiders, die ook met de bussen meereizen. De bussen vertrekken rond
8.30 uur en zijn om circa 11.30 uur
weer terug in Aalsmeer. Het is de

bedoeling dat de kinderen spelenderwijs het schaatsen onder de knie
krijgen, eerst met de zgn. onderbinders en lukt dit goed dan kan er
overgegaan worden op lage noren.
Gedurende het ijsseizoen wordt een
sinterklaasochtend, een mini-elfstedentocht, een lange afstandproef en
een start- en remproef gehouden.
Alle kinderen ontvangen aan het
einde van deze twintig lessen een
officieel KNSB-diploma.
Inschrijving is vanaf heden mogelijk bij Marijke Maarse, tel.0297325635 (na 19.00 uur) of via email:
marijke-maarse@hotmail.com. Kinderen die vorig seizoen meegingen
en hier nog voor in aanmerking komen, worden eind augustus/ begin september opgebeld.Voor verdere informatie zie de website:
www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl
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Hattrick voor motorcoureur uit Kudelstaart

Frans van Heteren snelste Aalsmeerder

Overwinning Ton Könst
voor derde keer op rij
Aalsmeer - In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september
wordt op het bedrijventerrein Hornmeer voor de tiende keer het motorsportevenement HiBRA georganiseerd. In de voorbereiding op zijn
‘thuisrace’ in Aalsmeer heeft Kudelstaarter Ton Konst zich afgelopen zaterdag in Veenendaal voor
de derde keer op rij naar een felbevochten eerste plaats gereden. Met
zijn 50cc Minarelli uit 1972 staat Ton
inmiddels stevig aan de leiding van
het Nederlandse kampioenschap in
de 50cc klasse. Aalsmeerder Gerard
Meivogel kon helaas niet starten in
Veenendaal met zijn 500cc Suzuki als gevolg van een lelijke valpartij bij een vorige demorace in Den
Helder waarbij hij enkele gebroken

ribben heeft opgelopen. Of Gerard
op tijd hersteld is voor deelname
aan de HiBRA is nog onzeker. Henk
van den Beukel met zijn 350cc Excelsior uit 1925 en Jaap Groeneveld
op zijn 500cc Kawasaki staan in ieder geval aan de start in hun thuiswedstrijd op het stratencircuit in de
Hornmeer. Aalsmeerder en ‘ex’ motorcoureur Wijnand Olij hoopt ook
met zijn 250cc Adler uit de jaren
vijftig mee te doen aan de HiBRA.
Met het jubileum van 10 jaar HiBRA
wordt HiBRA 2011 op zaterdag 10
en zondag 11 september weer een
prachtig motorsport evenement dat
de komende weken nog wordt aangevuld met andere activiteiten. Volg
het laatste nieuws op www.hibraaalsmeer.nl.

Kennismaken met aangepast
sporten in september!
Aalsmeer - Kom ook ervaren hoe
het is om op een aangepaste manier te sporten! Sport is voor iedereen, dus ook mensen met een beperking kunnen meedoen. In september wordt hier in de hele provincie Noord-Holland extra aandacht
aan gegeven, deze maand is uitgeroepen tot de ‘Maand van het Aangepast Sporten’. Aan het begin van
het nieuwe sportseizoen kunnen
(potentiële) sporters kennismaken
met vele verschillende sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in de regio. Een grote groep
mensen komt niet aan de landelijke norm Gezond Bewegen, welke
minimaal 30 minuten matig intensief bewegen per dag voorschrijft.
Want hoe kom je aan die beweging
als je een beperking hebt? Het antwoord kan gevonden worden in het
aangepast sporten. Juist voor mensen met een beperking (lichamelijk,
verstandelijk, auditief, visueel) of
chronische aandoening is sport uitermate belangrijk. Niet alleen voor
de gezondheid, maar ook om grenzen te leren kennen en verleggen,
en om het zelfvertrouwen te vergroten. Voor de ‘Maand van het Aangepast Sporten’ slaan Sportservice

Amsterdam, Spurd, SportSupport
en Sportservice Noord-Holland de
handen ineen om in de hele provincie Noord-Holland aandacht te krijgen voor het aangepast sporten. Tijdens de Maand van het Aangepast
Sporten organiseren diverse verenigingen een open les, workshop of
andere activiteit om mensen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met de beweegactiviteit.
In de regio Amstel en Meerlanden
kan bij sportverengingen een keer
vrijblijvend en gratis meegetraind
worden.
In Aalsmeer organiseert zwemvereniging Oceanus instuiven op de
donderdagen 8, 15, 22 en 29 september in De Waterlelie en in Rijsenhout houdt sportservice Haarlemmermeer op woensdag 28 september een rolstoelinstuif. Meer informatie over deze activiteiten of over
andere activiteiten die in NoordHolland gehouden worden tijdens
de Maand van het Aangepast Sporten, is te vinden op www.aangepastsporten.info of neem contact
op met de regiomedewerker aangepast sporten Wikke van Stam via
023-5576955 of e-mail: wvanstam@
sportservicenoordholland.nl.

Koppelkaarten bij Ouderensoos BV
Oostend
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 2
september wordt weer gekaart bij
buurtvereniging Hornmeer. Koppelklaverjassen staat op het programma. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Vanaf 19.30 uur staat
de koffie klaar en is iedereen welkom in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. Het klaverjassen op 26 augustus is gewonnen
door Ans Doeswijk en Wil ter Horst
met 5411 punten. Op twee zijn Mia
Huykman en Coen Vis geëindigd
met 5201 punten en op drie Jaap
Combee en Piet van Zijverden met
5160 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Ben Blom en Marie Axe
met 3620 punten. Bij het jokeren
wist Loes de hoogste eer te behalen met 252 punten, Trudy mocht de
poedelprijs mee naar huis nemen.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Het nieuwe kaartseizoen van buurtvereniging Ons Genoegen gaat aanstaande dinsdag 6
september weer van start. Er wordt
gekaart in Ons Tweede Thuis in de
Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De
zaal gaat open om 19.00 uur.
De spelers worden verwelkomt met
koffie of thee. Iedereen die zin heeft
in een gezellig avondje kaarten, is
welkom. Deelname kost 3 euro per
persoon.

