Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Brieven en creditnota’s van gemeente zijn onderweg!

graag te willen dat evenementen
georganiseerd blijven worden. “We
willen de evenementen niet de nek
omdraaien. We weten dat heel veel
vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen lopen voor hun vereniging.” Litjens legde uit dat een en ander te
maken heeft met het nieuwe evenementenbeleid en de hierin vastgestelde regels. Voorheen werd per
kraam berekend, nu is 50 eurocent
per vierkante meter berekend. “Gebleken is dat dit tot te hoge kosten
heeft geleid voor verenigingen. Dat
vinden wij onwenselijk en we gaan
het voor dit jaar terugdraaien.”
Verordening niet terugdraaien
Een zucht van opluchting klinkt nu
vast bij vele penningmeesters van
verenigingen. Voor wie nog twijfels
heeft en denkt dat dit slechts bij een
‘woordje op de radio’ blijft: De winkeliersvereniging centrum heeft al
een brief van de gemeente gekregen en zelfs een creditnota! De gemeente is overigens voornemens
voor evenementen een strak geregeld handhavingsbeleid te gaan
voeren. De verordening gaat dus
niet teruggedraaid worden. “Regels
zijn regels”, aldus ook Litjens op de
radio. Bekeken gaat worden welke
evenementen commercieel en wel-

Diamanten huwelijk voor
echtpaar Janzen-Van Noordt
hadden hun dochters stiekem geregeld. De twee dochters, Mathilde
en Mieke, hadden meer gezelligs in
petto die dag. Ze namen hun gelukkige ouders onverwacht mee voor
een intieme familielunch aan het
water. 11 Oktober wordt het grootser aangepakt, want dan wordt er
een groot feest gehouden met fami-

opvolg(st)er

Iets voor u?

Inlichtingen:
Schoolstraat 9a, tel. 342667
(dinsdag t/m vrijdag)

Geluidsmetingen
Verder vertelde de burgemeester
op de radio dat meerdere gemeenten de norm van 75 decibel op de
gevels hanteren. En dat dit heel tegenstrijdige effecten kan opleveren,
is afgelopen zaterdag bewezen. Tijdens de bandjesavond moest De
Oude Veiling in de Marktstraat het
geluid zachter zetten, de tegenover
liggende gevel ligt op zo’n vier meter. Het geluid tijdens de Jordaanse
avond in de Ophelialaan was fors en
ver in de omgeving te horen. De tent
stond midden in de straat en het
geluid ‘blies’ richting Seringenpark,
geen gevel in de weg...

Cor en Neeltje gelukkig door heel Nederland

Kudelstaart - Maandag 31 augustus mochten Cor en Neeltje Janzen
vieren dat ze elkaar zestig jaar geleden het ja-woord hebben gegeven.
En dat er die dag een feestje werd
gevierd was wel te merken. Hun
huis aan de Graaf Willemlaan was
gezellig versierd. Dit tot grote verrassing van het echtpaar, want dat

atelier voor
kledingreparatie en
fourniturenverkoop
zoekt een

ke van maatschappelijke aard zijn.
Deze laatste groep zou dan vrijstelling van precariorecht krijgen en
dus een betaalbare rekening in de
bus.

Wat bandjesavond betreft gaf de
eerste burger op de radio aan dat
ook wat betreft de geluidsgrens uitzonderingen gemaakt of beter ook
vrijstelling gegeven kan worden.
Gewoon gedogen is er niet meer
bij. Op dinsdag 22 september komt
het evenementenbeleid aan de orde in B&W en twee dagen later in
de raad.

lie en vrienden. Ander hoogtepunt
van de dag was, naast een felicitatiebrief van de koningin, het bezoek
van burgemeester Pieter Litjens. Hij
kwam het bruidspaar persoonlijk feliciteren met een mooi boeket bloemen. De knusse kamer zat die middag gezellig vol met familie, buren
en twee afgevaardigden van de ou-
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derenvereniging, waar Cor en Neeltje lid van zijn. De 81-jarige Neeltje
genoot van alle gezelligheid en de
84-jarige bruidegom blikte graag
terug op hun zestig jaar huwelijk
en drie jaar verkeringstijd. Het echtpaar heeft elkaar in Amsterdam leren kennen via de oudere broer van
Neeltje. Hij woonde tegenover de
ouders van Cor en zij was daar vaak.
Cor was in eerste instantie bevriend
met haar broer, maar snel kreeg hij
oog voor het jongere zusje. De eerste jaren van hun huwelijk hebben
ze op een kleine kamer in Amsterdam ingewoond, maar zijn daarna
naar Gelderland vertrokken. Hier
zijn de beide dochters geboren. Vader Cor werkte in de metaal en grafische industrie en volgde een praktijkopleiding, die hij graag ten gelde
wilde maken. En dat kon in Zeeland.
Dus het gezin vertrok richting Zierikzee. Maar na vijf jaar zijn ze weer
verhuisd, nu naar Friesland en later naar Hoofddorp. Hier heeft Cor
lange tijd voor Stork gewerkt en later voor Akzo, waar hij zelfs na zijn
vijfenzestigste nog een aantal jaar
werkzaam bleef. Na op veel plaatsen in Nederland te hebben gewoond zijn Cor en Neeltje terecht
gekomen in Kudelstaart, waar ze alweer dertien jaar naar tevredenheid
wonen. Door de vele verhuizingen
waren ze als gezin veelal op elkaar
aangewezen, wat een hechte band
gaf. Naast de zorg voor haar gezin
heeft Neeltje lange tijd voor een
bank gewerkt, wat ze altijd met veel
plezier heeft gedaan. Volgens eigen
zeggen is ze eigenlijk honderd jaar
te vroeg geboren, want ze vindt de
ontwikkelingen op computergebied
erg interessant. Het gelukkige diamanten bruidspaar prijst zichzelf
gelukkig met hun mooie familie van
twee dochters en schoonzonen, vier
kleinkinderen, één achterkleinkind
en nog eentje op komst.
Volgens het bruidspaar is hun huwelijk voorbij gevlogen. Dat het ze
allemaal te snel gaat, is een teken
dat ze het fijn hebben samen. Cor
en Neeltje kunnen terugkijken op
een goed huwelijk en een gezellige
zestigjarige trouwdag!
Tekst en foto Ilse Zethof

Een goede investering
in crisistijd

Bestuur feestweek bouwklaar!
Aalsmeer - Het bestuur van de
feestweek Aalsmeer is bouwklaar
voor alweer de vijftiende editie die
van 6 tot en met 12 september gehouden wordt in de feesttent op het
Praamplein. Gisteren, woensdag 2
september, is het feestterrein opgeleverd en vanaf vandaag gaat de
tent gebouwd worden. Bij de ‘happer’ voor egalisering van het nieuwe
gedeelte heeft het bestuur al met
champagne getoost op een hopelijk
goed verloop van de feestweek, die
ook dit jaar voor elk wat wils biedt.
De tent is dit jaar groter, biedt plaats
aan totaal 3.000 bezoekers per dag
en krijgt een speciale rookruimte.
Verder zijn extra toiletvoorzieningen
besteld en gaat een grotere garderobe ingericht worden. Er is meer
security ingehuurd voor optimale
veiligheid van alle bezoekers. Pu-

bliek wordt aangeraden zoveel mogelijk per fiets te komen. Voor de rijwielen gaat een grote stalling ingericht worden. Aanstaande zaterdag
5 september is de dag van de aankleding van de tent met licht, geluid, barren, etc. en hiervoor kan het
bestuur nog graag vrijwilligers gebruiken. Vrijwilligers worden deze
dag getrakteerd op een overheerlijk
ontbijt van bakkerij Vooges. Tot slot:
op donderdag, vrijdag en zaterdag
zal in de tent gecollecteerd worden
voor de kankerbestrijding, enkele
dagen van de feestweek gaan televisieopnames gemaakt worden door
ATV5 en vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen! Elders in deze krant het volledige programma
van de vijftiende feestweek. Uitgebreide informatie is ook te vinden op
www.feestweek.nl.

Juwelier opnieuw de dupe!
Aalsmeer - Voor de tweede keer in
korte tijd is ingebroken bij een juwelier in de Zijdstraat. Om zes uur in
de ochtend van zondag 30 augustus
is een zijraam bij de deur ingegooid.
Het alarm is afgegaan, de dief heeft
een snelle greep gedaan in de etalage. Er zijn sieraden ontvreemd.
Het aantal inbraken in Aalsmeer
en Kudelstaart is de laatste maanden fors toegenomen. Vooral super-

markten, opticiens, tabakspeciaalzaken, drogisterijen en juweliers zijn
het slachtoffer. In de meeste gevallen wordt met grof geweld ingebroken. De landelijke cijfers ondersteunen overigens deze trend. De politie
controleert vaker in de winkelcentra
en hoopt op medewerking van inwoners bij het zien van een inbraak.
Melden kan via 0900-8844 of anoniem via M: 0800-7000.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen
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Mekorie

Nieuw evenementenbeleid
opgeschort tot volgend jaar
Aalsmeer - Boos hing burgemeester Litjens donderdag bij de redactie aan de lijn. Het artikel over het
precariorecht en de geluidsmetingen bij evenementen was onvolledig, onterecht en achterhaald. Er
was toch al medegedeeld dat een
en ander herzien zou worden. Maar
het maandenlange stilzwijgen, het
zelf actie moeten ondernemen door
een bezwaarschrift in te dienen en
daarop toch een aanmaning, heeft
een tweede schok teweeggebracht
in evenementendorp Aalsmeer. Hét
dorp met de meeste verenigingen in
Nederland en dus waarschijnlijk ook
de meeste vrijwilligers.
De winkeliersvereniging Centrum
noemde de verhoging van het precariorecht met ruim 230 procent belachelijk, de winkeliersvereniging
Ophelia schrijft in haar bulletin over
de blunder van de gemeente en er
zijn verenigingen die overwegen om
zich failliet te laten verklaren om onder de torenhoge rekeningen van
de gemeente uit te komen. Afgelopen zaterdagmiddag bracht de burgemeester een bezoek aan Radio
Aalsmeer en uiteraard werd hem gevraagd naar de hoge rekeningen en
aanmaningen voor het precariorecht
en de geluidsmetingen bij bandjesavonden. De eerste burger zei juist
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Dorpsstraat 27
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A.s. zaterdag 5 september
van 09.00 tot 12.00 uur:
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, een cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12
jaar en heeft een behoorlijke hangbuik Ze heet “Gabber”.
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, Schildpadpoes met wit, Ze heet
“Mientje”.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, grijs halflangharig poesje van 13
weken.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet “Timmy” en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, Cyperse poes van 11jaar. Ze heet “Tijger”.
- Emmastraat in Aalsmeer, 20 jaar oude zwart/witte kater. Hij is doof
en heeft bochel in zijn neus.
- Julianalaan in Aalsmeer, magere rode kater met een vrij smoezellig bekkie. Is erg aanhankelijk en levendig.
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, vrij grote zwart witte gecastr. Kater met witte snuit. Het zwart is licht gestreept en heeft een
wond links in nek.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Lorentzhof in Kudelstaart, bruin cyperse kater. Zijkant vachttekening in vorm van een hart. Witte sokjes en bef. Hij is 12 jaar en
heet “Droppie”.
- Kas in Aalsmeer, kater met tijgertekening. Hij heet “Szarik” en is
9 jaar.
- Freesialaan in Aalsmeer, geheel zwarte kitten, 4 mnd. oud. Zijn
naam is “Boris”.
Gevonden:
- Lisdodderstraat in Kudelstaart, zwarte kat met wit streepje op de
kop en een witte bef. Ze heeft een kale baan over haar rug, is erg
mager en heeft een hangbuik.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, zwarte kat met witte sokjes voor, witte
laarsjes achter. Heeft een witte bef en snuit, met op de kin en neus
een zwarte vlek.
- St.Jansstraat in Kudelstaart, zwarte duif met kuifje en zware bevederde poten met rond de ogen een oranje ring. Heeft een blauwe
ring om zijn poot.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode haan, loopt er al een tijdje rond.
- Hoofdweg in Kudelstaart, zwart/wit poesje van ongeveer 12 wkn.
oud.
- Legmeerdijk t.h.v. nr. 182 in Aalsmeer, kat. Zwarte rug, bruine poo
tjes en witte bef.
- Veiling in Aalsmeer, wit/grijs kitten.
- Hoek Legmeerdijk/Bachlaan, jong konijntje grijs met donkere oortjes.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

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

lukt, of misschien wel gedoemd is te
mislukken, zien we dagelijks om ons
heen. Zonde is iets dat de mens onweerstaanbaar aantrekt: we nemen
ons keer op keer voor om het niet
meer te doen, maar doen het toch.
Deze innerlijke strijd is vanaf de
vroege middeleeuwen tot aan het
heden veelvuldig in beeld gebracht
door onder andere Jeroen Bosch en
vele andere kunstenaars. Een zonde
is een ondeugd.
Maar daar kan deugd tegenover gesteld en geoefend worden. Tijdens
het Avondgebed wordt door dominee E. Geijlvoet een korte overdenking gegeven naar aanleiding van
de ‘zonde’: gulzigheid.

Zwarte kater zoekt baas!
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze zwart/witte kater?
Het dier loopt al een aantal weken
rond in de Lisdoddestraat in Nieuw
Oosteinde. De kat is zwart van kleur
en heeft een witte bef en een wit-

te streep op zijn kop. Wie het dier
herkent of eigenaar is van de kat
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming
aalsmeer e.o. via tel.efoonnummer
0297-343618.

het collecteren kan bellen met Jacqueline Weijer,, tel. 0297-361988 of
emailen naar kwfweijer@kabelfoon.
net of bij geen gehoor: Margot Koster, tel. 0297-369441. Meer informatie is ook te vinden op www.kwfkankerbestrijding.nl.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - De zomerstop is voorbij, het is september en de eerste sjoelavond van buurtvereniging
Oostend is op donderdag 17 september vanaf 20.00 uur in buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Eens in de veertien dagen komen de sjoelers bijeen. Zowel leden als nieuwe gezichten zijn
welkom. “U hoeft geen super-sjoeler te zijn”, aldus het bestuur. “Wij
spelen voor de gezelligheid en alle
leeftijden worden uitgenodigd eens
te komen meespelen.”
le leeftijden zijn welkom. Voor eventuele vragen kan gebeld worden
naar: 325040.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 18.30u. ds. K. Muller.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u., vg. Arno
Post, Aalsmeer.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. tentdienst op Praamplein. 18.30u. (lijnbaan) met ds. A.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte voor
Oudezijds 100. Zondagsschool en
oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. P. Stolk, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds T.H.P. Prins. Bev.
Nieuwe Ambtsdragers.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. tentdienst met band,
ds. Jansen/ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. 18.30u. ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Zangdienst. Oost:
10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren. (VHA). 18.30u. ds. M.M.
van Campen, Rotterdam.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Wie heeft Youki gezien?
Aalsmeer - Sinds enkele dagen
wordt poes Youki uit Rozenburg
vermist. Het dier is anderhalf jaar
oud en is vrij klein en mager. Youki

is wit met zwart van kleur. De eigenaars missen hun huispoes en hopen een telefoontje te krijgen van de
vinders: 06-25593035.