Koppelkaarten
bij Oostend
Aalsmeer - Op maandag 5 september is er bij BV Oostend koppelklaverjassen voor liefhebbers. Het is
de bedoeling dat kaarters proberen om het hele seizoen met dezelfde partner te spelen. Dit omdat aan
het einde seizoensprijzen uitgereikt
worden aan de beste drie koppels.
Iedere speelavond zijn ook prijzen
te winnen. Er wordt eens in de 14
dagen gespeeld. Het inleggeld bedraagt 1,50 euro per persoon. Er
wordt gekaart in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Deelnemers dienen uiterlijk 19.45 uur aanwezig te zijn.

Aalsmeer -Op donderdag 8 september start de kaartmiddag van de
ouderensoos BV Oostend. De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Er wordt gekaart in
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Iedereen die zin heeft om te
komen klaverjassen , rummicuppen,
hartenjagen of jokeren is van harte welkom.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons
Genoegen organiseert Dinsdag 6
september de eerste speelavond
van het nieuwe seizoen. Er wordt gekaart in het gebouw van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf
19.30 uur. De zaal is open om 19.00
uur. De entree bedraagt 3 euro per
persoon en dit bedrag is inclusief
koffie of thee. Van 7 tot en met 11
mei houdt Ons Genoegen haar jaarlijkse midweek. De vakantie gaat
dit keer naar Groesbeek in de provincie Gelderland. De totale kosten
zijn 330 euro inclusief verzekering.
De eerste aanbetaling van 100 euro dient voldaan te worden voor 1
november. Opgeven kan bij Lenie
van de Meer, tel. 0297-324509, Nico Bekkers, tel. 0297-327123 of Piet
Voorn, tel. 0297-892033.

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donderdag 1 september, staan de bakken weer klaar voor leden en liefhebbers in het Dorpshuis van Kudelstaart voor een nieuw sjoelseizoen. Het sjoelen begint om 20.00
uur en er wordt eens in de twee weken gespeeld. De spelers worden
qua sterkte in verschillende klassen ingedeeld, waardoor iedere
deelnemer kans maakt om een prijs
te winnen. Wie zin heeft om te komen sjoelen, is van harte welkom.
Voor informatie kan gebeld worden
naar 0297-322154. Wie meer wil weten over de vereniging kan kijken op
www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Rob Musters winnaar
24e Multi Triathlon

Bloementoernooi midgetgolf

Wisselbeker voor Remon
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde werd alweer voor de 34e keer
het Bloementoernooi georganiseerd
door de Minigolfclub aan de Beethovenlaan. In dit belangrijke toernooi gingen maar liefst 48 wedstrijdspelers de strijd met elkaar
aan, in vijf verschillende categorieen. Na het spelen van drie ronden
was wel duidelijk dat Dingina Dissel, vorig jaar nog toernooiwinnaar
met 118 slagen over de vier ronden,
de wisselbeker dit jaar wel kon vergeten. Wel stond ze ruim aan de leiding bij de dames. Na rondjes 30,
31, 30 en een mindere laatste ronde van 35, mede door een vier op de
laatste baan, kon ze de eerste prijs
in ontvangst nemen met een totaal
van 126 slagen. Loes van Gisbergen
kon niet tippen aan deze score maar
kon na rondjes 31, 35, 30 en 33 wel
beslag leggen op de tweede plaats.
Derde werd Ingrid Scheeringa met
rondjes 34, 32, 29 en 34. Els van der
Stroom was niet bij te houden door
de overige dames senioren. Na drie
ronden stond zij fier aan kop met
rondjes 28,32 en 26 en dus een totaal van 86 slagen. De eerste plaats
kon haar in deze categorie eigenlijk
niet meer ontglippen, maar met een
goede laatste ronde zou zij ook nog
kans kunnen maken op de wisselbeker! Omdat Els in een van de laatste poules startte wist zij al dat zij
met een rondje 24 binnen zou moeten komen, omdat haar concurrenten voor de wisselbeker de vier ronden al voltooid hadden. Dit bleek
toch teveel van het goede. Na een
solide ronde eindigde het toernooi
voor haar met een zeperd op de
laatste baan. Door een vijf op baan
18 kwam zij uit op een totaal van
120 slagen. Ruim voldoende voor de
eerste plaats bij de dames senioren,
maar niet voor de wisselbeker.
Marrie Bonhof wist ondanks een
matige vorm toch nog tweede te
worden met rondjes 29, 35, 32 en
31 (totaal 127 slagen). Ria Paarlberg
kon haar ondanks een goede laatste ronde niet meer inhalen en werd
derde met 35, 30, 34 en 30 (totaal
129 slagen). Chris Campfens zette bij de heren een hele mooie constante reeks neer. De drie ronden
29 (totaal 87 slagen), die hij sloeg,
waren echter niet goed genoeg om