Tentdienst met spiegels
Aalsmeer - Spiegels. Ze liegen niet,
al zou menigeen dat soms wel graag
willen. De vraag is wat je ziet als je
in de spiegel kijkt? Of wat je zou willen zien. Het leven is ook een soort
spiegel. Wat zie je als je in de spiegel van je leven kijkt? Er zijn veel
lachspiegels in ieders leven, ze bieden vaak leuke plaatjes, maar maken niet altijd echt gelukkig. Wie wil
niet graag bevestigen dat alles oké
is. Spiegels staan centraal tijdens de
tentdienst tijdens de feestweek op
zondag 6 september. De feestelijke
dienst begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom in de feest-

tent op het Praamplein. Een band
begeleidt de zang. Er wordt uit de
Bijbel gelezen en er is een overdenking. Tijdens de dienst is er speciaal aandacht voor de kinderen en
de tieners. Dominees Edjan Westemann en André Jansen gaan in de
dienst voor. In gebouw Irene aan
de Kanaalstraat is er oppas voor de
kleinere kinderen. De dienst is om
11.15 uur afgelopen waarna er gratis koffie en thee voor iedereen is. Er
is gelegenheid om na te praten. De
toegang is geheel gratis. Er wordt
een niet verplichte collecte gehouden om de onkosten te dekken.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met diaken J. Snoek. In Rijsenhout:
19u. woordcomm. viering met diaken J. Snoek. Mmv Soli Deo Gloria. Zondag 10.30u. woordcomm.
viering met diaken J. Snoek. Mmv
Karmelkoor. Zondag 14.30u. Poolse
dienst in Karmelkerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. R.F.H. Praamsma. Ook
om 10u. Tienerdienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat. Startzondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. dienst met dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
.

Dagtocht OVAK
naar Volendam
Aalsmeer - De Ouderen Vereniging Aalsmeer Kudelstaart (OVAK)
organiseert woensdag 16 september een dagtocht naar Marken, Volendam en Midden Beemster. Leden
kunnen zich nog aanmelden, want
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgeven kan door te bellen
naar 321124 of 320712.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 september haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het
oude papier op. Gaarne na 18.00
uur het papier aan de weg zetten
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. Dus verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Zangdienst in
de Dorpskerk

KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten en wijkhoofd
Aalsmeer - 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.
Maar de strijd tegen kanker voert
de stichting niet alleen, maar samen
met collectanten, donateurs, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, patientenorganisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers. Allen strijden voor minder kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. Strijd mee en
wordt collectant in de week van 7
tot en met 12 september. Door een
paar uur te gaan collecteren in de
collecteweek van KWF Kankerbestrijding, kan meer geld opgehaald
worden. Meer geld maakt meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk
om de grote groepen patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en een betere nazorg voor deze groter wordende groep patiënten te bieden. De afdeling Aalsmeer zoekt nog collectanten en een wijkhoofd voor de
omgeving Vlinder- en Vissenwijk in
Oost. Wie zich als collectant wil inzetten of meer informatie wil over

Zondag
6 september

Oud papier voor
verenigingen!

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 9 september wordt er van 19.15 tot 19.45
uur een Oecumenisch Avondgebed
gehouden in de kapel van ’t Kloosterhof in de Clematisstraat 16. Het
nieuwe jaarthema luidt: ‘De zeven
Hoofdzonden’.
De zeven hoofdzonden die in de
zesde eeuw na Christus zijn vastgelegd door paus Gregorius I zijn: luiheid, hoogmoed, woede, gulzigheid,
wellust, hebzucht en afgunst. De
zonde is een begrip dat omgeven is
door geheimzinnigheid. Oorspronkelijk is de term door de christelijke
kerk in het leven geroepen om het
kwaad te kunnen duiden en uit de
wereld te helpen. Dat dit niet is ge-

KERKDIENSTEN

Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenkomsten om 10u.

Aalsmeer - Zondagavond 6 september om 18.30 uur is de eerste zangdienst voor dit seizoen in
de Dorpskerk in de Kanaalstraat..
Er zullen weer veel bekende liederen gezongen worden en iedereen
is van harte welkom. Op deze avond
is het Interkerkelijk Koor Aalsmeer
te gast.
Het koor is in de wijde omgeving
graag gezien en gehoord, dus het
wordt zeker weer een mooie zangdienst. Het koor en de samenzang
staan onder leiding van dedirigent
André Keessen en dominee E.J.
Westerman leidt de dienst.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 17 september vanaf 14.00 uur
start de ouderensoos van buurtvereniging Oostend weer met kaarten
voor 55 plussers. Plaats van samenkomst is buurthuis het Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.
“Hoe meer zielen hoe meer vreugd”,
aldus de gastvrouwen L. Agtersloot
en R. Geleijn.
De zaal van het Middelpunt gaat om
13.30 uur open, zodat eerste genoten kan worden van een kopje koffie of thee.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen BurGemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 8 en 22 september 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.
sChiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
serViCepunt Beheer en uitVoerinG
proVinCie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

DefinitieVe BesChiKKinGen

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder
Datum verzending vergunning: 2 september 2009
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer,
H 3493, 6 elzen;
Datum verzending vergunning: 4 september 2009
Uitwegvergunningen
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de
volgende uitwegvergunningen zijn verleend:
• Machineweg 297;
• Uiterweg 19.
Datum verzending vergunningen: 27 augustus 2009
• Aalsmeerderweg 322
Datum verzending vergunning: 2 september 2009
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van de braderie in Aalsmeer, door middel van
het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de
hieronder genoemde wegen op zaterdag 5 september 2009 gesloten
verklaring en parkeerverboden in te stellen:
• de Zijdstraat, de Schoolstraat, de Marktstraat en de Dorpstraat
(gedeelte tussen Zijdstraat en Schoolstraat) en gedeeltelijk
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van 07.00-21.00 uur.
Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
zijn vergunningen verleend voor
• het houden van een feest op een partyschip op de
Westeinderplassen op 5 september 2009 van 20.00-02.00 uur;
Datum verzending vergunning: 27 augustus 2009
• het houden van een Historische Motorenrace op 13 september
van 08.00-19.00 uur.
Datum verzending vergunning: 2 september 2009.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Jac. P. Thijsselaan 33, het vergroten van de woning;
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Mr. Jac. Takkade 31, het plaatsen van een reclamebord;
• Schweitzerstraat 50, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen H 429-3217, het plaatsen van een schuilhut;
• Westeinderplassen H 3833, het plaatsen van een beschoeiing;
• Zijdstraat 60, het aanbouwen van een serre en een
uitbreiding aan de achterkant.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Zonnedauwlaan 16, het plaatsen van een berging.

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging;
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Lijnbaan/Oosteinderweg; het plaatsen van een dubbel
project- bouwbord;
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en schoeiing.
Verzenddatum bouwvergunningen: 3 september 2009.
BestemminGsplannen

t/m 3 sept

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

t/m 14 sept

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan
overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro
Het ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2006, Eerste
herziening” heeft met ingang van 3 augustus 2007 ter inzage gelegen gedurende een periode van 6 weken. Op basis van overwegingen
van juridische en plantechnische haalbaarheid hebben burgemeester
en wethouders op 1 september 2009 besloten de procedure voor dit
ontwerpbestemmingsplan niet voort te zetten. Het ontwerpbestemmingsplan zal dus niet in deze vorm worden vastgesteld. De tegen
dit plan ingediende zienswijzen zullen daarom niet worden beantwoord. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend krijgt hierover
persoonlijk bericht. In overeenstemming met artikel 1.3.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders er
kennis van dat zij een parapluherziening in voorbereiding nemen
met het doel voor het gehele grondgebied van de gemeente een
eenduidige juridisch-planologische regeling te treffen voor arken
voor permanente bewoning. Deze parapluherziening zal naar verwachting in december van dit jaar in procedure worden gebracht.
De inhoud van de ingediende zienswijzen zal betrokken worden bij
de voorbereiding van deze herziening. Over de wijze waarop belanghebbenden bij deze procedure worden betrokken zal te zijner tijd
nadere berichtgeving in de Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke
website volgen.
ontheffinGen inGeVolGe De wet ruimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 20 lid 4 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Achter Bilderdammerweg 113 te Kudelstaart:
het plaatsen van een voet-/fietsbrug.
wet milieuBeheer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
· Intertrend B.V., Legmeerdijk 289, Aalsmeer
Datum melding: 27 augustus 2009
· G-center B.V.Aalsmeerderweg 249-J, Aalsmeer
Datum melding: 27 augustus 2009.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 36

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

t/m 2 okt

t/m 8 okt
t/m 8 okt
t/m 9 okt
t/m 9 okt

t/m 13 okt
t/m 14 okt
t/m 14 okt
t/m 16 okt
t/m 16 okt

Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren en
6 wilgen;
Wet milieubeheer, Kennisgevingen ontwerpbesluit:
J.J. Borsboom Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark
Aalsmeer, nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben
van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen;
Vergunning voor watersportevenement Surfeiland op
15 augustus 2009;
Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Vergunningen voor: de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;
Drank- en Horecawet: vergunning verleend:
Brasserie het Bonte Schort BV;
Exploitatievergunning - terrasvergunning: Brasserie
het Bonte Schort;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk;
Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik;
Waterhoenstraat 56, 2 berken;
Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de
Aalsmeerse feestweek;
Uitwegvergunningen: Machineweg 297; Uiterweg 19;
Evenementenvergunning: feest op een partyschip
op de Westeinderplassen op 5 september 2009 van
20.00 - 02.00 uur;
Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone
Praamplein;
Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1x berk, 2x eik,
2x wilg, 2x aesculus hippocastanum, 4x acer, 1x
gleditsia 2x salix;; Oosteinderweg 292, 2 coniferen,
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren;
Sportlaan naast nr. 41, 3 coniferen;
Inspraak ontwerpwijziging Luchthavenverkeer
Schiphol/MER;
Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen op zaterdag 5
september van 7.00 tot 21.00 uur voor de Zijdstraat,
de Schoolstraat, de Marktstraat en de Dorpstraat en
gedeeltelijk Raadhuisplein.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw
bij een woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning
en het verplaatsen van een garage/berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de
panden waarbij één extra woning wordt gerealiseerd.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning
d.m.v. een aanbouw en het maken van een onderheid terras.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen van een
voet-/fietsbrug

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Fotogroep kijkt terug op succesvolle expositie

Rommelmarkt bij
muziekvereniging

Ruud de Jonker winnaar
fotowedstrijd bezoekers
Aalsmeer - De jubileumexpositie van Fotogroep Aalsmeer heeft
zondag jl. de deuren van het Oude
Raadhuis gesloten. Maandag waren daar alweer de voorbereidingen begonnen voor de volgende
tentoonstelling onder auspiciën van
de werkgroep ‘Beeldende Kunsten’
van de Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer. Het is een overzichtstentoonstelling van de fotograaf Eddy
Posthuma de Boer die 3 september
opent. Voor mensen die van fotografie houden zeer de moeite waard! De
leden van Fotogroep Aalsmeer zijn
zeer verheugd over het verloop van
de eigen tentoonstelling. Bijna 500
mensen hebben het Oude Raadhuis
bezocht.
Dat is 35 bezoekers per middag.
Het overtreft de hoogste verwachtingen. Veel bezoekers noteerden in
het gastenboek complimenten over
de kwaliteit van de foto’s en de in-

richting van de expositie. Niet minder dan 64 bezoekers hebben deelgenomen aan de jubileumfotowedstrijd voor bezoekers. Zij moesten
fotograferen met een vreemde, door
de fotogroep ter beschikking gestelde camera, en de ruimte om te
fotograferen was beperkt tot het interieur en de tuin van het raadhuisje. Dat is bepaald geen makkelijke
opdracht!

Grote verscheidenheid
De leden van de beoordelingcommissie, Hanneke van Dorp, Jan Kohl
en Michel de Nooij, allen lid van de
fotogroep, waren verbaasd over de
grote verscheidenheid van foto’s.
Het was zondagavond dan ook kijken en nog eens kijken om de favoriete foto te selecteren. Uiteindelijk was de jury het eens over de foto
van Ruud de Jonker uit Uithoorn die
kunstig en kunstzinnig gebruik ma-

kend van reflecterend glas een foto
maakte in de grote zaal.
De heer de Jonker ontvangt een
vergroting van zijn foto in passepartout en lijst. De keuze was moeilijk voor de jury. Iedereen heeft zijn
uiterste best gedaan om een mooie
en/of originele foto te maken. Negen andere fotografen verdienen
een eervolle vermelding. In alfabetische volgorde: Manon Aren te
Amsterdam, Angela Korenromp te
Aalsmeer, Sjaak van der Linden te
Hoofddorp, Anton van Overveld te
Kudelstaart, A.J. Reems te Aalsmeer,
Klaas van der Schaaf te Aalsmeer,
Jules Sol te Laren, W. van Stam te
Aalsmeer en Janny Vogelhuber-van
der Wie te Aalsmeer.
Geïnteresseerd geraakt in fotografie? De fotoclub komt eens per
maand bijeen op de maandagavond.
Zie verder de website van de vereniging

12e Kunstroute
Aalsmeer - Op zaterdag 19 en zondag 20 september presenteert KCA
alweer de twaalfde kunstroute in
Aalsmeer. Op een zestiental locaties
aan de Uiterweg en in het centrum
worden bezoekers uitgenodigd een
kijkje te komen nemen in ateliers
van kunstenaars. Beelden, schilderijen, grafiek, fotografie, keramiek
en sieraden van bijna vijftig kunstenaars uit Aalsmeer en verre omge-

ving worden gepresenteerd in veelal sfeervolle locaties.
Op diverse plekken is het mogelijk
iets te eten en te drinken en er zijn
verschillende optredens. Op jazz,
klassieke en wereldmuziek worden
de bezoekers getrakteerd. De jongste bezoekers kunnen deelnemen
aan een workshop in de tuin van het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
De Kunstroute is beide dagen te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.
Informatie: www.kunstencultuur.nl.

Kudelstaart - In het weekend van
zaterdag 12 en zondag 13 september organiseert muziekvereniging Flora uit Aalsmeer een gezellige rommelmarkt. Tijdens deze twee
dagen zijn bezoekers welkom in het
clubgebouw van Flora aan de Bilderdammerweg 118. Er is een keur
aan spullen te koop. Van boeken,
serviesgoed en glaswerk tot stoelen,
speelgoed en nog veel. Het is zeker
de moeite waard om te komen kijken en rond te snuffelen tussen alle
artikelen. De rommelmarkt is zaterdag 12 september tussen 10.00 en
17.00 uur te bezoeken en zondag 13
september staat de deur open van
11.00 tot 17.00 uur.

Bridgeavond bij
Onder Ons

Aalsmeer Bridgeclub Onder
Ons organiseert op de woensdagavond vrij bridgen in gebouw Irene
in de Kanaalstraat. De aanvangstijd
is 20.00 uur, maar in verband met de
indeling wordt kaarters gevraagd om
uiterlijk 19.50 uur aanwezig te zijn.
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FFF zet zich in voor gehandicapten

Feest met Russisch tintje
in Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart - Zaterdagavond 19
september is iedereen uitgenodigd
om mee te feesten voor het goede
doel. Vanaf 20.30 uur zijn de deuren
geopend van het Dorpshuis in Kudelstaart. De opbrengst gaat naar
een Russisch tehuis voor gehandicapten. De Russische dames Lena
Faiman en Anja Livanova hebben
samen met Ingrid Schol Stichting
FFF opgericht. Zij zetten zich in om
hulp te bieden aan kansloze, oudere en gehandicapte mensen in Rusland, die dat hard nodig hebben. De
in Nederland wonende Lena wordt
iedere keer weer geconfronteerd
met de enorme armoede en verdriet
als ze op familiebezoek gaat in Rusland. Vaak worden gehandicapten
en ouderen aan hun lot overgelaten en ze leven in erbarmelijke omstandigheden. In Rusland zijn zulke
mensen volledig afgeschreven door
de maatschappij. Ze hebben weinig
geld voor eten, kleding, laat staan
voor medische zorg. Met de extreem

koude winter in aantocht, heeft Lena besloten om samen met Anja en
Ingrid stappen te ondernemen om
deze straatarme mensen te helpen.
De stichting wil dit doen door beelden te tonen uit Rusland, verhalen
hierover te delen en geld in te zamelen.
Hun eerste project is het feest op
19 september. Er zal onder andere
een optreden plaats vinden van DJ
Danny van der Terp. Ondanks dat
het vooral een gezellig dansfeest
gaat worden, zal stil gestaan worden bij de mensen in Rusland. Portretten van gehandicapten en ouderen worden getoond door middel van een indrukwekkende fotoexpositie, samengesteld door Lena Faiman, die aan de fotoacademie in Amsterdam studeert. Kaarten
á 10 euro zijn verkrijgbaar bij Kapper Sander in het winkelcentrum in
Kudelstaart, maar kunnen ook gereserveerd worden via email: lenafaiman@hotmail.com.
Foto: Lena Faiman.

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

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

Nightfever met Peter Beense
en Wolter Kroes in Bon Ami

Aalsmeer - Nightfever, de jaren
tachtig en negentig party voor jongeren vanaf 21 jaar, presenteert op
de vrijdagen 6 november en 11 december muziekavonden met optredens van topartiesten in Bon Ami
aan de Dreef. Op vrijdag 6 november zal niemand minder dan de rasAmsterdammer Peter Beense met in
het voorprogramma de welbekende
locale zanger Jan Lelieveld de zaal
op z’n kop zetten. Kaarten zijn alleen
verkrijgbaar bij de deur. Dus kom op

tijd, want vol is vol. Op vrijdag 11
december gaat zanger Wolter Kroes
voor een uitzinnige zaal zorgen in
het partycentrum in de Hornmeer.
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar via
www.ticketpoint.nl en aanstaande
vrijdag 4 september gaan de kaarten in de verkoop. Wacht niet te
lang, want er is een beperkt aantal
kaarten beschikbaar! Meer informatie over deze swingende avonden is
te vinden op de website: www.nightfever-aalsmeer.nl.

De band Jacky’s Farm. Foto Hans Loos.

Opening seizoen met optredens en hapjes

Mini-uitmarkt bij Bacchus
Aalsmeer - Een nieuw seizoen van
Aalsmeers mini cultureel centrum
Bacchus staat voor de deur. De programmering is zoals altijd een combinatie van door KCA georganiseerde activiteiten en eigen programmering van Bacchus. Aanstaande zaterdag 5 september vindt de feestelijke opening van het culturele seizoen plaats met een mini uitmarkt.
Vanaf 16.00 uur is het Aalsmeerse
publiek welkom bij Bacchus in de
Gerberastraat waar ’s middags op
een buitenpodium Jacky’s Farm, een
lekkere soul, funk en R&B band, z’n
opwachting maakt. Onder begeleiding van goede muziek en een biertje kan kennisgenomen worden van
de plannen voor het cultureel seizoen 2009-2010. Naast vetrouwde
gezichten in de KCA jazz en cabaret
programmering, zoals Deborah Carter, Amina Figarova en Johan Hoogenboom, zullen ook weer vele nieuwe ontdekkingen worden gepresenteerd. Op gebied van films zal dit
seizoen zoals gebruikelijk weer de
beste films van de afgelopen periode te zien zijn. Check de ‘verwacht
ladder’ op de Uitmarkt. Bacchus da
musica zal dit seizoen weer een grote verscheidenheid aan muziekstijlen laten horen, zoals Flamenco, Fado, klassiek, en natuurlijk alle denkbare populaire stromen. Natuurlijk is er geen goed feest mogelijk
zonder te zorgen voor de inwendige mens. Een aantal enthousiastelingen op culinair gebied heeft een

heus multicultureel buffet (ook voor
vegetariërs) samengesteld met verschillende soepen, salades, dips en
dergelijke samengesteld. Voor de
kinderen zijn er pannenkoeken. Onder het eten, dat vanaf 18.00 uur begint, wordt klassieke en lichte muziek van onder andere Piazola door
saxofonist Robbert Tuinhof en vriendinnen ten gehore gebracht. Op dit
moment wordt nog druk gespeculeerd of Bacchus Trivia zijn wederopstanding zal beleven en mogelijk zal er een sneak preview plaatsvinden. Rond 21.00 uur zal de Horny Way Blues Band bestaande uit
Chris, Marco, Remco, Henk, Ab en
Peter het podium gaan bestieren
met hun West Coast Blues. Voor deze primeur is het strijdmateriaal is al
opgepoetst! De topper en tevens de
uitsmijter van de avond worden de
Jets. Deze driemanformatie bestaat
uit de geweldige Hammond organist
Elvis Sergo, Tenor saxofonist Wouter Wierda en drummer Freek Kroon.
Zij zullen tot laat in de avond super
swingende Boogaloo en 60’ s Funk
Jazz en gehore brengen.
Gezien het programma moge duidelijk zijn dat zaterdag 5 september
staat voor een goed begin van het
nieuwe seizoen in Bacchus! Graag
willen de koks weten of je ook komt
eten. Reserveren kan via de website:
www.cultureelcafebacchus.nl. Zonder reservering aanschuiven is mogelijk, maar dan geldt wel: op is op.
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Interview tijdens opening
expositie Oude Raadhuis
composities, waarop de geportretteerde in zijn geheel in beeld wordt
gebracht. De achtergrond werkt als
een dubbele laag in zijn foto’s, hij
legt de cultuur bloot door de geportretteerde in een context te plaatsen, die de persoon nog meer identiteit geeft. Hij maakt gebruik van natuurlijk sfeerbepalend licht – hij past
zelden kunstlicht toe. Ieder portret
legt hij op een directe manier vast.
Iedere foto is een confrontatie met
de geportretteerde. Eddy Posthuma
de Boer is geboren en opgegroeid
in Amsterdam. Na zijn middelbare
school werkt hij als leerling bij verschillende fotografen in Amsterdam en volgt hij de fotovakschool.
Hij kiest al snel voor een vrij en autonoom bestaan als freelance fotograaf. Posthuma de Boer heeft voor
veel (inter)nationale kranten en tijdschriften gewerkt. Ook publiceerde
hij een groot aantal fotoboeken. Samen met dochter Tessa maakt hij in
mei 2005 een fotoboek met 222 portretten van Nederlandse schrijvers
en dichters. Op zaterdag 5 september om 16.00 uur wordt door de fotograaf, omringd door zijn foto’s, in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
door zijn vrouw Henriette Posthuma
de Boer-Klautz geïnterviewd. Er is
uiteraard ruimte voor vragen uit het
publiek. KCA nodigt fotoliefhebbers
van harte uit om hierbij aanwezig te
zijn. De expositie in Het Oude Raadhuis is vervolgens tot en met 4 oktober gratis te bezoeken van donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur.

Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Vanaf 3 september:
* Expositie van fotograaf Eddy Posthuma de Boer met portretten uit 60
landen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14-17u.
Opening za. 5 sept. om 16u. Expositie duurt tot en met 4 oktober.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
5 en 6 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open, zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open, zaterdag en zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Vrijdag 4 september:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Open repetitie bij Show Jachthoornkorps in clubgebouw Bilderdammerweg vanaf 19.30u.
* Schaakcompetitie in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat v/a 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3. Open vanaf
19.30u., aanwezig 19.45u.
4 t/m 12 September:
* Verlichte tuinen op Uiterweg, dagelijks 20-23.30u. met optreden shantykoor op maandag (21u.), prikburwedstrijd op dinsdag (20u.), woensdag De Dippers (21u.) en donderdag smartlappenkoor (21u.).
Zaterdag 5 september:
* Braderie in straten centrum, Zijd-,
Markt- en Schoolstraat, 10-17u.
* Westeinderhavendag Uiterweg met
watersport- en nautische markt bij

Vergaderingen
Donderdag 3 september:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in brede school De Mikado,
Cath. Amalialaan vanaf 19u.
Woensdag 9 september:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering vanaf 20u. Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis.
Donderdag 10 september:
* Beraad en raad in gemeentehuis
vanaf 20u.

Culturele lezingen over
Italië bij Vita welzijn

Portretten van Eddy Posthuma de Boer

Aalsmeer - De fotograaf Eddy
Posthuma de Boer exposeert vanaf
vandaag, donderdag 3 september,
met portretten uit meer dan tachtig
landen in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. Fotograaf Eddy Posthuma de Boer (Amsterdam 1931)
heeft meer dan vijftig jaar over de
wereld gezworven en heeft in meer
dan tachtig landen het menselijk leven geportretteerd. Wereldwijd legt
hij honderden mensen vast in talloze situaties. Bijeengebracht in deze overzichtstentoonstelling in het
Oude Raadhuis van Aalsmeer passeren zij de revue. De tentoonstelling is een reis door de werelddelen. Een belangrijk deel van Posthuma de Boer’s werk wordt uitgemaakt door reisfotografie. Hij brengt
op subtiele wijze in beeld hoe het leven er elders uitziet. Zijn loopbaan
begint in 1959 als Posthuma de Boer
voor ABC-Press gaat werken. Hij
maakt al snel met diverse journalisten reportages buiten Nederland. In
1961 maakt hij – tevens in opdracht
van ABC-Press – een fotoreportage over Moskou. Hiervan wordt zijn
eerste solotentoonstelling ‘Man in
Moskou’ gemaakt. De basis van
zijn reisfotografie is gelegd. Samen
met Cees Nooteboom maakt Posthuma de Boer vele reizen. In 1968
verschijnt hun eerste gezamenlijke
reisreportage, over Brazilië, voor het
tijdschrift Avenue. De daarop volgende zestien jaar ontstaat een succesvolle reeks gezamenlijke reisreportages. Het werk van Posthuma
de Boer kenmerkt zich door frontale

Muziek
Vrijdag 4 september:
* Grindcore act van Duitse band Excrementory Grindfuckers in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 5 september:
* Mini-uitmarkt Bacchus in Gerberastraat met div. optredens, o.a.
band Jacky’s Farm vanaf 16u.
Woensdag 9 september:
* Aalsmeerse bands King Pelican,
Rood, Wild, Ten Beers After en Alsje
Maarvan de Straatband in feesttent,
Praamplein vanaf 20u.
Donderdag 10 september:
* Miss verkiezing in feesttent met
optredens Waylon, Danny de Munk,
Jan Leliveld en Belle Perez, 20u.
Vrijdag 11 september:
* Hollandse avond in feesttent op
Praamplein met optredens Wolter
Kroes, Wesly Bronkhorst, Nick & Simon en dj Martijn vanaf 20u.
Zaterdag 12 september:
* Feestavond in feesttent Praamplein met band Tur de Funk en zangers Thomas Berge en Jan Smit
vanaf 20u.

jachthaven Piet Huis, kinderactiviteiten bij WV Aalsmeer, wakeboardshow bij Zotte Wilg en tuinbouw van
weleer op Historische Tuin, 10-17u.
* Veilige fietsdag voor kinderen in
Winkelcentrum Kudelstaart, 11-15u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Dart’s Open bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Verlichte botenshow op Ringvaart
en Westeinderplassen v/a 20u.
* Vuurwerkshow nabij watertoren,
Kudelstaartseweg vanaf 23u.
5 en 6 september:
* KCA presenteert gedichtentuin in
Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 6 september:
* Open dag handboogver. Target in
clubhuis Wim Kandreef, 12-16u.
* Start feestweek Aalsmeer met
tentdienst, Praamplein van 9.45 tot
11.15u.
Maandag 7 september:
* SPIE spo(r)tavond met spel rond
startnummer pramenrace. Vanaf
20u. in feesttent, Praamplein.
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Lezing en veiling bij Viva Aquaria
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Lezing en veiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 8 september:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd groep 6 t/m 8
en brugklas 1 en 2 in Binding Oost,
Machineweg, 15-17.30u. Openingsfeest 16 september 14-17u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Dorpsloop Aalsmeer, AVA. Start
Binding om 19.15u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan vanaf 19u.
* Fashionshow Aalsmeer met presentatie 14 winkels in feesttent op
Praamplein. Start 20.30u.
Woensdag 9 september:
* Kindermiddag in feesttent Praamplein met Bart Juwett en meidengroep Djumbo. Van 14 tot 15.30u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 10 september:
* Vogelkwis bij Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.45u.
* Speelavond BV Oostend in buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.
Vrijdag 11 september:
* Seniorenmiddag in feesttent op
Praamplein met Wieteke van Dort
van 14 tot 16u.
Zaterdag 12 september:
* 36e Pramenrace. Start 12.30u. bij
Pontweg. Finish vanaf 15u. Praamplein.
12 en 13 september:
* Rommelmarkt Flora in clubgebouw
Bilderdammerweg, Kudelstaart. Zaterdag 10-17u, zondag 11-17u.

Vrijdag act Excrementory Grindfuckers

Grindcore humor in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 4
september speelt één van de beste grindcore acts van Europa in de
N201. Het Duitse Excrementory
Grindfuckers doen Nederland aan
voor een aantal optredens en ook
het jongerencentrum aan de Zwarteweg valt de eer te beurt. De bands
is beroemd geworden door het coveren van allerlei bekende hits en
hier hun eigen humoristische draai
aan te geven.
Met nummers als Grindcore Joe,
The Final Grinddown en Grindcore
out of hell (Anton aus Tirol) zal het
met de meligheid wel goed komen,

Inloopavond
kinderspullen
Aalsmeer - 21 Jaar is Athalie en
de moeder van twee kinderen heeft
de afgelopen kinderspullen opgespaard die ze gratis van mensen
heeft gekregen en deze wil ze nu
ook weer gratis van de hand doen.
Athalie heeft onder andere kinderwagens op voorraad, evenals boxen,
ledikantjes, speelgoed, kinderkleding in diverse maten, positiekleding, maxi cosi’s en wippertjes. Op
woensdag 9 september organiseert

maar ook muzikaal staat de band
haar mannetje wel en is daardoor
inmiddels op vele grote Europese
festivals een graag geziene act. Het
voorprogramma deze vrijdag is een
grindcore band die bestaat uit één
persoon! Kortom, er ligt een nu al
gedenkwaardig en hilarisch avondje gezellige herrie voor de boeg voor
metal liefhebbers en ieder ander die
in is voor een hoop platvloerse humor en een gezellige bak met herrie. De zaal van de N201 is open
om 21.00 uur en de entree is slechts
3 euro. Geen geld voor een avondje sensatie!
de inwoonster een inloopavond van
19.00 tot 21.00 uur in het pand aan
de Turfstekerstraat 43 (linkerkant).
Lijkt het u leuk om gezellig te kletsen met andere ouders met een
kop koffie of thee en dat de kinderen gezellig kunnen spelen, terwijl
u (gratis) spullen uitzoekt? U bent
van harte welkom. Athalie gaat overigens gewoon weer op zoek naar
spullen waar ze andere mensen blij
mee kan maken. “Alles voor kinderen is welkom, het moet natuurlijk
wel in goede staat zijn”, aldus de
Aalsmeerse. Haar telefoonnummer
is 06-81973167.

Aalsmeer - Ook dit najaar biedt Vita Aalsmeer belangstellenden de
mogelijkheid een serie lezingen over
de Italiaanse Cultuur te volgen. Het
betreft hier een herhaling van de
vier lezingen van dit voorjaar waarin
een chronologisch overzicht gegeven wordt van de ontwikkeling van
de Italiaanse cultuur door de geschiedenis heen. Hierbij komen allerlei aspecten aan de orde. In het
licht van sociaal- en politiek-culturele invloeden wordt gekeken naar
kunst en wetenschap, architectuur,
theater, film en literatuur. Iedere lezing zal bestaan uit twee gedeeltes,
in het eerste deel krijgt u een overzicht aangeboden van een bepaalde
periode van de Italiaanse cultuurge-

schiedenis. Afsluitend wordt op één
of enkele onderwerpen uit die betreffende periode dieper ingegaan.
Dit kan een bepaalde schrijver of architect zijn, een kunstwerk, een wetenschapper of ook een film of toneelstuk. Het begeleidend materiaal wordt in het Nederlands aangeboden.
De lezingen worden gegeven door
Ansje Weima in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat en vinden plaats op 11 september, 9 oktober, 13 november en 4 december.
De prijs voor de gehele serie lezingen is 27 euro. Voor aanmelding en
informatie kan gebeld worden met
Vita welzijn en advies, tel. 0297344094.