Remon Verveer bij te houden. Deze
topper begon de dag met rondjes
28, 28 en 29 en lag zodoende twee
slagen voor op Chris. Remon, die als
een van de eerste deelnemers startte, wilde de concurrentie geen kans
geven om langszij te komen. Door
een fraaie slotronde van 26, met nota bene nog een twee op baan 18,
lukte dat erg goed en stond Chris
voor een onmogelijke taak om nog
van hem te winnen. Ook hij sloeg
als afsluiter een rondje 26 en kon
terugkijken op een heel goed gespeeld toernooi. Derde werd Marius Ciesielski met een totaal van 120
slagen. De enige die Remon Verveer nog kon dwarsbomen bij het
winnen van de wisselbeker speelde in de categorie heren senioren.
Tom Pardaans stond na een flitsende start met rondjes 28, 26 en 31
ook op 85 slagen na drie ronden. De
laatste ronde sloeg hij echter weer
een rondje 31 en moest zodoende
zijn meerdere in Remon erkennen.
Remon kon dus met de wisselbeker naar huis. Tom werd echter wel
met overmacht eerste in de categorie heren senioren. De enige die nog
een beetje bij hem in de buurt kon
blijven was Herman Kas. Met een
totaal van 122 slagen (32, 30, 33, 27)
werd Herman tweede. Henk Buskermolen had eigenlijk alle kans om
tweede te worden maar liet het de
laatste ronde liggen. Na rondjes 28,
35 en 28 stond hij er goed voor maar
door een aantal fouten onderweg
en nog een drie op de laatste baan
werd hij met een rondje 35 en een
totaal van 126 slagen op de valreep
nog naar de derde plaats verwezen
door Herman. Hiermee was de ellende voor Henk nog niet over. Fred
van de Broek sloeg in zijn laatste
ronde de laatste zes banen in een
keer in de hole. Hierdoor kwam hij
ook op 126 slagen uit en in de barrage ging Fred er uiteindelijk met de
derde plaats vandoor, Henk met lege handen achterlatend. Bij de junioren won Yoeri Bottenberg met een
totaal van 131 (31, 39, 33 en 28). Jeroen van Holland werd tweede met
een totaal van 137 slagen.

Aalsmeer - Op zondag 28 augustus is de 24e editie van de Multi Triathlon Aalsmeer gehouden. Ondanks
het slechte weer werd er een geweldige triatlon gereden. De deelnemers hebben een bijzondere inspanning moeten leveren onder
deze bizarre omstandigheden. De
Olympische Afstand werd gewonnen door Rob Musters uit Oud Gastel. Twee dagen voor de wedstrijd
ontving de organisatie het bericht
dat het zwemwater van de Westeinderplassen bij het recreatie-eiland
was afgekeurd wegens een te grote hoeveelheid bacteriën in het water. Het zwemonderdeel kon gelukkig plaatsvinden in het binnen- en
buitenbad van zwembad De Waterlelie. Het parcours moest op het
laatste moment ook aangepast worden. Topprestaties zijn dus niet alleen geleverd op het sportieve vlak.
De vrijwilligers lieten zich niet kisten door het weer en moedigden de
deelnemers enthousiast aan. Voorzitter Michael van der Laarse roemde alle vrijwilligers tijdens de prijsuitreiking. Volgend jaar is het de 25e
editie. “Dat wordt een heel speciaal
jubileum jaar”, aldus de voorzitter.
Mini- en achtste triatlon
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 vormde weer een mooi strijdtoneel voor de jongste deelnemers
van 6 tot 13 jaar.
Finn Timmermans uit Broekhuizenvorst was de allersnelste op de mini in 33:41 minuten en tevens winnaar in zijn categorie 12-13 jaar
met daarachter Niek Heldoorn uit
Huizen met 33:51 minuten en Davy Heysteeg uit Aalsmeer met 37:19
minuten. Snelste jongens in de caWinnaar Rob Musters.
Foto: Aktiefoto.nl

tegorie 8-9 jaar was Milan Biesheuvel uit Aalsmeer met 48:04 minuten.
In de categorie 10-11 jaar won Luke
Verburg uit Schiedam met 34:26 minuten. Van de meisjes waren Kyra
Kerkhoffs uit Valkenburg met 44:36
minuten en Rianne de Crook uit
Spaanbeek met 37:55 minuten de
snelste in hun categorie. Het startschot voor de achtste triatlon werd
om 10.30 uur gegeven door wethouder Gert Jan van der Hoeven van
sportzaken.
De triatlon over 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen werd gewonnen door
Wilbert Grooters uit Amsterdam in
een tijd van 55:54 minuten en tevens
overall winnaar. Menno Koolhaas
uit Amstelveen werd met 58:02 minuten tweede gevolgd door Donald
Hillebregt uit Hillegom met 58:14
minuten. Bij de dames was Jeanine Kocken uit Heeze het snelst met
01:05:01, op de tweede plaats Anne
Reitjes uit Castenray met 01:05:55
uur en op de derde plaats Marit Plat
uit Vrouwenakker met 01:09:55 uur.
Olympische afstand en trio’s
Voor de olympische afstand stonden om 11.30 uur 174 bikkels aan de
startlijn voor 1000 meter zwemmen,
40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Piet Boom, voorzitter van
de Ride for the Roses, gaf hiervoor
het startschot. Rob Musters uit Oud
Gastel zette een geweldige tijd neer
van 01:50:18 uur. Richard de Groot
uit Schiedam eindigde op 01:50:35
uur, gevolgd door Frans van Heteren
uit Aalsmeer met 01:51:38 uur.
Snelste dame in deze categorie
was Carla van Rooijen uit Aalsmeer
met 02:03:18 uur. Het snelste TrioTeam was het team Wave 3.1 van
Mark den Blanken die de triatlon in
01:53:23 volbracht.
De snelste Aalsmeerder,
Frans van Heteren.
Foto: Aktiefoto.nl

Hij bleef net Jarno Bottenberg voor,
die met een totaal van 140 slagen
derde werd.

Handbal hoogste niveau

Wedstrijden veldvoetbal B- jeugd Fiqas ambitieus
Zaterdag 3 september
AALSMEER
Aalsmeer 1 –Hellas Sport 1
Aalsmeer 2 – Swift 3
Aalsmeer 3 – Huizen 2

14.30 u
12.00 u
14.30 u

Jong Aalsmeer United

J.A.Un. MC.1 – Zwanenburg MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – Tos Actief MC.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – RKDES MD.1
11.15 u
SCW ME 1 - J.A.United ME.1
9.00 u
CSW M.1 – J.A.United ME.2
9.30 u

Veldvoetbal
R.K.D.E.S.