Bekende melodieën, schuine teksten

Buurtslootconcert Dippers
woensdag bij Enthoven
Aalsmeer - De Illegale Peurders
geven op woensdag 9 september
voor de tiende keer hun Buurtslootconcert. Het thema dit jaar is: Bekende melodieën op schuine teksten. Deze hoor je bijna niet meer
op de radio en daarom wordt dit nu
‘live’ gebracht. Tal van onbekende
artiesten zullen weer op hilarische
wijze voor u optreden.
Natuurlijk gaan eerst de Dippers los
onder begeleiding van Cor Trommel.
Tijdens het concert gebeurd er ook
van alles. Wat dacht u van de mister wet bellycontest. Degene met

de mooiste natte bierbuik mag zich
‘mister wet belly 2009’ noemen. U
kunt zich hier overigens nog voor
opgeven. Net zoals alle andere bekende programma’s is er een mistery guest. Wie dat is dat weten de
Dippers zelf ook nog niet. Jan Lelyveld komt niet vanwege het niet
rond kunnen krijgen van een hinderwetvergunning. Het Buurtslootconcert vindt plaats bij scheepswerf
Wim Enthoven en watersportvereniging Aalsmeer op de Uiterweg. Aanvang vanaf 21.00 uur. De stoeltjes
staan klaar.
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Stichting Vluchtingenwerk Amstelland
naarstig op zoek naar taalcoaches

Glas in lood bij Werkschuit
Aalsmeer - Donderdagavond 24
september start de Werkschuit met
een cursus glas in lood. De cursus
bestaat uit zes lessen van 120 minuten en kost 70 euro exclusief materiaalkosten à 95 euro.
Glas in lood is een oude ambacht
waarbij kleuren en glas naast het
ontwerp een belangrijke rol spelen. Tijdens deze cursus werken
de deelnemers volgens technieken
welke al sinds vele honderden jaren
gebruikt worden. Kennismaken met
de verschillende materialen, werktekeningen maken, glas snijden het

zetten van het glas in het lood, solderen en kitten zijn de onderwerpen die bij deze cursus aan de orde komen. Een leuke cursus waarbij de verschillende technieken van
het glas in lood aan bod komen.
Er worden twee paneeltjes van 24
bij 33 centimeter gemaakt waarvan
een paneeltje in dertiger-jaren stijl
en de ander naar vrij ontwerp gemaakt mag worden. Op de braderie
staat de Werkschuit met voorbeelden Inlichtingen via www.g.klein.
org/wsa of telefonisch bij Margot
Tepas: 0297-340150.

ingezonden
Ambtelijke en politieke barbarij:
Stuivende vlakte door bomenkap
Over beslissingen van een gemeentebestuur valt natuurlijk altijd wel
iets op te merken en dat is dan ook
een algemeen aanvaard verschijnsel
gezien de bezwaren die regelmatig in het gemeentehuis op de mat
dwarrelen. Dat is iets van alle tijden
en zal altijd wel zo blijven, ondanks
de mogelijkheden die de overheid
biedt om deel te nemen aan voorlichtings- en inspraakavonden.
Nu is daar natuurlijk wel het een
en ander over op te merken want
steeds vaker komt het voor dat op
een inspraakavond van alles wordt
besproken, ingesproken en afgesproken en ook nog toegezegd,
om het verloop van de procedure
zo vriendelijk mogelijk te laten zijn,
maar dat er in de praktijk ineens iets
heel anders wordt uitgevoerd dan
afgesproken en er glashard wordt
beweerd dat dit nu net niet besproken is geweest is ook geen sinecure meer. En dan wordt het moeilijk
voor de burger om datgene te halen wat eigenlijk zijn goed recht is.
In dit licht plaats ik dan graag de afspraken rond de compensatie van
het rooien van het bos van Koster,
de toegezegde schuilkasten voor de
vleermuizen uit één van de gesloopte scholen in Aalsmeer-Oost en de
te bolle bruggen (waar geen rolstoel of scootmobiel overheen komt)
eveneens in nieuw-Oosteinde, om
maar eens een paar voorbeelden te
noemen.
En wat is er geen moeite gedaan
om de oude bomen in het lommerrijke centrum van Aalsmeer-Oost te
behouden, maar die moesten en
zouden verdwijnen voor geplande

nieuwbouw, een tussenweg was niet
bespreekbaar. Dat de scholen weg
moesten had niemand moeite mee
want die hadden onherroepelijk het
onderwerp geworden van vandalisme en drie keer een brandweeroefening was ook teveel van het goede
geweest. Geen probleem dus.
Maar gelijk met de scholen zijn ook
de oude bomen (in het lommerrijke hart van Aalsmeer-Oost) zonder
blikken of blozen omgelegd en aan
stukken afgevoerd naar de papierfabriek. En dit terwijl men in de wetenschap leeft dat er, in deze tijd van
recessie, van nieuwbouw de eerste
drie jaar niets zal komen. En dát is
nu een regelrecht schandaal. Deze bomen hadden dus nog twee
jaar en elf maanden kunnen blijven staan om de omwonenden van
nut te kunnen zijn met hun zuiverend- en stofafvangend vermogen,
om over de verdwenen vogels maar
niet te spreken. Nu ligt daar een kale, stuivende vlakte (een woestijn)
midden in de woonwijk om straks
weer als crossterrein te gaan dienen. Driewerf schande, want de bewoners met COPD, Astma en andere klachten moeten maar weer zien
dat ze het redden.
Dat noem ik nu nog eens meeleven met je kiezers, hoog geacht gemeentebestuur. Ik vind het je reinste ambtelijke en politieke barbarij,
waarvoor bij deze hartelijke dank !!
In ieder geval iets waar we met de
volgende verkiezingen eens rekening mee zouden moeten houden.
John en Tine Beintema,
Johan Frisostraat 4, Aalsmeer

Participatie Raad actief
voor gehandicaptenbeleid
Aalsmeer - De Participatie Raad
Gehandicaptenbeleid Aalsmeer adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk
beleid dat betrekking heeft op alle voorzieningen voor mensen met
een beperking. Uitgangspunt voor
de PRG is dat mensen met een beperking recht hebben op een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. De PRG vergadert tien
keer per jaar in het gemeentehuis
van Aalsmeer. De vergaderingen
zijn in beginsel openbaar. Ambtenaren van de gemeente worden regelmatig uitgenodigd om bepaalde
onderwerpen toe te lichten. De PRG
heeft een externe ondersteuner, Anneke van de Broek en zij maakt de
notulen van de vergaderingen. De
PRG bestaat uit voorzitter Jaap van
Andel, ervaringsdeskundigen Carry Kaan-Oud, John Lut, Riet Kleerebezem en Marie-Louise Boom. Namens de OLGA zit Jan Joore in de
raad, namens KansPlus Frans de
Bok en namens Vita welzijn en advies Els Hendrikse-van Scheppingen.
De PRG heeft onder andere al kunnen adviseren over het Wmo-be-

leid (Wet maatschappelijke ondersteuning), de aanbesteding huishoudelijke verzorging, het collectief vervoer, de toegankelijkheid
van openbare ruimten en gebouwen, de gevolgen van de wijziging
van de AWBZ, de invulling van wijksteunpunten en de ontwikkeling van
zorgwoningen in het Oosteinde en
in Kudelstaart. Enkele leden van de
PRG denken momenteel met de gemeente na over de vorming van een
Wmo-Raad. Het is nog niet duidelijk wat de instelling van zo’n WmoRaad zal betekenen voor de positie
van de PRG, maar voorlopig zal de
PRG volop actief blijven. Om de gemeente goed te kunnen adviseren,
is het belangrijk dat de PRG weet
wat er leeft onder de Aalsmeerders,
die gebruik maken van bijvoorbeeld
Wmo-voorzieningen als huishoudelijke verzorging of collectief vervoer. Heeft u ervaringen, waarvan u
het belangrijk vindt dat ze onder de
aandacht worden gebracht van de
PRG? Stuur dan een brief naar Postbus 76, 1430 AB in Aalsmeer. Met
uw informatie kan de PRG de gemeente beter adviseren. Natuurlijk
kunt u ook altijd één van de leden
persoonlijk aanspreken.

Bridgecursus in Bovenkerk
Bovenkerk - In de week van 14
september starten in het Noorddamcentrum weer bridgecursussen.
Deze cursus omvat 30 lessen waarvan de eerste twee ter kennismaking. Het lesgeld bedraagt ongeveer
130.00 euro, wordt via vita welzijn
en advies geïnd en kan in twee termijnen worden voldaan. Lesboeken
van Berry Westra kunnen met korting aangeschaft worden. De lessen worden geleid door de gediplo-

meerde docent Frits Loois.
De eerste jaarscursus is op maandag van 13.00 tot 16.00 uur. De
tweede, derde en vierde jaars cursussen zijn reeds vol geboekt ! Wie
belangstelling heeft voor de eerstejaars cursus kan zich aanmelden door contact op te nemen met
Herman Harte, tel. 020-6405954, email hermanharte@zonnet.nl of Gerard Nelis, tel. 020-6596082, e-mail
gm.nelis@quicknet.nl.

Aalsmeer - Hoewel de Aalsmeerders zich over het algemeen vriendelijk uitlaten over de in hun dorp
wonende vluchtelingen is het soms
toch goed een aantal misverstanden uit de weg te ruimen. Dit is bijvoorbeeld zo een misverstand. “Kijk,
ik heb er helemaal geen bezwaar tegen hoor dat die mensen hier komen wonen, maar waarom krijgen
zij meteen een huis terwijl mijn kinderen die hier geboren zijn zo lang
moeten wachten?” Wanneer er dan
wordt uitgelegd dat er vanuit de
overheid is geregeld dat iedere gemeente in Nederland verplicht is
vluchtelingen (het aantal wordt gerelateerd aan het aantal inwoners
van een stad of dorp) op te nemen
in hun gemeenschap dan heldert
dat de zaak behoorlijk op. “Oh, zit
het zo.” Is dan vrijwel altijd het antwoord. In veel gevallen horen de
vrijwilligsters van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) die
de nieuwkomers begeleiden, na verloop van tijd dat het contact met de
buren zo leuk is. Dat iemand eens
wordt uitgenodigd om een kopje koffie te drinken en iets te vertellen over het land van herkomst.
Er een keer voor de buurvrouw gekookt wordt. Men raakt in elkaar geïnteresseerd.
Zeventig vluchtelingen
Aalsmeer kent 70 opgenomen
vluchtelingen waarvan er 27 onder de achttien jaar zijn. Zij zijn onder andere afkomstig uit Somalië,
Irak, Eritrea en Afghanistan. Onder

vluchtelingen verstaat men mensen
die vanwege hun politieke denkbeelden, geloofsovertuiging, ras of
seksuele geaardheid gevaar lopen
in hun geboorteland. Anders is dat
met migranten. Zij hebben om economische redenen hun vaderland
verlaten.Wanneer de vluchtelingen
(in veel gevallen gaat het om hoger
opgeleide mensen) eenmaal in Nederland zijn aangekomen, dan worden zij door Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland drie jaar lang intensief begeleid om in hun nieuwe
vaderland een zelfstandig bestaan
op te bouwen. “Drie jaar lijkt lang”,
zegt Leonore Cesar, coördinator van
de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland. “Maar die tijd is absoluut
nodig. Vergeet niet dat deze mensen heel veel hebben meegemaakt.
Veel van hen zijn oorlogslachtoffers, zijn bedreigd, waren kindsoldaat, hebben de meest gruwelijke
dingen gezien. Hun verhalen zijn zo
schrijnend. Als Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland zien wij het
als onze taak om deze volwassenen
en kinderen weer vertrouwen te geven in de toekomst. Zij moeten zich
weer veilig kunnen gaan voelen. Wij
helpen vluchtelingen door middel
van maatschappelijke begeleiding
te geven. Zij krijgen van de gemeente woonruimte aangeboden. Wij ondersteunen hen bij het vinden van
werk, wij begeleiden hen soms bij
het bezoek aan een huisarts, helpen
met de administratie, zoeken voor
kinderen de school uit. En wij assisteren hen bij de verplichte inburge-

ringcursus. Er komt zoveel op deze
mensen af.”
Taalproject
Naast alle geboden hulp is het belangrijk dat de vluchtelingen Nederlands leren en iets gaan begrijpen
van onze gewoontes.
Het kunnen communiceren met buren, met de leraar van hun kinderen, de huisarts, de werkgever en
de collega’s. Het is een voorwaarde
om zich thuis te kunnen thuis voelen in een vreemd land. Sinds enkele maanden is er een nieuw taalproject gestart waarvoor de gemeente geld beschikbaar stelt. Er
wordt een goed leesbare krant uitgegeven die alleen of samen met de
taalcoach kan worden gelezen. Lesmateriaal is beschikbaar. Tot nu toe
kent SVA 31 taalcoaches: Amstelveen 27, Uithoorn 3 en in Aalsmeer
is slechts één taalcoach die de nieuwe Aalsmeerders begeleidt. Dat is
natuurlijk veel te weinig.
“Wij streven er naar om binnen niet
al te lange tijd over tien taalcoaches te beschikken. Wij zijn dan ook
naarstig op zoek naar mensen die
gevoel voor taal hebben, belangstelling voor andere culturen en het
leuk vinden om vluchtelingen te helpen om hun inburgeringsexamen
te halen.” Hoe praat je met iemand
die geen woord begrijpt van wat er
wordt gezegd. En andersom: Hoe
beantwoord je een door hen gestelde vraag. “In het begin is het ‘handen en voetenwerk’, ook gezichtsuitdrukking en lichaamstaal helpen

mee om met elkaar te communiceren. En dan blijken er toch nog heel
wat mogelijkheden te zijn. Er valt
ook veel te lachen hoor”, stelt Leonore Cesar gerust.
Zelfstandig opererend
En ze vervolgt: “Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland opereert zelfstandig. Daar is bewust voor gekozen. De gemeentes Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn en Ouder Amstel hebben een goed onderling contact en overleg. Tezamen huisvesten de vier gemeenten
400 vluchtelingen. Er is contact met
rechters en advocaten en andere instanties die hun diensten verlenen
daar waar nodig is. Wij kennen inmiddels de wegen die wij moeten
bewandelen om enig resultaat te
boeken. Het is echt fijn om te beseffen iets te kunnen betekenen voor
onze vluchtelingen. Het is toch geweldig wanneer wij na speurwerk
een gezin kunnen hereniging of
de verblijfplaats kunnen achterhalen van zoekgeraakte kinderen. Dat
geeft zo een goed gevoel, daar doen
wij dit werk voor.”
Belangstellenden
In Aalsmeer kan SVA ook iemand
gebruiken met een medische achtergrond die vluchtelingen met een
medische verblijfsvergunning helpt
hen de weg te wijzen tijdens het
spreekuur. Roerdomplaan 3 is het
vaste adres voor de in Aalsmeer wonende vluchtelingen. Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn er
twee vrijwilligsters aanwezig om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kan er ook gebeld worden
naar 020-64454745, of stuur een email: stvwamstel-lc@hetnet.nl
Janna van Zon

Cursus internet voor ouderen
Aalsmeer - De cursus Internet
voor ouderen richt zich op de beginnende Internet gebruiker. Overal om ons heen vernemen we enthousiaste verhalen over de eindeloze mogelijkheden van de digitale snelweg, Internet genaamd. Maar
wat is Internet? Wat heb ik eraan?
Hoe realiseer ik thuis een aansluiting met Internet en hoe maak ik
er gebruik van? In de cursus Internet wordt hier antwoord op gegeven. Ook wordt aandacht besteed
aan een aantal zinvolle of leuke gebruikersmogelijkheden van Internet.
Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij
e-mail (elektronische post) en het
world wide web (www). Het doel

Klachten over surfeiland?
Aalsmeer - Een klacht ontving de
redactie afgelopen week van Ramon en Sandra die met hun twee
kinderen het surfeiland in Aalsmeer
hadden bezocht. Ze hadden een bezoek gebracht aan het vernieuwde
recreatie-eiland. Het stel was absoluut niet te spreken over de situatie
die ze aantroffen. “Er liggen erg veel
sigarettenpeuken bij de bankjes. En,
er staan prullenbakken, maar er ligt
meer op de grond dan in de prullenbakken.” Ook weinig goeds mailt het
stel over de Eco-toiletten. “De gasten maken er haast geen gebruik
van, omdat het te smerig is om aan
te zien. Er is ook nergens een kraantje om je handen en voeten te wassen.” Het stel richt zich tot slot tot de
gemeente met het verzoek of er niet
‘s morgens opgeruimd kan worden
voordat er mensen komen die willen
genieten van het surfeiland. De redactie besloot zelf een kijkje te gaan
nemen en de ‘rommel’ op foto vast

te leggen. Helaas of juist niet: Een
brandschoon eiland. Prullenbakken
geleegd, geen papiertjes, zelfs de
Eco-toiletten roken schoon.
Wie het terrein betreedt, staat oog
in oog met een welkomsbord van de
gemeente en op de achterzijde hiervan staat ‘tot ziens’ en voor op- en
aanmerkingen het telefoonnummer
van de servicelijn van de gemeente. Dus, bevalt u iets niet, is het een
troep of heeft u iets opvallends te
melden? Bel 0297-387575. Ook de
gemeente kan het niet alleen en
stelt reacties op prijs!