Junioren
Amstelveen A1 - J.A.United A1
J.A.United A2 – Buitenboys A2
Velsen B1 - J.A.United B1
Zandvoort B2 - J.A.United B2
J.A.United C1 – Elinkwijk C2
CSW C2 - J.A.United C2
J.A.United C3 – Hoofddorp C6
J.A.United C4 – Hoofddorp C7

12.15 u
14.30 u
14.30 u
11.00 u
14.30 u
10.15 u
14.30 u
11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Buitenveldert D1
J.A.United D2 – Ouderkerk D2
J.A.United D3 – AFC D4
SDZ D5 - J.A.United D4
Pancratius D6 - J.A.United D5
RKDES E1 - J.A.United E1
J.A.United E2 – F.C.Amsterdam E2
J.A.United E3 – WV-HEDW E2
Roda’23 E 8 - J.A.United E4
Sp.Martinus E4 - J.A.United E5
J.A.United E6 – RKDES E3
KDO E 2 - J.A.United E7
J.A.United E8 – RKDES E8
J.A.United E9 – RKDES E6
J.A.United E10 – Ouderkerk E11
J.A.United F1 – Roda’23 F3
RKDES F2 - J.A.United F2
Ouderkerk F 1 - J.A.United F3
J.A.United F4 – AFC F8
J.A.United F5 – AFC F9
J.A.United F6 – RKAVIC F1
UNO F7 - J.A.United F7
J.A.United F8 – SCW F2
Concordia F5 - J.A.United F9
UNO F 9 - J.A.United F10

12.00 u
10.00 u
11.15 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
11.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9,00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisje s
Amstelveen MB.1 – J.A.United M.1 12.15 u

Pupillen
RKDES E1 – J.A.United E1
RKDES E2 – Pancratius E4
RKDES E4 – SCW E2
RKDES E5 – Ouderkerk E6
RKDES F1 – Bl.Wit .A’dam F1
RKDES F2 – J.A.United F2
RKDES F7 – Ouderkerk F7
RKDES F8 – Ouderkerk F9
RKDES F9 – Abcoude F5

11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

Dames + meisje s
RKDES DA.2 – Muiden DA.1

13.00 u

S.C.W.
EDO 1 - SCW 1
Sp.Martinus 2 - SCW 2
SCW 3 – F.C.Amsterdam 2
Pancratius 2 – SCW 4
Legm.vogels Vet.1 - SCW Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u
14.00 u

Zondag 4 september
R.K.A.V.
Ankara Spor 1 - RKAV 1
RKAV 2 –Sloterdijk 2

14.30 u
11.30 u

Dames + meisje s
Buitenveldert DA.3 - RKAV DA.1
RKAV MA.1 – Roda’23 MA.2

10.30 u
12.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – United /DAVO 1
RKDES 2 – Velsen 2

14.00 u
11.00 u

Junioren
RKDES B1 – Overbos B1
RKDES C3 – Legm.vogels C3

12.00 u
10.00 u

Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer
- De B-meiden van handbalvereniging Fiqas zijn aan het nieuwe seizoen begonnen. De selectie is uitgebreid tot twee teams die allebei
op het hoogste niveau in de jeugd
gaan spelen, in de eerste klasse en
in de jeugd-divisie. Om zo goed mogelijk te presteren is de trainingsintensiteit verhoogd en laten de meiden graag in de wedstrijden aan iedereen zien dat ze een duidelijk
doel voor ogen hebben en vol ambitie zitten. De technische staf is uit-

gebreid met twee toppers die bij Fiqas op het allerhoogste niveau spelen: Luuk Obbens uit Heren 1 en Michelle Attema uit Dames 1 . Samen
met trainer Ruud van den Broeck en
begeleidster Jacqueline Fles gaan
zij de ideale begeleiding geven die
de meiden nodig hebben om uiteindelijk ook zelf op het hoogste platform te acteren. E
r wordt al hard getraind om zo komend weekend een superstart te
maken aan een uitdagend seizoen.

Toertocht MTC Motovatie
Amstelveen - Zondag 4 september
organiseert MTC Motovatie uit Amstelveen de Motovatierit. Het belooft
weer een leuke afwisselende rit te
worden. Inschrijven is mogelijk tussen 9.00 en 11.00 uur. Voorrijders
zijn tussen 9.00 en 10.00 uur aanwezig. Deelname is mogelijk vanaf 5 euro per persoon. Een ieder is
welkom. Startpunt voor deze rit van
ongeveer 160 kilometer is het clubgebouw van MTC Motovatie op het
KLM Sportcentrum aan het Wimbledonpark 2 te Amstelveen. Telefoonnummer alleen tijdens de rit:
06-57180758. MTC Motovatie is een
motor toerclub welke in 1992 in Amstelveen is opgericht.
De club is bijzonder actief. 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 primair be-

lang, elke motorrijd(st)er is welkom.
Meer informatie over de rit of de
club: Milco Smit: 0251-251661. Internet: www.motovatie.nl.

Geertje wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen, zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
25 augustus is het klaverjassen gewonnen door Geertje Koopstra met
5102 punten, gevolgd door Henk de
jong met 5071 punten en op drie is
Tinie Lindeman geëindigd met 5044
punten. Het jokeren is gewonnen
door Gerard de Wit met 141 punten,
plaats twee was voor Bets Teunen
met 380 punten.
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Fort bij Aalsmeer extra open