Rommelmarkt Kudelstaart steunt
drinkwaterproject in Malawi
Kudelstaart - Dinsdag 6 oktober
wordt in het Kudelstaartse Dorpshuis de 36e rommelmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor
het boren van waterput in het dorp
Iba in Malawi. De zon gaat de energie leveren om het water op te pompen. Jongeren uit Kudelstaart zijn op
bezoek geweest in Iba. In dit dorp, in
het arme oosten van Malawi, probeert een groep mensen de leefomstandigheden te verbeteren. Zo proberen ze de landbouw en het onderwijs op een hoger plan te brengen. Kudelstaart ondersteunt dit initiatief al enige tijd. Zo hebben leden
van de Parochie van Sint Jan, de Antoniusschool en anderen geld bij elkaar gebracht voor de bouw van een
kleuterschool. Een tweede kleuterschool is in aanbouw.
De lokalen zijn klaar. De stenen voor
beide scholen zijn gebakken en beschikbaar gesteld door de plaatselijke bevolking. Het met de hand
bakken van stenen is een belangrijke economische activiteit in Iba
en omgeving. Als de kinderen naar
de kleuterschool gaan houden de
vrouwen meer tijd over om het eten
te verbouwen en te koken. De ouders van de kinderen die naar de
eerste school gaan en die meestal analfabeet zijn, hebben al te kennen gegeven dat ze ook willen leren lezen en schrijven. De tweede
kleuterschool ligt te ver van de rivier om daar water te kunnen halen.

De rivier staat trouwens ook regelmatig droog. Daarom is een put en
een pomp nodig om de school van
water te voorzien. Het water wordt
gebruikt in de keuken. Hierin wordt
voor de kinderen dagelijks een warme maaltijd gekookt zodat ze minimaal eenmaal per dag goed kunnen eten. Daarnaast wordt het water gebruikt als drinkwater en voor
een badgelegenheid en voor toiletten. Voor goed drinkwater moet een
diepe put geboord worden. Hierin
wordt een Grundfos perspomp geplaatst. Zonnecollectoren worden
gebruikt voor het opwekken van
de benodigde stroom. Deze combinatie van waterput en zonne-energie wordt vaker toegepast in Malawi. De Stichting Rommelmarkt Kudelstaart bestemt de opbrengst van
de 36e rommelmarkt voor het boren
van de put, de pomp de zonnecollectoren en het waterreservoir. De
markt wordt gehouden op 6 oktober.
Goederen kunnen vanaf 10 september ingeleverd worden bij de heer
G. Ubink aan de Mijnsherenweg 46
in Kudelstaart. Aan Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
(OSA) is steun gevraagd. U kunt
helpen het project te doen slagen
door een gift over te maken op rekeningnummer 90.41.01.193 t.n.v
W.A. Husemeier - Rommelmarkt te
Kudelstaart. Dit is een nieuw rekeningnummer! Giften zijn aftrekbaar
voor de belasting.

van deze cursus is om de cursisten
voor te bereiden om goed gebruik
te kunnen maken van de mogelijkheden van Internet.
Er is enige voorkennis nodig, namelijk de cursus Kennismaken met de
computer of zelf enige ervaring opgedaan; dan zeker bekend met starten van een programma via Windows, opvragen van een bestand
met behulp van de muis en bekend
met mappen.
De kosten zijn 118 euro voor 6 lessen van anderhalf uur. De eerste les
is op 16 september om 11.00 uur.
Voor opgave of informatie kan gebeld worden met: Vita welzijn en advies, tel. 0297-344094.

ingezonden
Zand Lijnbaan aan overkant
Aan gemeente Aalsmeer (vergunningverstrekker) en Timpaan (uitvoerder):
Als u van de Lijnbaan-zandhoop wat
zand mist, dan klopt dat. Het ligt aan
de overkant. Onder andere in onze
schuur, toilet en slaapkamer. Als u

het terug wilt, dan kan dat, kom het
even ophalen. Neem dan ook gelijk een glazenwasser mee, dan zijn
mijn vrouw en buurvrouw ook weer
blij.
Th.J. Winters, Oosteinderweg 1.

Kookcursus voor vijftig-plus
mannen bij Vita Welzijn
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Soms omdat het nodig is, maar vaak
omdat ze meer tijd hebben en koken als hun hobby zien. Want koken
is leuk en zie, de beste beroemde
koks zijn mannen. Marion Jongerden is in de keuken van het Wellantcollege gastvrouw en docent tijdens
de kookcursus voor vijftig plus mannen. Zij leert de heren op professionele wijze goede basisgerechten op
tafel te zetten en variatie te brengen
in het menu. Iedereen kan plezier
krijgen in koken. Samen met collega koks genieten de cursisten van
een gezellige kookles en een heerlijke maaltijd.

Voor deze cursus hoeven de deelnemers geen basiskennis te hebben.
Wie de cursus al eerder heeft gevolgd, maar zich nog meer wil bekwamen is ook van harte welkom.
De cursus vindt plaats in het Wellantcollege aan de J.P. Thijsselaan
18 (het kooklokaal staat er nog), bestaat uit negen lessen en start op
dinsdag 22 september om 17.00 uur.
Geprobeerd wordt om rond 20.00
uur alles weer af te sluiten. Er zijn
op dit moment nog enkele plekken
beschikbaar.
De kosten zijn 110 euro en dit bedrag is inclusief de ingrediënten.
Opgeven bij: Vita welzijn en advies,
tel. 0297-344094.

Ingebroken in huis en nu?
Aalsmeer - Thuis komen en ontdekken dat er is ingebroken, wil liever niemand mee maken. Toch kan
het ook u/jou overkomen. Om mogelijk de dader(s) te achterhalen,
raadt de politie aan om bij voorkeur
de situatie te laten zoals deze is op
het moment dat de inbraak wordt
geconstateerd. Probeer in ieder geval de plaats waar de dader9s) is
binnen gekomen niet aan te raken.
Wie ziet dat er iets gegeten of gedronken is of bloed aantreft, wordt
aangeraden direct 0900-8844 te

Goedkoop
rijbewijs

Aalsmeer - In gemeenten in de
provincie Noord-Holland worden
verschillende tarieven gerekend
voor het rijbewijs. Waarschijnlijk
komt hier half 2010 een einde aan

bellen. Er wordt dan een spoedonderzoek aangevraagd. Uiteraard
wordt aangeraden om altijd zo snel
mogelijk aangifte te doen. Hierdoor
is de kans het kleinst dat sporen
verloren gaan. Binnen 23 uur komt
een aangiftemedewerker en een forensisch opsporingsambtenaar bij u
thuis. Voor verdere informatie over
aangifteprocedures kan ook bovengenoemd telefoonnummer gebeld
worden. Meer informatie is eveneens te vinden op www.politie-amsterdam-amstelland.nl.

en gaat een maximumtarief gelden.
In Aalsmeer zou de roze pas dan wel
eens duurder kunnen worden dan
nu het geval is. Aalsmeer is namelijk in de provincie Noord-Holland
met 28,75 euro de goedkoopste gemeente. Ter vergelijking, in Alkmaar,
de duurste gemeente, wordt liefst
46,35 euro gevraagd.
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Veel pramen in kaartenbak
Aalsmeer - Zo vlak voor het uitvaren van heel veel pramen en vletten
voor de fameuze pramenrace is het
toepasselijk om ook, al kijkend in de
kaartenbak van het Oude Raadhuis
hier attent op te zijn. Jannie Harting-den Das van de Pontweg in het
Oosteinde zond afbeeldingen in van
twee van haar olieverfjes die rijkelijk gelardeerd zijn met deze typisch
Aalsmeerse vaartuigen. Eén van de
werkstukken heet:
Achteruit varen met sneeuwballenvlet. Een en ander speelt zich af
achter Pontweg 12. Zij schrijft: “De
seringenakkers zijn van Maarten en
Kees Alderden. De kas rechts op de
afbeelding is van Arie Groeneveld
en inmiddels gesloopt en hiervoor
is iets nieuws gekomen. De persoon
achter de sneeuwballenvlet is Joop
Jongkind, die de boot met zijn roeiboot met buitenboordmotor voortduwt. De persoon voor op de boot
is ene Dick Jongkind, die de achteruitvarende boot in het gareel moet

houden. Van dit moment heb ik een
schilderij gemaakt omdat ik dacht:
hoe lang nog?” Het andere werkje
laat een sloot zien tussen Oosteinderweg 277 en 279. Het is een idyllische voorstelling waarop je links
een akker ziet met wel drie aangemeerde boten, waaronder zeer zeker een praam.
Rechts op de voorstelling een oude
schuur. Jannie maakte van dit zelfde plekje ook een winterschilderij
waarbij je het dooiwater op het ijs
ziet liggen. Maar zo ver is het nog
niet, laat eerst deze nazomer die
bonte parade van boten maar eens
de Poel overtrekken. Het kaartenbakproject is een overblijfsel van
het boek en de tentoonstelling ‘Een
schilderachtig dorp’. Tijdens de lopende tentoonstellingen in het Oude
Raadhuis kan iedereen dit jaar nog
een afbeelding van een Aalsmeers
werk bij de suppoost afgeven. Meer
weten? Kijk op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Cursussen
djembé-spelen
Kudelstaart - Ben je geïnteresseerd in djembé-spelen? Vanaf
woensdag 16 september aanstaande start een nieuwe Djembé lesgroep voor beginners in het Dorpshuis in Kudelstaart. De les start om

20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Daarnaast wordt overwogen om op
woensdagmiddag een kindergroep
te starten voor meisjes en jongens
vanaf 8 jaar. De lestijd is van 16.00
uur tot 17.00 uur.
Is hier belangstelling voor? Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Kelsie via 06 – 21430219 of via info@
djembikkels.nl.

Jubileumconcert Alsmar
Pop Koor in de Meerse
Denk aan de Buren twee
keer de buurt op
Aalsmeer - Voor het Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de
Buren zal het begin van het nieuwe seizoen dit jaar zeer toepasselijk
geconcentreerd zijn op de buurt. Op
zaterdag 5 september wordt acte de
présence gegeven bij de Westeinderhavendagen. Bij jachthavenbedrijf Piet Huis aan de Uiterweg 134
wordt om 13.00 uur opgetreden binnen het kader van een dagomvattend nautisch, recreatief programma. Op donderdagavond 10 september wordt vervolgens om 21.00
uur opgetreden bij de speeltuin

naast Uiterweg 150 ter opluistering
van de verlichte tuinen week van de
buurtverlichters. Onder leiding van
dirigente Marianne de Pundert zullen weer bekende en onbekende
levensliederen en andere meezingers op de voor het koor kenmerkende enthousiaste wijze ten gehore worden gebracht. Zingen werkt
ongekend verfrissend en iedereen
die van muziek en zang houdt wordt
daarom uitgenodigd om niet alleen
te komen luisteren, maar ook van
hartelust de refreinen mee te zingen. Voor teksten wordt gezorgd!

Aalsmeer - Op zondag 15 november geeft het Alsmar Pop Koor
zijn jaarlijkse concert in de Meerse op locatie. Het koor viert dit jaar
zijn twaalfenhalf jarig bestaan met
het grensverkennende en grensverleggende programma ‘Grenzeloos’. Kaarten voor dit concert à €

12,50 (inclusief garderobe en pauzedrankje) zijn vanaf heden verkrijgbaar bij ’t Boekhuis in de Zijdstraat, via schouwburg de Meerse in
Hoofddorp (www.demeerse.com) of
te bestellen bij Bram Landzaat per
telefoon 0297-321837 of per e-mail
bramlandzaat@wanadoo.nl.

Lezing bij Postzegelvereniging

De Marconisten treden op
Leimuiden - Voor shantykoor De
Marconisten breken weer drukke
tijden aan. Na het succesvolle optreden in Praag was het even stil
rond dit koor.
Toch werd er achter de schermen
hard gewerkt. Nu de vakanties weer
achter de rug zijn bruist het koor
van de energie en staan weer diverse, grote optredens op de agenda. De aftrap van dit nieuwe seizoen
is dit jaar in Aalsmeer. Zaterdag 5
september zal het shantykoor acte
de présance geven tijdens de Westeinderhavendagen in Aalsmeer. Tal
van evenementen aan de Uiterweg
zullen ze opvrolijken met hun shanty’s en seasongs. Het eerste optre-

den zal om 14.45 uur plaats vinden
bij jachthaven Piet Huis, waarna het
koor de oversteek maakt naar watersportvereniging Aalsmeer om aldaar rond 15.45 uur de bezoekers te
vermaken met hun zang. Deze optredens zijn een aanloop naar de
zondagen 6 en 13 september. Zondag 6 september nemen de Marconisten deel aan een shantyfestival
in Scheveningen en zondag 13 september houdt het koor haar eigen
Rabo shantyfestival in Leimuiden en
Leimuiderbrug. Na een paar weken
van rust volgt dan op 26 september
de strijd om de gouden zuidwesten
tijdens het shantyfestival in Wijk bij
Duurstede.

Flora geeft braderieconcert
Aalsmeer - Tijdens de braderie in
het centrum aanstaande zaterdag 5
september geven de fanfare en het
jeugdorkest van muziekvereniging
Flora een concert.
Tijdens het optreden onder leiding
van dirigent Dick-Jan Veerbeek kan
genoten worden van een gezellig
concert waarbij een grote verscheidenheid aan muziekwerken ten gehore worden gebracht.
Het concert wordt gegeven bij de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
en begint om 11.00 uur. Voor vragen kunnen bezoekers terecht in de
stand van de muziekvereniging. Flo-

ra is op zoek naar nieuwe leden die
al spelen of een instrument willen
leren te bespelen. De repetities van
de fanfare en het jeugdorkest zijn
op de maandagavond in het eigen
clubgebouw aan de Bilderdammerweg 118. De lessen voor de koperblazers worden op maandagmiddag
gegeven door dirigent Dick-Jan. Leden die saxofoon willen leren spelen
kunnen terecht bij muziekschool de
Hint. Slagwerklessen worden op zaterdag gegeven door Christian Geleijn. Voor meer informatie kan de
site www.muziekverenigingflora.nl
bezocht worden.

Bussen bewonderen langs Poel
Aalsmeer - Een stevige bries afgelopen zaterdag 29 augustus langs
de Westeinderplassen, maar het was
droog en het zonnetje liet zich regelmatig zien. Ideaal weer om een buitenevenement te bezoeken en dat
kon in Aalsmeer, op de Kudelstaartseweg. De Stichting Veteraan Autobussen bestaat veertig jaar en dit
jubileum werd gevierd met een presentatie van oude, gerestaureerde
bussen van weleer.
Uit het hele land kwamen in de vroege ochtend ‘glimmende oudjes’ naar
Aalsmeer en natuurlijk was de eigen Aalsmeerse afdeling ook vertegenwoordigd met enkele prachtige
exemplaren. De afdeling Aalsmeer
mocht zelfs een landelijke prijs in
ontvangst nemen. De onlangs ge-

restaureerde Mercedes touringcar
(de 53 in de wandelgangen) is beloond met de Jan Voermanprijs. Deze prijs word tom de twee jaar uitgereikt voor het beste gerestaureerde voertuig. De prijs dankt zijn naam
aan de grondligger van de stichting
Veteraan Autobussen, Jan Voerman. Door de afdeling trampolinespringen van SV Omnia werden in
de tuin van de watertoren demonstraties gegeven en jeugdige bezoekers mochten onder begeleiding
hun eerste sprongen op een grote
trampoline maken. Voor wie na de
bewonderende wandeling langs de
bussen of na het trampolinespringen zin had in iets koels kon terecht
bij de ijskar. Een geslaagde dag voor
de jarige stichting!

Bijeenkomst
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 7 september organiseert aquariumvereniging Viva Aquaria de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen.
Een lezing staat op het programma
en er wordt een planten- en vissenveiling gehouden.

naar nieuwe leden om zo nog beter te kunnen spelen en houdt daarom een open repetitieavond op vrijdag 4 september. Iedereen is welkom om eens te komen kijken hoe
dat nou eigenlijk gaat. De open repetitie begint om 19.30 uur met oefenen.
Geïnteresseerden worden aangeraden eerder te komen, dan kunnen
de leden nog wat meer informatie
geven over de vereniging. Muziek
maken is een leuke hobby voor iedereen, dus kom eens kijken in het
clubgebouw van het show jachthoornkorps Kudelstaart aan de Bilderdammerweg. De repetities zijn
elke vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
in het clubgebouw. Voor meer inlichtingen kunnen Marijke Buskermolen, tel. 328757 of René Buskermolen, tel. 348370 gebeld worden.

Voor iedereen is er weer een keur
aan planten en vissen te koop tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Wie
meer wil weten over Viva Aquaria
kan contact opnemen met de heer
C. Keim, tel. 0297-343854.

jes uit de hele wereld te verzamelen,
hoewel niemand precies weet hoeveel verschillende strookjes er zijn.
Intussen wordt dit gebied in zoverre overzichtelijker dat steeds meer
landen het luchtpoststrookje vervangen door een etiket ‘priority’. In
de lezing geeft Kee een indruk van
de grote verscheidenheid van luchtpoststrookjes. In de later volgende
veiling (toegankelijk voor leden en
introducés) is een ruim aanbod van
kavels met een minimale inzet.
Postzegelvereniging Aalsmeer start
maandagavond 7 om 20.00 uur in
het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De zaal is even na 19.00
uur open. Zowel leden als nieuwe
gezichten zijn welkom.

Bloembollenactie voor Cebu
Aalsmeer - Tijdens de braderie zullen bloembollen worden aangeboden, waarvan de opbrengst zal zijn
voor gezondheidszorg van de allerarmsten in de Filippijnen. In de stad
Cebu city werken de Aalsmeerse
Tabitha Dekkers en haar Filippijnse
man al tien jaar in één van de sloppenwijken.
De bloembollen (allerlei soorten)
worden aangeboden in zakjes voor
de prijs van 3 euro. De helft hiervan
is beschikbaar voor de vorming van
een fonds voor de medische zorg
van de sloppenwijkbewoners. Vaak

zijn kinderen hiervan het slachtoffer, omdat medische zorg vaak alleen beschikbaar is als er eerst betaald wordt.
Dit geldt sowieso altijd voor benodigde medicijnen. Het is spoedig
de tijd om de bollen in de grond te
stoppen!
Wat leuk zal het zijn om, als straks
de tulpen, hyacinten, sneeuwklokjes, crocussen en/of blauwe druifjes opkomen, te bedenken dat in de
hitte van Cebu-City zieken medisch
bijstand krijgen en u geniet van een
gezellige tuin.

Portret René Martijn in
Het Oude Raadhuis

Show jachthoornkorps
houdt vrijdag open huis
Kudelstaart - Na een welverdiende
vakantie gaat het show jachthoornkorps weer beginnen met een nieuw
muzikaal seizoen.
Het korps bestaat momenteel uit 28
leden waarvan 8 kinderen vorig jaar
zijn begonnen. Zij hebben er alweer
een seizoen opzitten en dat is goed
te horen. Binnen een jaar zijn zij in
staat om een aardig deuntje mee te
spelen. De instrumenten die de leden bespelen zijn jachthoorn, trompet, bastrompet, lyra en de trommels. De blaasinstrumenten zijn allemaal natuurtooninstrumenten. Dit
houdt in dat het instrument geen
ventielen heeft, maar dat de hoogte van de noot wordt bepaald door
de stand van de lippen van de muzikant.
De muziek krijgt daardoor een mooie
unieke klank. Het korps is op zoek

Aalsmeer - Maandagavond 7 september gaan de postzeggelverzamelaars weer van start met hun
hobby. Op de eerste verenigingsavond dit seizoen is de heer Bas Kee
uit Mijdrecht te gast. Hij gaat een lezing houden over postale etiketten,
een echte aanrader.
Postale etiketten zijn naast postzegels intrigerende dingen om te verzamelen, denk bijvoorbeeld aan
‘Geen gehoor’- etiketten of ‘expres’-etiketten. Binnen het geheel
van postale etiketten zijn de labels
of stickers met de vermelding ‘per
luchtpost’, ‘by air mail’, enz. een tamelijk onbekend verzamelgebied. In
tegenstelling tot postzegels is het
geen onbegonnen werk om strook-

Speelavond buurtvereniging Hornmeer

Is en Wil beste kaartkoppel
Aalsmeer - Koppel-kaarten was
het letterlijk en figuurlijk. Was het
vorige week niet om over naar huis
te schrijven, wat punten betreft, deze week hebben de kaarters van
buurtvereniging Hornmeer de schade ingehaald. De eerste vijf zaten
zelfs boven de 5000 punten. Bij elkaar waren er 50 kaarters om uit te
maken wie er met de eer zou gaan
strijken. Ook het poedelklassement
verdient de nodige aandacht. Daar
staat het koppel de Koning-Visser
nog fier aan kop met 2705 punten
en als tweede het koppel Vergeer
met 3518 punten. Het koppelkaarten is uiteindelijk gewonnen door Is
Huykman en Wil Piet met 5725 punten. Op twee zijn Mia Huykman en
Coen Vis geëindigd met 5720 punten, op drie Fred Maas en Piet Gortzak met 5593 punten, op vier Essy
van Es en Cor Knol met 5364 punten en op vijf Siem Burgers en Ben
Johannessen met 5178 punten. De
poedelprijs was voor de familie Vergeer met 3518 punten.

Komende vrijdag 4 september is
er weer een koppelspeelavond in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur,
graag om 19.45 uur aanwezig.

Vogelkwis bij
Vogelvereniging
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer organiseert op donderdag 10 september haar jaarlijkse
bijeenkomst waar middels een tuinvogelkwis de kennis van de aanwezigen wordt beproefd. Met de kwis
is een mooie prijs is te winnen. Tussendoor wordt een loterij gehouden waarmee ook leuke prijzen
zijn te winnen. Breng vrienden en
kennissen mee naar deze gezellige
avond in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Aalsmeer - Het portret van René
Martijn, bekend van de ludieke actie
‘Aalsmeer hangt Martijn op’, hangt
tijdelijk in Het Oude Raadhuis. Iedereen kan tot 12 september het
echte schilderij van de hand van
Geurt Ouwerkerk komen bekijken.
Burgemeester Litjens neemt het
kunstwerk in ontvangst tijdens de
slotavond van de feestweek. Daarna krijgt dit grootse werk een plek
in het gemeentehuis.
De actie is opgezet door wandelteam Sunny Side Up om geld in te
zamelen voor borstkankeronder-

zoek. Iedereen kan voor 5 euro een
aandeel in het schilderij kopen. Gea
Peek van Sunny Side Up: “De aandelen zijn te koop bij zo’n 25 winkels, die herkenbaar zijn aan de actieposter. Geweldig hoeveel steun
we krijgen van winkeliers en het bestuur van de Feestweek. We mogen
ook in de feesttent collecteren. En
onze burgemeester support ons ook
en kocht de eerste aandelen.”
De opbrengst van de actie gaat geheel naar Pink Ribbon, en wordt besteed aan onderzoek naar borstkanker.

‘René Martijn’, een werk van Geurt Ouwerkerk.
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Invloed van buren wordt onderschat

MS Fonds zoekt collectanten

Voelen Aalsmeerders zich
thuis in hun buurt?
Aalsmeer - 66 Procent van de inwoners van Noord-Holland denkt
dat hun levensgeluk niet afhankelijk
is van de buren. Gebleken is echter dat buren het gevoel van thuis
in de buurt bepalen en wel degelijk heel belangrijk zijn voor het gevoel van geluk. Dit één van de conclusies van het onderzoek dat onderzoeksbureau Winkle uitvoerde in
opdracht van Douwe Egberts en het
Oranje Fonds. De resultaten vormen
de aanleiding voor het thema van
de vierde editie van Burendag op
26 september: maak van je buurt je
thuis. Om het thuisgevoel te stimuleren reist een buitenhuisadviseur anderhalve maand lang door het land
om heel Nederland te voorzien van
advies dat de gezelligheid letterlijk van binnen naar buiten zal halen. Voor alle buren in Nederland die
op Burendag in actie komen is 750
euro beschikbaar om hun plannen
voor de buurt uit te voeren. Mensen
van Noord-Holland onderschatten
de invloed van de buurt op hun geluksgevoel. 66 procent van de respondenten uit deze provincie is van
mening dat hun geluk niets te maken heeft met de buren of de buurt
waarin ze wonen. Toch blijkt uit het
landelijk onderzoek; hoe meer men
tevreden is met de buurt, hoe gelukkiger men in het leven staat. Als men
tevreden is met de buurt, blijkt het
aantal gelukkigen 44 procent hoger
dan als men ontevreden is met de
buurt. Nog opvallender: het percentage ongelukkige mensen blijkt drie
keer zo hoog wanneer men zich niet
thuis voelt in de buurt dan wanneer
men zich wel thuis voelt. De meest
genoemde redenen om je thuis te
kunnen voelen zijn volgens de inwoners van Noord-Holland: aardige
buren, groen in de buurt en een vertrouwd gevoel.
Sociale buren zijn gelukkiger
In buurten waar mensen nooit met
elkaar in contact komen, blijkt het
percentage ongelukkige mensen
anderhalf keer groter dan in buurten waar de buren wel eens in de
zoveel tijd met elkaar afspreken.

Naast een gelukkiger leven blijken er meer voordelen te zijn als
je je thuis voelt in de buurt. 83 Procent van de inwoners van NoordHolland is van mening dat hun leefruimte letterlijk groter is doordat ze
zich thuis voelen in de buurt. Dit jaar
staat de Burendag, georganiseerd
door Douwe Egberts en het Oranje
Fonds, in het teken van ‘burengeluk’,
het thema is dan ook: Maak van je
buurt je thuis.
Ter voorbereiding op de Burendag
reist een buitenhuisadviseur het
land door om heel Nederland te
voorzien van advies onder het genot van een kopje koffie. 59 Procent
van de inwoners van Noord-Holland
blijkt namelijk geen idee te hebben
hoe ze de buurt gezelliger zouden
kunnen maken terwijl ze dat wel
zouden willen. Zo kan men bijvoorbeeld gemakkelijk de buurt ‘knusser’ maken door het plaatsen van
fleurige bloembakken of een bankje voor meer contact met de buren.
Om het plan ook daadwerkelijk te
kunnen uitvoeren, en de gezelligheid van binnen naar buiten te halen, heeft het Oranje Fonds voor alle actieve buren 750 euro beschikbaar. Via een speciale website www.
burendag.nl kan iedereen in Nederland vanaf vandaag ook advies krijgen van de buitenhuisadviseur, er
is te zien wat er op 26 september
in de buurt wordt aangepakt of buren kunnen zelf een buurtinitiatief
plaatsen. Ook is er te vinden welke
buurtorganisaties in de buurt Open
Huis houden.
Burendag landelijke feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 2006 voor het eerst Burendag in Nederland. De dag heeft
als doel mensen met elkaar in contact te brengen. Met succes. Vorig
jaar vierden 500.000 mensen Burendag, werden 11.000 buurtinitiatieven aangemeld en kregen vele van
deze actieve buren een vergoeding
om hun plannen uit te voeren. Zelfs
Prinses Máxima, beschermvrouw
van het Oranje Fonds, hielp een bijzonder actieve buurt in Deventer.

Benefietavond met vier
optredens voor Nepal
Aalsmeer - Wederom staat een
spetterend benefiet muziekspektakel te wachten met als doel het
steunen van de armste kinderen in
Nepal. Muzikanten van vier bands
uit Aalsmeer en omstreken hebben
zich beschikbaar gesteld om er een
groot succes van te gaan maken. De
benefietavond is op zaterdag 24 oktober en wordt gehouden in De Oude Veiling in de Marktstraat. Er is
gekozen om dit jaar enkele kleinere
projecten in Nepal te steunen.
Een vrouwenwerkproject dat heet:
Tharu Dauw. De Tharu bevolking is
een kleine gemeenschap in Chitwan en behoort tot een van de laagste kaste in Nepal. Dit is een project waarbij Tharu vrouwen producten produceren, geheel in de stijl
van hun eigen specifieke cultuur. Ze
verkopen deze producten en hopen
uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en om
hun kinderen een betere toekomst
te bieden. Vorig jaar besteedde Katja Schuurman met haar programma
Return to sender ruimschoots aandacht aan dit project. Er is nu dringend behoefte aan goed materiaal
in hun werkplaatsje. Verder wordt
steun gegeven aan een computerproject. Een enthousiaste getalen-

teerde Nepalese jongeman geeft
gratis computerlessen aan kinderen
die naar school gaan en waarvan de
ouders deze lessen niet zelf kunnen
betalen. De stichting wil hem dit jaar
graag steunen,zodat hij meer kinderen deze lessen kan aanbieden
en hij over beter materiaal kan gaan
beschikken.
Hygiëne voorlichting is nog altijd erg
noodzakelijk in Nepal, daar veel kinderen sterven door de slechte hygiëne. Daarom wil de stichting ook
dit keer weer een deel van de opbrengst besteden aan de aanschaf
van zeep en tandenborstels, die uitgedeeld zullen worden aan de kinderen bij de medische check-up,
die de vrijwilligers van de MCC
(Medical checks for children) ook
dit jaar weer zal doen. Dus, wil je
een fijne, swingende avond meemaken en daarbij tegelijk je steentje
bijdragen aan bovenstaande projecten, kom dan op 24 oktober. Het entreegeld bedraagt 7.50 euro per persoon, meer mag natuurlijk, komt geheel ten goede aan genoemde projecten. Wil je meer informatie over
bovenstaande projecten kan je bellen of e-mailen met: Joke van der
Zwaan, bootje25@kabelfoon.nl, tel.
nr. 0297-326043.