P.V. de Telegraaf

Crash gratis toegankelijk tijdens
open monumentendagen
Aalsmeer - Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 heeft het
publiek in september veel te bieden. De hele maand september is
museum in verband met de Stellingmaand niet alleen op zaterdag,
maar ook op zondag geopend. Het
museum doet ook dit jaar weer mee
aan de Open Monumentendagen.
Het museum is daarom op zaterdag
10 en zondag 11 september gratis
toegankelijk. Het thema van de 25e
Open Monumentendagen is ‘Nieuw
gebruik, Oud gebouw’ en gaat over
herbestemming van monumenten.
Op 24 september organiseert Crash
voor de 10e maal de Red Ball Express. De toegenomen publieke
aandacht voor monumenten door
de Open Monumentendag heeft er
voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En
daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten. Bij zowel de Open Monumentendag als bij herbestemming
is aandacht voor behoud, maar ook
voor ontwikkeling en een nieuwe
vorm. En net als bij de Open Monumentendag wordt ook bij herbestemming vooruit gekeken en krijgen monumenten, ongeacht hun
leeftijd, een nieuw leven, een nieuwe betekenis, en kunnen daarmee
een verbetering voor hun omgeving betekenen. Een voorbeeld van
zo’n herbestemming en verbetering
van de omgeving is de vestiging van
het CRASH Museum in het Fort bij
Aalsmeer dat deel uit maakt van de
Stelling van Amsterdam, een monument dat op de Werelderfgoedlijst
staat. In het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 worden verhalen verteld over vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortten. Wrakdelen die door Crash
of de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geborgen zijn, maken de geschiedenis van de beman-

ningen van de vliegtuigen voelbaar
en tastbaar. Met foto’s en persoonlijke voorwerpen worden de verhalen tot leven gebracht. Crash heeft
ook een indrukwekkende afdeling
over het verzet in Haarlemmermeer
en Nieuwkoop. Daarnaast is er een
ruimte in het fort ingericht als Engelse verkeerstoren met radiokamer
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Daar is de collectie vliegtuigradio
apparatuur van Crash te zien en zijn
radio amateurs die de daarvoor benodigde vergunningen hebben, met
deze apparatuur ook daadwerkelijk aan het werk. In een andere museumruimte op het fortterrein is de
complete Spitfire te zien die Crash
in de collectie heeft, samen met
grotere vliegtuigmotoren en wrakdelen die niet in de fortruimten passen. In het Crash Museum worden
rondleidingen gegeven en er is een
speurtocht voor kinderen. September Stellingmaand betekent dat vele forten van de Stelling van Amsterdam bijzondere activiteiten organiseren, dan wel extra geopend zijn.
Speciaal ter gelegenheid daarvan
zijn gedurende de weekenden van
september extra ruimten in het Fort
bij Aalsmeer toegankelijk voor het
publiek. Alleen tijdens de Open Monumentendagen 11 en 12 september is het museum gratis toegankelijk. Op andere dagen bedraagt de
toegangsprijs 2,50 voor volwassenen, 1.50 voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Crash donateurs hebben gratis
toegang, evenals veteranen met een
veteranenpas.
Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot
16.00 uur en is gevestigd aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van de Stichting Crash ’40-’45
kan men kan gekeken worden op de
website www.crash40-45.nl.

Rondleidingen in Veilingen
op Open Monumentendagen
Aalsmeer - September is traditioneel monumenten maand en 2011 is
een jubileumjaar, voor de 25e keer
vinden de open monumentendagen plaats. Ter ere van dit jubileum
organiseert de werkgroep monumenten en architectuur een bijzonder programma met ruim aandacht
voor het thema van dit jaar, Nieuw
gebruik, Oud gebouw. In Aalsmeer
wordt creatief omgegaan met oude
gebouwen. Zo ook met beeldbepalende gebouwen die verbonden zijn
met de geschiedenis van Aalsmeer
als bloemendorp. Gebouwen waar
architecten van naam aan hebben
gewerkt, zoals Berghoef, Staal en
de Klerk. Drie veilinggebouwen krijgen bijzondere aandacht, Bloemenlust aan de Oosteinderweg, de Oude veiling aan de Marktstraat en
de CAV aan de van Cleeffkade. De
werkgroep nodigt u van harte uit om
met begeleiding van enthousiaste gidsen deze zo bekende gebouwen nader te gaan bekijken op zaterdag 10 en zondag 11 september.
Een aantrekkelijk programma wordt
op zaterdag- en zondagmiddag geboden. Het programma begint om
13.00 uur in De Oude Veiling in de
Marktstraat met een gratis eerste
koffie. Verder kan een fototentoonstelling bekeken worden en wordt

een korte film uit 1931 vertoond.
Vervolgens wordt in de bus gestapt
voor een tochtje naar Bloemenlust aan de Oosteinderweg. Vertrek
om 13.30 uur met een authentieke
Maarse en Kroon en onderweg uitleg over de veranderingen van het
landschap en gebouwen. In Bloemenlust wordt een rondleiding gegeven. Van 13.45 tot 14.45 uur wordt
ingegaan op de verschillende kenmerken van de architectuur en het
gebruik van Bloemenlust in de loop
van haar bestaan. In de gerestaureerde Rozentribune zaal wordt van
14.45 tot 15.00 uur een film vertoond. De groep vertrekt om 15.00
uur opnieuw per bus, dan naar veiling CAV aan de Van Cleeffkade. Van
15.15 tot 16.15 uur wordt een rondleiding gegeven. Kenmerken van de
architectuur van de oorspronkelijke
CAV komen aan bod, inclusief het
bezichtigen van de ruimtes zoals in
gebruik ten tijde van Joop van den
Ende. Na afloop wordt terug gewandeld naar de Oude Veiling waar voor
eigen rekening een borrel gedronken kan worden. De kosten zijn beperkt, slechts 5 euro, inclusief een
zeer aantrekkelijk boekje,te voldoen
in de bus. Aanmelden telefonisch
bij EKZ makelaars, telefoonnummer
0297-344444. Vol is vol.

Bombardement bij Van Duren
Aalsmeer - De weersvooruitzichten van afgelopen weekend waren
weer slecht. Maar wat een verademing als je zaterdagmorgen je gordijnen open doet en de zon schijnt!
Eindelijk weer eens een vlucht die
op tijd gelost kon worden. De duiven hadden er echt zin in om zo snel
mogelijk naar huis te komen. Zijn de
meeste liefhebbers al blij als er één
duifje vroeg komt, bij John van Duren werd het weer een waar bombardement. 25 Duiven tegelijk die
elkaar verdringen om naar binnen te
mogen. Wat is het geheim van deze
tovenaar. Het schijnt dat zijn bed in
zijn hok staat en hij de beestjes dag
en nacht vertroeteld. Je moet er wat
voor overhebben!