Roei- en kanovereniging
zet Uithoorn op zijn kop
Uithoorn - Aankomende zondag
6 september is het feest in het oude dorp van Uithoorn. En iedereen
wordt uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert
een wereldrecordpoging, die wordt
aangekleed met spannende demonstraties en stunts. Van 14.00 tot 17.00
uur wordt het publiek onophoudelijk vermaakt! Het feestje dat Michiel
de Ruyter met iedereen wil vieren,
wordt gegeven ter gelegenheid van
haar 45-jarige bestaan. De horeca
in het oude dorp reageerde meteen enthousiast op de plannen van
de vereniging. Zij zijn zondag mede-gastheer tijdens het evenement.
Voor elk café staat een tappunt
waar bier en andere dranken worden verkocht. Bovendien hebben de
horecaondernemers een dixieband
ingeschakeld die het evenement
gaat verrijken met een muzikale noot. Ook de gemeente Uithoorn
zal in het oude centrum vertegenwoordigd zijn. Burgemeester Groen
is zondag eregast, terwijl wethouder Verheijen zal optreden als één
van de onafhankelijke juryleden. De
burgemeester krijgt, samen met enkele VIP-gasten, een plaatsje in een
luxe sloep. De techniek die wordt
gebruikt voor de recordpoging is
ontwikkeld door MdR zelf. De kanoërs liggen in een rijtje in het water en gaan om beurten om, waarna een loper over de onderkanten
van de kano’s loopt. De organisatie
mikt op twee records: zo snel mogelijk over 25 boten en over zoveel mogelijk boten lopen. Over de demonstraties kan de organisatie het vol-

gende verklappen. De freestyle-kanoërs komen met enkele spectaculaire stunts, waar al maanden voor
wordt getraind. Ook de roeiers hebben een spannende demo voorbereid. Het publiek heeft zoiets waarschijnlijk nog nooit gezien! Eén onderdeel van de demo’s is niet alleen
spectaculair, maar ook revolutionair.
Visionairs op de club hebben maanden gesleuteld aan zelf omgebouwde kano’s. Deze boten zijn uniek in
de wereld en zijn nog amper getest. Ze moeten unieke en komische
technieken mogelijk maken. Of ze
aan hun hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen, is nog maar
de vraag. Naast de kayakwalk hebben enkele kanopoloërs van Michiel
de Ruyter dit jaar nog een hoogtepunt. Maar liefst zeven(!) van de 24
poloërs kwamen dit jaar in actie op
het Europese Kampioenschap kanopolo. Zondag zijn de international
allemaal te bewonderen in de twee
kanopolo demonstraties die op het
programma staan. Ze zijn allemaal
gebrand om hun prachtige sport
tentoon te stellen in het oude dorp.
Voor de presentatie van het festijn
is natuurlijk ook goed gezorgd. Het
startsein zal worden gegeven door
oud-schaatser Gianni Romme, die
in de gemeente Uithoorn woont. De
activiteiten en de demo’s zullen van
commentaar worden voorzien door
opperspreekstalmeester Jan-Willem Dienske, die veel jonge Uithoornaars kennen van zijn werkzaamheden op het Alkwin Kollege. Als er
geen schokkende gebeurtenissen
plaatsvinden in het land, zal SBS6
verslag doen van het evenement.

Mantelzorgers in gesprek
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steunpunt start maandag 21 september een CVA gespreksgroep voor
mantelzorgers. Het doel van de gespreksgroep is het ontmoeten van
mantelzorgers in vergelijkbare situaties, hierdoor ervaart men steun.
De groep start met acht geplande bijeenkomsten op maandag van
13.00 tot 15.00 uur en de locatie is
het hoofdgebouw Amstelring aan
de Laan van de Helende Meesters
431. De kosten zijn 20 euro voor onder andere een werkboek. Na aanmelding wordt een afspraak ge-

maakt voor een kenningsmakingsgesprek. Doordat de groepen uit
maximaal acht personen zullen bestaan, is er veel ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen, ervaringen te delen en steun te geven.
Door het CVA ( ook wel beroerte of
herseninfarct) kan veel veranderen
in het dagelijks leven en in het bijzonder in de relatie met diegene die
een CVA heeft gehad.
Voor meer informatie en aanmeldingen: Mantelzorg Steunpunt, tel.
0900–1866 of e-mail: mzs@amstelring.nl.

Aalsmeer - Multiple Sclerose is, bij
het grote publiek, de bekende onbekende. Iedereen kent de letters
MS, maar wat de ziekte precies is, is
bij de meesten onbekend. We weten
nu dat MS geen spierziekte is, zoals nog steeds veel mensen denken.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Maar hoe ontstaat
het? Waarom hebben meer vrouwen
dan mannen MS? Waarom komt de
ziekte meer voor in landen met een
koel klimaat? Over de ziekte zelf zijn
vele vragen, niet alleen bij patiënten
maar zeker ook bij het grote publiek.
Vragen oplossen is een constante
uitdaging voor het MS Fonds en is
helaas ook gebonden aan beperkte
budgetten. Er is veel onderzoek no-

dig! Het Nationaal MS Fonds hoopt
tijdens de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in november op 10.000 collectanten te kunnen rekenen. Er kan
nu nog lang niet bij alle voordeuren
worden aangebeld. Onder het motto: ‘Je hebt toch wel 2 uurtjes de tijd
of zit je agenda al het hele jaar vol?’
hoopt het MS Fonds nieuwe collectanten te kunnen verwelkomen.
Met de opbrengst van de collecte
helpt het Nationaal MS Fonds mensen met MS door het (uit)geven van
voorlichting, hen te coachen én onderzoek te doen. Wilt u meer informatie of collectant worden? Neem
dan contact op met het Nationaal
MS Fonds, tel. 010-5919839 of via
www.msfonds.nl.

Cursus creatief schrijven
voor senioren bij Vita
Aalsmeer - “Daar kan ik wel een
boek over schrijven”, zeggen mensen wel eens in een opwelling als
ze het een en ander hebben meegemaakt in hun leven. Maar vaak
blijkt dat het gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Want hoe begin
je, hoe pak je dat aan en hoe breng
je daar structuur in aan?
Tijdens de cursus creatief schrijven onder leiding van Bram Landzaat wordt deelnemers geleerd hoe
een kort of lang verhaal en gedicht
wordt opgebouwd en hoe het geschrevene zo boeiend mogelijk kan
overkomen. De verhalen (maar ook

gedichten) kunnen zowel autobiografisch als fictief zijn.
Op maandag 14 september start de
cursus bij voldoende aanmeldingen.
Het gaat om acht bijeenkomsten op
de maandagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur. De overige data zijn: 29
september, 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december. De
cursus vindt plaats in Wijksteunpunt
Meander in de Clematisstraat 20 en
de kosten zijn 36,25 euro per persoon. Voor inlichtingen en aanmelding kan tijdens kantooruren gebeld
worden naar Vita welzijn en advies,
tel: 344094.

Varen op Linge met de ANBO
Rijsenhout - Op 16 september organiseert de afdeling Rijsenhout van
de ANBO een vaartocht over het
mooie riviertje De Linge. Om 10.45
uur staat de bus klaar bij de Werf in
Rijsenhout. U wordt gebracht naar
Leerdam, waar u op een boot stapt
van Rederij Leerdam voor een rondvaart over de Linge. Dit stroomgebied behoort tot de mooiste van Nederland. Aan boord wordt een lunch
geserveerd. Dat wordt dus volop

genieten. U bent omstreeks 16.00
uur weer in Rijsenhout. Het aantal aanmeldingen is op dit moment
voldoende om de tocht zeker te laten doorgaan. Maar er kunnen nog
55 plussers bij. De kosten bedragen,
inclusief de lunch, voor ANBO leden
27,50 euro, niet leden betalen 30 euro. Heeft u zin in een leuk uitstapje ? Meldt u dan aan bij: Coby Kamperman, tel. 0297-340390. of Henk
Hofman, tel. 0297-321571.

Werkschuit presenteert cursus
teken- en schildertechnieken
Weerbaarder en meer assertief

Safety 4 Kids training voor
jeugd 6 tot en met 12 jaar
Aalsmeer - Op zondag 27 september wordt in sportschool Plux te Uithoorn een Safety 4 Kids training georganiseerd, die er speciaal op is gericht om kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar weerbaarder
en meer assertief te maken. Safety
4 Kids is bedoeld voor kinderen in
de regio Uithoorn, Aalsmeer, en omstreken en is geen overbodige luxe
in tijden waarin geweld en agressie
helaas steeds meer aan de orde van
de dag zijn. In deze 2,5 uur durende
training leren kinderen in een veilige leeromgeving op een spannende en speelse manier effectief om te
gaan met pesterijen (verbaal en fysiek), grenzen te stellen, hoe te reageren in gevaarlijke situaties en wat
zij moeten doen als ze worden aangesproken door vreemden. Deelnemers en ouders bevestigen dat deze Safety 4 Kids training de lading
dekt en zeker nodig is. Door middel van een nieuwe trainingsmethode die is overgewaaid uit Amerika, is dit in 2,5 uur mogelijk. Deze trainingsmethode heeft bovendien een duurzaam karakter en is
gebaseerd op de volgende principes: Alertheid (houding) en verbale vaardigheden (de zgn. A training).
Er worden slechts twee zeer effectieve verdedigingtechnieken aangeleerd voor het uiterste geval, als praten niet meer helpt (fysieke vaardigheden, de B training). Motto: “Wie A
zegt moet ook B leren zeggen.” Dit
draagt bij aan het zelfvertrouwen
van het kind en fungeert als een
soort vangnet. Deze verbale en fysieke vaardigheden worden aangeleerd in rollenspellen zoals kinderen deze beleven. Er wordt gebruik

gemaakt van het zogeheten Bulletman pak, één van de weinige in Nederland, welke door de instructeur
wordt gedragen en waarop de kinderen zich kunnen uitleven. De kinderen leren conflicten zelf oplossen.
De kinderen worden op verantwoorde wijze in een ‘staat van Adrenaline’ gebracht, om zo de aangeleerde vaardigheden te borgen in hun
gevoelsysteem. De kinderen krijgen
positieve aandacht waardoor zij zich
zekerder gaan voelen en meer durven, waardoor hun houding positief
wordt beïnvloed. Mark van Leeuwen
van De Zuidooster vertelt enthousiast: ”Ik hoor van ouders goede verhalen over de Safety 4 Kids training.
Zij vertellen mij dat het geen geitenwollen sokken training is en dat de
kinderen na de training meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Tevens sluit het goed aan bij onze
vreedzame school”.
Gilbert Themen en Gerard Willemsen zijn beide politiemannen en tevens gecertificeerde trainers op het
gebied van angst, stress en adrenaline conditionering. Zij hebben beiden ervaring met het trainen van
kinderen onder stress en hebben
ruime ervaring opgedaan met diverse vechtsporten en met zelfverdediging. De Safety 4 Kids training
wordt georganiseerd op zondag 27
september van 11.00 uur tot 14.00
uur bij sportschool Plux te Uithoorn.
Voor meer informatie en/of opgave kan contact opgenomen worden
met S.W.O.T.training. Contact persoon is Gilbert Themen telefoonnummer 06-55756032. Meer informatie is te vinden op www.swottraining.nl.

Aalsmeer - Vanaf maandag 21 september start de Werkschuit weer
met nieuwe cursussen. Een daarvan is de cursus gemengde tekenen schildertechnieken. De cursus
wordt gegeven door Jutta Atsma,
de eerste les is op zaterdag 26 september van 10.00 tot 12.30 uur en de
kosten bedragen 97,50 euro, exclusief materiaal. In deze cursus gaat
met verschillende teken- en schildermaterialen gewerkt worden. De
cursisten gaan de mogelijkheden
en technieken daarvan ontdekken,
ze toepassen en met elkaar combineren. Gewerkt wordt met houtskool, (kleur)potloden, viltstiften,
kroontjespen en/of rietpen, penselen, softpastel, oliepastel, inkten en
waterverf (aquarel). In de cursus

ligt het accent niet op het kunnen
(na)tekenen van de juiste vormen
en afmetingen, zoals in de cursus
tekenen en/of schilderen, maar om
de grote lijnen en vormen van een
object/voorwerp (in kleur) te kunnen weergeven met behulp van verschillende materialen. Specifieke ervaring voor deelname is niet vereist.
Nieuwsgierigheid, technieken willen
uitproberen en plezier in tekenen en
schilderen zijn de sleutelwoorden
voor deelname aan deze cursus. Inlichtingen via www.gklein.org/wsa
of telefonisch Ester Krenn, tel. 0297531326 of Margot Tepas, tel. 0297340150. De nieuwe folders liggen bij
het gemeentehuis, de bibliotheek,
het zwembad en de verschillende
boekhandels in Aalsmeer.

Plantenexport in de plus,
bloemen in de min!
Aalsmeer - In de maand juli is de
totale exportwaarde van bloemen
en planten 3 procent achtergebleven ten opzichte van vorig jaar. Tot
en met juli bleef de exportomzet
hangen op � 3 miljard. De snijbloemenexport blijft het zorgenkindje van de Nederlandse groothandel met een achterstand van 10 procent in de eerste 7 maanden van dit
jaar. Met pot- en tuinplanten wisten
de exporteurs in dezelfde periode
een lichte toename te boeken van
afgerond 2 procent. Dit blijkt uit de
exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. In de
huidige marktsituatie is extra alertheid geboden, waarbij het debiteurenmanagement belangrijker is
dan ooit. Vorig jaar werd in juli een
voor de groothandel ongekend lange periode van maandelijkse dalingen in de exportomzet ingezet. Een
lichte plus in de omzetwaarde kantelde naar een krimp die nog altijd
aanhoudt. Maart, april en juni waren dit jaar de maanden waarin een

omzetstijging op totaalniveau werd
geboekt, maar die was onvoldoende
om de dalingen in de andere maanden van dit jaar goed te maken.
In juli 2009 zakte de waarde van de
snijbloemenexport met 7 procent tot
182 miljoen. Tot en met juli 2009 was
er een daling van 10 procent tot 1,8
miljard. De export van pot- en tuinplanten klom in de vorige maand
met ruim 2 procent tot 125 miljoen
en kruipt na zeven maanden tegen de 1,2 miljard aan. Behalve in
Duitsland ligt de export in alle grote afzetmarkten voor de Nederlandse bloemgroothandel achter, met
het Verenigd Koninkrijk (-18 procent) en Rusland (-28 procent) als
de grootste krimpmarkten. Pas het
veertiende land in de omzetrangorde, Tsjechi� , noteert een stijging van
de exportwaarde (+17 procent tot
�44 miljoen). Het aandeel van Duitsland in de exportwaarde is echter
bijna 33 procent en dat van Tsjechi�
nog geen 1,5 procent.
Bron: agd.nl
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AAlsmeer viert feest
Feestweek Aalsmeer biedt
plezier aan jong en oud
Aalsmeer - Van 6 tot en met 12
september vindt alweer de vijftiende feestweek plaats en ook dit jaar
biedt het bestuur een programma
met plezier voor jong en oud. In tegenstelling tot andere jaren start
de feestweek officieel op zondag 6
september met een kerkdienst van
9.45 tot 11.15 uur.
Op maandag is de tent voor het bestuur van de pramenrace die dit
keer geen sportavond houdt, maar
een spotavond met optredens. Dit
in verband met het thema ‘Theater van de lach’. De avond begint
om 20.00 uur. Op dinsdag 8 september krijgen de gehandicapten
een gezellige middag aangeboden
en deze activiteit wordt georganiseerd door de stichting Dag van je
leven van 11.00 tot 14.00 uur in de
tent. Vanaf 20.30 uur vindt de tweede Aalsmeerse Fashion Night plaats
met kleding, juwelen, schoenen en
brillen van veertien Aalsmeerse ondernemers. De zaal gaat open om
19.30 uur. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! Op woensdag staat, als
vanouds, de Rabokindermiddag gepland met optredens van Bart Juwett en de meidengroep Djumbo.
De kindermiddag is gratis te bezoeken en is van 14.00 tot 15.30 uur.
Woensdag 9 september is het podium van de feesttent voor liefst vijf
Aalsmeerse bands. King Pelican,
Rood, Wild, Alsjemaar Vande Straatband en Ten Beers After staan garant voor een muzikaal festijn. Muziek van en voor Aalsmeerders. De

toegang is 7,50 euro en de tent gaat
open om 20.00 uur.
Meestemmen met miss verkiezing
Donderdag vindt overdag geen activiteit plaats in de tent. De dag is
nodig om alles in gereed te brengen voor de jubileum miss Aalsmeer
verkiezing. T
ien meiden, die allen al eens het
kroontje op het hoofd hebben mogen dragen, gaan het tegen elkaar opnemen. Wie wordt opnieuw
de mooiste van Aalsmeer. Er is een
professionele jury onder leiding van
voorzitter Henk de Gooyer, die deze ‘klus’ overigens al vijftien keer
op zich genomen heeft, net als juryleden Jacco Jongkind en Joost de
Vries. Het publiek mag dit jaar meestemmen. Er komen grote schermen naast het podium te hangen en
gestemd kan worden door te smsen. Voor de donderdag zijn nog ongeveer 250 kaarten a 17,50 euro in
de voorverkoop beschikbaar. Voor
de live-muziek dragen deze avond
Waylon, Danny de Munk, Jan Leliveld en Belle Perez zorg.

nagenoeg uitverkocht. Op het podium gaan Wolter Kroes, Wesly
Bronkhorst en Nick en Simon hun
hits brengen. Voor de dansmuziek
draagt dj Martijn zorg. De tent gaat
open om 20.00 uur. Voor de fans
van Wolter Kroes: Hij komt vroeg,
zijn optreden begint om 21.30 uur.
Zaterdag is alweer de laatste feestweekdag, maar wel een spectaculaire laatste feestweekdag met ‘s

avonds swingende optredens van
de band Tour de Funk en de zangers Thomas Berge en Jan Smit. Er
zijn voor deze Zaterdagavond nog
een kleine 200 kaarten a 17,50 in de
voorverkoop beschikbaar. Overdag
staat de tent en het Praamplein natuurlijk in het teken van de pramenrace. De finish van de tocht is gepland vanaf 15.00 uur, om 18.00 uur
gaat de tent dicht voor opbouw van
het avondprogramma. Kaarten zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
café de Praam en de Bruna in de
Zijdstraat, Ridder & Co in de Ophelialaan en marskramer Berg in winkelcentrum Kudelstaart. Bij de verkooppunten alleen contante betaling, pinnen is niet mogelijk. Voor
meer informatie: www.feestweek.nl.