Handbal

FIQAS maakt indruk
Aalsmeer - Als laatste voorbereiding op het begin van het nieuwe seizoen werd door de mannen
van FIQAS Aalsmeer het afgelopen
weekend in de eigen hal het FIQAS
toernooi gespeeld. Hiervoor waren
Quintus en de Belgische ploegen
Tongeren en KV Sasja uitgenodigd.
FIQAS Aalsmeer begon op zaterdagavond tegen KV Sasja, de Belgische nummer vijf van het afgelopen seizoen. De ploeg van René Romeijn, die tijdens deze wedstrijd bewust minder heeft doorgewisseld
dan eerder in de voorbereiding om
de (basis)ploeg zo lang mogelijk
samen te laten spelen, had weinig
moeite met de Belgen. Na een ruime voorsprong bij rust (16-8) werd
het 32-19. Op zondag begon FIQAS
Aalsmeer tegen Quintus. Een week
eerder was tijdens een toernooi in
Kwintsheul nog van deze ploeg verloren. Ook nu speelde Quintus een
goede eerste helft en stond bij rust
nog voor: 15-12. Maar de Aalsmeerders kwamen in de tweede helft
heel sterk terug en wonnen uiteindelijk met 27-23. Omdat ook Tongeren al twee keer had gewonnen,
werd de laatste wedstrijd van het
toernooi, tussen FIQAS Aalsmeer en
deze nummer twee van België (met
titelaspiraties voor het nieuwe seizoen), de finale. In de eerste helft
waren de ploegen bijzonder aan elkaar gewaagd en kreeg het publiek
een leuke, spannende wedstrijd
voor geschoteld. FIQAS Aalsmeer
maakte indruk met een sterke dekking, en een snelle, gevarieerde
aanval. Ook de nieuwelingen in de
ploeg, de Roemeense keeper Gaby
Birjovanu (overgekomen van Hercules), Menno v.d. Grift (terug na
een avontuur bij Nieuwegein) en de
jonge Patrick Koster (eigen jeugd),
deden het prima. Na een 2-4 achterstand, wisten de Aalsmeerders
zelfs een ruime 8-5 voorsprong op
de bouwen, na een aantal goede
verdedigende acties, gevolgd door
snelle breaks van Robin Boomhouwer en een sterke actie van Remco
van Dam. Ook na twintig minuten
leidde FIQAS Aalsmeer nog: 10-7,
nu na een mooi doelpunt van Rodrigo Huttinga aan de cirkel en een
afstandsschot van Jimmy Castien.
In de slotminuten werd echter een

paar keer balverlies geleden en de
Belgen wisten weer gelijk te komen:
10-10. Patrick Koster zorgde na
sterk doorzetten aan de cirkel weer
voor de voorsprong (11-10), maar
het was toch Tongeren dat met een
voorsprong de rust in ging: 11-12.
Na de pauze werd een aantal basisspelers van FIQAS Aalsmeer aan de
kant gehouden en kregen ook andere selectiespelers wat speeltijd.
Dat was vooral in de dekking goed
te merken, want de aanvallers van
Tongeren kregen nu meer ruimte en
profiteerden daar van. Bovendien
liep de Aalsmeerse aanval ook een
stuk minder. In de eerste twintig minuten na rust werd namelijk slechts
twee keer gescoord, waar de Belgen wel konden afronden: het leverde een wat vertekende 13-25
tussenstand op en even later zelfs
14-28. Pas in de laatste vijf minuten
wist FIQAS Aalsmeer nog iets aan
de achterstand te doen, maar verder dan 17-29 kwam de ploeg niet
meer. Ook het laatste, fraaie vliegertje van Robin Boomhouwer, op aangeven van Luuk Obbens, ging net
voorlangs. Over het gehele toernooi
genomen had FIQAS Aalsmeer – zeker met de basisopstelling - echter
wel indruk gemaakt. De jonge ploeg
heeft het vertrek van Serge Rink (tijdelijk gestopt in verband met werkzaamheden) en Jeffrey Groeneveld
(spelend in het tweede en nu bovendien met een pink in het gips)
goed opgevangen en is goed bezig om met jonge spelers een nieuw,
sterk team op te bouwen. Dat belooft nog wat voor de competitie!
Tongeren won uiteindelijk het toernooi, FIQAS eindigde op een mooie
tweede plaats, KV Sasja bemachtigde de derde plek en Quintus werd
vierde.
Zaterdag start eredivisie
Aanstaande zaterdag 3 september
start de competitie in de handbal
Eredivisie. Voor de mannen van FIQAS Aalsmeer begint het seizoen
met een uitwedstrijd bij AHV Swift
in Arnhem. Vorig seizoen werd twee
keer verloren van deze ploeg, die als
negende eindigde in de reguliere
competitie, dus de tegenstander zal
beslist niet onderschat worden. De
wedstrijd begint om 20.15 uur.

De uitslag:
1 J.v.Duren
2 C. v. Vliet
3 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
4 G. v.d. Bergen
5 Comb. Wiersma en Zn
6 J. en P. Spook
7 M. de Block
8 Comb. v. Ackooy
9 J. v. Dijk
10 D. Baars
11 Th. v.d. Wie
12 A. v.d. Wie

13
14
15
16
17
18

D. v. Leeuwen
P. v.d. Meijden
A. Kok
J. Nijenhuis
J. Kluinhaar en Dr.
T. Rewijk

Tussenstand ploegenklassement:
1 A.A. Sloopwerken
2 C. v. Vliet Holding
3 Bos - E-markt
4 Bosman Kassenbouw
5 Oerlemans Confectie

NK Atletiek
Studententeams
Amstelveen - Op zaterdag 3 september organiseert AV Startbaan
samen met de studenten atletiekvereniging Aquila het Nederlands
Studenten Kampioenschap voor
teams. Twintig studententeams uit
heel Nederland strijden op verschillende atletiekonderdelen om de titel
van beste team van Nederland.
De wedstrijd begint om 12.00 uur.
Publiek is van harte welkom.

RKAV is nog op zoek naar
spelers voor seniorenelftal
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - De aftrap voor de nieuwe competitie komt
er aan en de spelers van RKAV 6
staan te trappelen om ook weer een
balletje te trappen. De trainingen
zijn reeds begonnen, maar helaas
is het elftal niet meer compleet om
op zondag de wedstrijden te spelen.
Welke enthousiaste heren tussen
de 30 en 45 jaar vinden het leuk om
op zondagochtend een wedstrijdje te spelen samen met de spelers
van RKAV 6? Om de conditie op peil
te brengen en te houden, maar ook
voor de saamhorigheid wordt elke
donderdagavond om 20.00 uur getraind op het complex aan de Beethovenlaan 120. Interesse of meer informatie over RKAV, kijk dan op de
website www.rkav.nl of neem contact op met de heer P. Melman, tel.
06-53336118.

Uiteraard staat het vrij om een kijkje
te komen nemen bij de training op
donderdagavond, gelijk meedoen is
ook mogelijk.

Sjoelclub bijeen
in De Reede
Bijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout
opent haar deuren weer voor een
nieuw leuk en gezellig sjoelseizoen.
Op donderdag 15 september is de
eerste speelavond en zowel leden
als nieuwe sjoelers zijn vanaf 19.45
uur welkom in dorpshuis De Reede
in de Schouwstraat 14. Eens in de
14 dagen wordt de sjoelavond houden. Geïnteresseerd zijn welkom om
eens vrijblijvend binnen te lopen.

Nieuwe leden welkom

Damclub weer van start
Aalsmeer - 18 cursief: 24: De Kwakel - Op maandagavond 12 september gaat vanaf 19.30 uur het damseizoen in ’t Fort De Kwakel van
start. De dammers van K&G hebben er weer zin in, op 26 september
wacht de eerste bondswedstrijd al,
dan speelt het eerste team van K&G
tegen het eigen tweede team van
K&G. Het tweede team ook wel DC
Nieuwveen genoemd zal de degradant van het verleden seizoen graag
een lesje leren. Dammers vanuit alle
windstreken hebben inmiddels bezit genomen van de Kwakelse damclub. Er zijn niet zoveel damclubs

meer in de omgeving, K&G kan ook
nog wel meer leden gebruiken om
levensvatbaar te blijven. Volgend
jaar wacht immers het 85 jarig jubileum en op naar de honderd volgens het trouwe clubje dat nog rest.
Gezelligheid staat voorop op de
avonden in ’t Fort als men voor verschillende competities speelt op elk
niveau. De speeltijd is ook wat beperkt zodat het geen lange avonden
behoeven te worden. Kom gerust
eens aanschuiven en de sfeer proeven. Inlichtingen bij Adrie Voorn, tel.
0297-568472.

Handbal

Dames FIQAS goed bezig
in voorbereiding
Aalsmeer - Voor de dames van FIQAS Aalsmeer begint de competitie
op zaterdag 10 september. Na een
aantal oefenwedstrijden en een trainingsstage in Duitsland werd het
afgelopen weekend door de ploeg
opnieuw geoefend. Dit keer tijdens
het FIQAS toernooi. Op de zaterdagavond speelde de zeer brede selectie van trainer en coach Zoran Jovanovic tegen elkaar. “We zijn nu al
een tijdje bezig en ik werk aan een
moderne, snelle ploeg, waar iedereen op haar plaats het grootste rendement heeft. Ik wil de speelsters
niet alleen individueel beter maken,
maar ook een hecht team smeden.
Dat is een hoop werk, maar langzaam maar zeker krijg ik nu een
beeld van wie in de voorlopige selectie voor dames 1 komt. Omdat
de groep zo groot is, is dat ook onderling een hevige strijd. Dat bewijst ook de uitslag van de onderlinge wedstrijd, waarin we, assistent trainer van dames 2, Mark van
Leeuwen, en ik, geprobeerd hebben
twee gelijkwaardige teams te maken. Dat dat gelukt is én dat er flink
geknokt werd, bewijst de uitslag:
29-27. Op zondag hebben we nog
twee keer geoefend tegen eredivisie-ploeg Fortissimo en beide keren, met twee verschillende teams,

gewonnen: 26-19 en 25-21. Dat bewijst dat we goed bezig zijn. Ik heb
bovendien flitsend handbal gezien:
snelle tegenaanvallen een mooie
acties, dus ik ben dik tevreden. Resultaat vind ik nu eenmaal het belangrijkste. Weliswaar niet ten koste
van alles, want ik wil natuurlijk wel
dat iedereen heel blijft, maar stiekem loeren Mark en ik dit seizoen
wel allebei op het kampioenschap.
Komende zaterdag sluiten we met
dames 1 de voorbereiding af met
een thuiswedstrijd in de Bloemhof
tegen SEW 2, dat net als wij uitkomt
in de Eerste Divisie. Daarna gaan
we los! Voor dames 2 duurt het nog
iets langer voor de competitie begint, maar we blijven wel drie keer
per week samen trainen.” De eerste
wedstrijd voor de dames in de competitie is zaterdag 10 september, uit
tegen DSS om 19.30 uur.
Start veldcompetitie jeugd
Komend weekend gaat, behalve de
eredivisie voor de heren in de zaal,
voor de meeste andere (jeugd)
teams het seizoen ook weer beginnen: zij starten met het eerste deel
van de veldcompetitie, die loopt tot
en met 16 oktober. De jeugdteams
van FIQAS Aalsmeer beginnen allemaal met een uitwedstrijd.

Klaverjassen DES Koppel sjoel
Rijsenhout - Klaverjast u graag en
wilt u één avond in de maand lekker
een avondje uit? Kom gerust langs
bij buurtvereniging D.E.S. In dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat
wordt eens in de maand een klaverjas avond gespeeld met leuke prijzen. De contributie bedraagt 5 euro per jaar en 1,50 euro per avond
entree geld. De eerste avond is op
maandag 22 september en het klaverjassen begint om 20.00 uur .

wedstrijden
Aalsmeer - Sjoelclub Rijsenhout
houdt op vrijdag 7 oktober een koppeltoernooi. Uiterste inschrijfdatum
is 4 oktober. Aanmelden kan bij Jan
Joore via 0297-329010. Het koppeltoernooi is eveneens in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
en begint om 20.00 uur. Aanwezig
graag om 19.45 uur.
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Balkon Rozenstraat 24

“Beperkte ruimte kan ook iets moois
opleveren”

Nieuwe Meerbode - 1 september 2011

Tuin Catharina Amalialaan 14

Fleurige opknapbeurt van stukje gemeentegrond!

Aalsmeer - “Zie hier een foto van ons balcon in de Rozenstraat. Wij hebben altijd een grote tuin gehad,
maar sinds enkele jaren wonen wij in een klein appartement. Maar wij vinden dat ook een beperkte ruimte
iets moois op kan leveren. Vandaar het zenden van deze foto.” Hoogachtend, familie J. Piet, Rozenstraat 24.

Aalsmeer - “Anno 2006 zag dit stukje gemeentegrond van 100 vierkante er eigenlijk niet uit. Na aankoop
is er hard gewerkt om in 2011 dit resultaat te bereiken. Dit tot groot genoegen ook van buurtbewoners, die
zich afvroegen of wij een jeu de boulebaan gingen aanleggen. Niet te zien op de foto, maar eer liggen wel
zes ballen in het grint. In totaal is 3000 kilo in de tuin gestort. Net een postzegel, maar de randjes worden
goed verzorgd”, aldus Joke en Cor Wegman uit de Catharina Amalialaan 14 in Nieuw-Oosteinde.

Pastorietuin Kudelstaartseweg

Flat Edisonstraat 68

Kudelstaart - “Achter die grote St. Jan toren die wekelijks in het nieuws is, bevindt zich een rustig plekje om bij te komen: De tuin van de pastorie. Het gras wordt door een vrijwilliger bijgehouden, de beplanting is de hobby van de pastor. Vooral in het vroege voorjaar bij het planten van zomergoed en het najaar
als alles er weer uit moet, is het veel werk. Die uurtjes zijn tegelijk ontspannend. Niets zo rustgevend als
met je handen in de aarde aan het werk zijn. Heerlijk is de beloning als het mooi weer is. De zomerse uurtjes waarin genoten wordt van al die bloemen. Elk jaar ziet het er een beetje anders uit, maar ieder jaar is
het genieten, niet alleen van de bloemen, maar ook van het fruit dat er tussenin een plekje heeft. Bijzonder is de bij de keuken geplante vijgenboom jaarlijks veel vruchten geeft. Nog enkele jaren hoop ik van dit
stukje Kudelstaart te kunnen genieten tussen alle parochiële drukte door”, mailt pastor Annemiek Blonk.

Kudelstaart - Maar liefst negentien foto’s heeft S.P. Burgers ingeleverd met kijkjes van verschillende kanten van het balkon in de flat in de Edisonstraat 68. Het balkon is inderdaad ook een plekje op de tuinenpagina waard, zoveel bloeiende plantjes naast en voor elkaar voor de deur. Ook nog bloeiers aan de regenpijpen, fleurige bloembakken aan het balkon en nabij de Hortensia houdt de ‘tuinman’ de wacht. Leuk hoor,
De Kudelstaarter S.P. Burgers is duidelijk een liefhebber van bloeiende planten.

Tuin Mijnsherenweg: Gewoon mooi!

Tuin Hoofdweg 160: Rustgevend!

Genieten van alle bloemen

Tuin met heel veel kleur

Kudelstaart - “In 2008 kwamen wij hier wonen en was het één kale vlakte. In de loop der jaren heeft mijn
man alles aangelegd en dit is het resultaat. Een gewone tuin met heel veel kleur. Veel wandelaars en fietsers genieten er van en vinden het mooi. Zelf vind ik de pergola erg mooi. Oh ja, wij wonen op de Mijnsherenweg. Als iemand vraagt waar woon je/jullie, hoeven we alleen maar te zeggen: Bij dat huis met de
kleurige tuin. Ze weten dan precies waar dat is”, meldt tuinwedstrijd-deelneemster Carla Goes enthousiast.

Tuin Aalsmeerderdijk, Rijsenhout

“Elke dag genieten vanuit huis van het uitzicht”

Rijsenhout - “Hierbij foto’s van onze mooie stek achter de Aalsmeerderdijk. We wonen hier prachtig en genieten elke dag vanuit ons huis van het uitzicht. We hebben mooie terrassen waar het goed toeven is. We
wonen ver van de weg ,hebben geen last van auto verkeer alleen soms van lawaai in de lucht, zoals zo velen hier in deze omgeving”, mailt Chris Visbeen.
Zowel voor als achter prachtig verzorgde tuinen. Een compliment waard!

Balkon vol zomerbloeiers

Vijver dominant aanwezig
in tuin van Aad en Coby

Kudelstaart - “De vijver is best dominant in onze tuin aanwezig. Daar genieten we ook veel van. We kweken zelfs weer visjes uit kuit dat we uit de vijver geschept hebben. We beleven veel plezier in het bezig zijn
in de tuin, lekker rustgevend, en proberen er elke keer weer iets mooiers van te maken”, vertellen Aad en
Coby Houdijk over hun tuin aan de Hoofdweg 160 in Kudelstaart.
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