De deelnemers aan de jubileum miss verkiezing Aalsmeer. Marsha Spaargaren, Sanne van Beek, Joany Haspels, Priscilla Vos, Bianca Dol, Renate Conrad,
Sara van Doorn, Jolien Meijer en Lisette de Wilde. Op de foto ontbreekt Henrietta Dutchonava.

Wolter Kroes komt vroeg!
Vrijdag 11 september worden ouderen uitgenodigd naar de tent op
het Praamplein te komen. Van 14.00
tot 16.00 uur wordt het gezelligheid
troef met onder andere een optreden van niemand minder dan Wieteke van Dort.
De middag is gratis te bezoeken.
Vrijdagavond wordt een Hollandse
avond gehouden en deze avond is

Aalsmeer - Voor het SPIE-bestuur
breekt vanaf aanstaande zaterdag 5
september een drukke tijd aan. De
pramenrace is namelijk niet het enige evenement dat deze dames en
heren organiseren. Om late beslissers de mogelijkheid te geven alsnog in te schrijven voor de pramenrace gaat een kraam bemand worden op de braderie. Maar SPIE presenteert meer in haar ‘toko’. Ook allerlei hebbedingetjes ter herinnering
aan de tocht der tochten worden te
koop aangeboden. En het SPIE-bestuur staat altijd garant voor een
grappig spel of leuke act. Zondag is
dit keer geen rustdag, want de jaarlijkse proefvaart voor de pramenrace staat 6 september op het programma. Om 13.00 uur (plus natuurlijk het Aalsmeers kwartiertje) is het
vertrek vanaf Topsvoort op de Kleine Poel. De deelnemers varen ongeveer een tankje mengsmering leeg
om vervolgens aan te leggen bij het
starteiland aan de Grote Poel. Alhier
kan over de combinatie praam en
penta worden gesproken, tips uitgewisseld worden en nader kennis
gemaakt worden met het bestuur en
hun helpende handen, de Raad van
Twaalf. En de activiteitenreeks duurt
voort. Want, maandag 7 september
vindt de SPIE spotavond in de feesttent op het Praamplein plaats.
Om 20.00 uur gaat de tent open en
wordt de aftrap gegeven voor een
avond vol dwaze optredens en presentaties op het podium en in de

schijnwerpers. Thema van de 24ste pramenrace is ‘Theater van de
lach’ en dit vraagt om hilarische
acts. Het SPIE-bestuur laat zich in
deze niet onbetuigd. Ook de heren
en dames hebben de afgelopen weken flink geoefend en trakteren op
een wervelende show. Komen kijken en meedoen, want de winnaar
mag als eerste het ruime sop kiezen tijdens de pramenrace. Tot vrijdag heeft het SPIE-bestuur vervolgens om de puntjes op de i te zetten. Op vrijdagavond 11 september
wordt het palaver gehouden vanaf 20.00 uur in de VVA-kantine aan
de Dreef. De startnummers worden
uitgereikt en diverse spulletjes. Alle deelnemers gaan met een tas vol
informatie de deur uit. En dan is het
zaterdag 12 september, de dag van
de pramenrace. Eerst ontbijten bij ‘t
Drijfhuis aan de Uiterweg vanaf 8.00
uur en ‘s middags de start van het
‘verkleedfeest op het water’. De pramenrace start om 12.30 uur bij de
Pontweg in Oost. De finish is vanaf
15.00 uur op het Praamplein en de
prijsuitreiking gaat plaatsvinden in
de feesttent.

Verlichte tuinen
en muziek op
de Uiterweg

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

Aalsmeer - Op vrijdag 4 september
gaan de lampjes voor de verlichte tuinen op de Uiterweg weer aan.
Donderdagavond wordt er proefgedraaid. De verlichte tuinen zijn vervolgens dagelijks tot en met 12 september van 20.00 tot 23.30 uur te
bezichtigen. De Buurtverlichters
hebben ook een leuk programma
samengesteld, een mini-feestweek.
Deze start op maandagavond 7 sep-

Praam te huur
Wie overigens nog op zoek is naar
een praam met penta om mee te
kunnen doen aan de pramenrace,
doet er goed aan snel 06-20394699
te bellen. Wegens het uitvallen van
het team De Kamermeisjes is de
praam beschikbaar.

Aalsmeer - Voor de tweede maal
wordt op zaterdag 5 september de
Westeinderhavendag gehouden. Dit
maal hebben de jachthaven- en watersportbedrijven gekozen om een
uitgebreid en gevarieerd programma te bieden op een vijftal locaties
aan de Uiterweg.
De stichting Aalsmeer Westeinder
Promotie geeft ook acte de presence op de braderie in het centrum en geeft in de kraam informatie over de Westeinderplassen, de
watersportmogelijkheid en natuurlijk voor deze activiteit op de buurt.
Bezoekers kunnen in het centrum,
bij het Praamplein, gratis instappen in de watertaxi’s die hen vervoert naar de verschillende locaties.
Allereerst kan de Historische Tuin
bezocht worden en hier kan kennis gemaakt worden met Aalsmeerse boten van weleer, pramen, punters en bokken. Uiteraard kan door
de tuin gewandeld worden met
haar vele, oud-Hollandse plantenen bloemensoorten en kunnen bezoekers zelf een bos bloemen kopen op de historische veilingklok uit
de voormalige bloemenveiling Bloemenlust. De Historische Tuin is open
tussen 10.00 en 15.00 uur. Op nummer 134 is jachthaven Piet Huis gevestigd en hier biedt de AWP een
nautische vrijmarkt en stands worden bemand door watersportbedrijven (ijs)zeilverenigingen, de duikvereniging, stichting de Bovenlanden en onder andere de politie. Verder geeft een touwslagerij demon-

straties, is er een horecaplein, verzorgt True Fashion een modeshow,
wordt Westeinder kunst getoond
en zijn onder andere (oude) watersportfilms te zien. Het geheel wordt
omlijst met optredens van de shantykoren de Brulboeien, de Marconisten en de Poelzangers en het
smartlappenkoor Denk aan de Buren. Ook op het programma: Prikburren en dit gaat burgemeester
Pieter Litjens als openingshandeling
doen om 10.00 uur samen met enkele zeilkampioenen uit Aalsmeer.
Het dagprogramma duurt hier tot
16.00 uur. Voor gezinnen met kinderen is een bezoek aan de watersportvereniging Aalsmeer op nummer 155 op de Uiterweg eigenlijk
een must. Van alles is hier voor de
jeugdige inwoners te beleven, zoals een springkussen, schminken,
ballonnenwedstrijd en onder andere gaat de waterbal weer rollen. Demonstraties worden gegeven door
RC Lasers en optimisten en deelnemers aan de wedstrijden micro magic kunnen aangemoedigd worden.
Uiteraard zijn hier hapjes en drankjes te koop en is er live-muziek. Kinderen en hun ouders zijn welkom
tussen 10.00 en 15.45 uur. De Westeinderhavendag wordt afgesloten
met een barbecue. Kaarten hiervoor
kosten 20 euro voor volwassenen en
10 euro voor kinderen tot 12 jaar. De
activiteiten overdag zijn overigens
allemaal gratis. Meer weten, deelnemen aan de barbecue? Kijk op
www.westeinderhavendagen.nl.

Brulboeien bij Westeinderhavendagen

Vuurwerk aan het water wordt
weer knallend spektakel

Drukke tijd voor SPIE…

Westeinderhavendag met muziek,
nautische markt en demonstraties

Aalsmeer - Een luid applaus van
de vele bezoekers kreeg de organisatie van de vuurwerkshow vorig
jaar en terecht. Het publiek was getrakteerd om ruim twintig minuten
spektakel met knallers maar vooral mooie lichtcombinaties in allerlei
kleuren. Ook dit jaar wordt de vuurwerkshow een bezoek meer dan
waard, want de organisatie presenteert zaterdag 5 september opnieuw
een show.
Het vuurwerk aan het water van de
Westeinderplassen, bij de watertoren en het surfeiland, begint om
23.00 uur en gezien de files na afloop de afgelopen jaren worden bezoekers aangeraden zoveel mogelijk per fiets te komen. Op een professionele show met prachtige kleuren en formaties gaan de bezoekers
getrakteerd worden. Het startsein
voor de show wordt gegeven vanaf de watertoren, daarna zijn het eiland een groot ponton in het water
de plekken waar het spektakel vandaan gaat komen.

Vijf ‘klappers’ vooraf kondigen de
aanvang van de show aan en één
harde klap zal het einde aangeven.
“Op verzoek van sitebezoekers”,
vertelt initiatiefnemer Mike van der
Laarse. “Weet iedereen wanneer ze
moeten klappen en toeteren vanaf
de boten.” Vast en zeker dat het publiek zich geen moment zal vervelen
en waarschijnlijk ogen tekort heeft
om al het moois te aanschouwen.
Het vuurwerk vormt de afsluiting
van een gezellige dag in Aalsmeer
met een grootse braderie in de straten in het centrum, de Westeinderhavendag op een viertal locaties aan
de Uiterweg met onder andere een
nautische markt, kinderactiviteiten,
optredens van koren en onder andere zeildemonstraties en ‘s avonds
de traditionele verlichte botenshow
met de laatste jaren een steeds groter aantal deelnemers. Deze schippers gooien uiteindelijk het anker
uit in een lijn en dit lichtspektakel
is eveneens vanaf de Kudelstaartseweg een kijkje waard!

Vaar zaterdag mee met de
verlichte botenshow
Aalsmeer - Inmiddels een echte
Aalsmeerse traditie, de verlichte botenshow en aanstaande zaterdag 5
september staat deze botenoptocht
weer op het programma. Iedereen
kan met een boot met lichtjes meevaren. De eigenaar van de mooiste
en origineelst verlichte boot wordt
beloond met een prijs. De stoet van
de verlichte botenshow verzamelt
tussen 20.00 en 20.30 uur bij het
Topsvoortsebos aan de Kleine Poel.
Na de start gaat de stoet via het
Dwarszwet, het Zwet en de Blauwe Beugel naar de Ringvaart. Over
de Ringvaart wordt gevaren tot aan
de Aalsmeerderbrug. Hier keren alle boten om vervolgens weer terug
te gaan via de Blauwe Beugel naar
de Grote Poel. Rond 22.45 uur liggen

alle boten voor de watertoren aan
de Kudelstaartseweg om het vuurwerk vanaf het water te bezichtigen.
De verlichte botenshow is overigens
niet alleen leuk voor deelnemers,
ook voor publiek is het leuk om vanaf de wal de vele lichtjes voorbij te
zien varen en te zwaaien naar alle
schippers en hun passagiers. Langs
de Ringvaart is een goede plek om
te gaan kijken of bij de brug waar de
boten in een soort defilé achter elkaar gaan draaien.
Op de Grote Poel zijn de lichtjes bij
goed weer ook vanuit de verte al te
zien en natuurlijk vlak voor het vuurwerk begint, want dan gooien alle
schippers in een lange rij de ankers
uit om net als het publiek aan de
wal te genieten van een spectaculair vuurwerk!

Dorpsloop op
8 september

Auto’s, motoren
en karten

Aalsmeer - Tijdens de feestweek,
op dinsdag 8 september organiseert
Atletiekvereniging Aalsmeer weer
de Dorpsloop. De start is vanaf gebouw De Binding in de Zijdstraat en
er zijn drie afstanden. Kinderen tot
10 jaar kunnen deelnemen aan de
1 kilometerloop die start om 18.30
uur. Voor kinderen van 10 tot en met
14 jar wordt een parcours van 2 kilometer uitgezet en de start hiervan
is 18.45 uur. Deelnemen is gratis. De
Dorpsloop van 10 kilometer voor iedereen vanaf 15 jaar start om 19.15
uur en deelname kost 2,50 euro. Info www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Voor de allerlaatste activiteit in de september-feestmaand
draagt de Hibra op zondag 13 september zorg. Op bedrijventerrein
Hornmeer kunnen bezoekers komen kijken naar races met klassieke
motoren en auto’s. Uit het hele land
komen de deelnemers. Uiteraard is
het mogelijk iets te eten en te drinken. En aan de jeugd is gedacht:
Naast het circuit wordt een kartbaan
aangelegd waar jongens en meisjes
kunnen kennis maken met de kartingsport. Het Aalsmeerse karttalent
Dylan Huiskens gaat zich laten zien
en horen! Info: www.hibra.nl.

Aalsmeer - Ook het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien zal in het kader
van de Westeinderhavendagen op zaterdag 5 september zijn zangtechnisch
nautische bijdrage leveren. Om 16.30 uur zal worden opgetreden bij jachthavenbedrijf Piet Huis aan de Uiterweg 134. Op een vrije en ongedwongen
manier zullen zeemansliedjes en andere meezingers ten gehore worden gebracht. Meezingen mag! Foto: Ingrid van Heteren, Enjoy fotografie.

Kinderactiviteiten en muziek

Zaterdag braderie in Centrum
Aalsmeer - Op de eerste zaterdag van september wordt Aalsmeer
Centrum omgetoverd in één grote
gezellige braderie. Het is naast een
echte ‘markt’ met meer dan 150 kramen vooral ook een leuk dagje uit.
De braderie is een evenement dat
wordt georganiseerd door Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum
in samenwerking met Organisatiebureau Natural Solutions. Zoals elk
jaar staat het centrum op 5 september tussen 10.00 en 17.00 uur vol met
kramen. In het gebruikelijke ‘rondje’ via de Zijdstraat, Dorpsstraat,
Schoolstraat en Marktstraat komt u
allerlei koopwaar tegen. Van speelgoed tot huishoudelijke artikelen en
van kleding tot cosmetica; voor ieder is er wel wat wils 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 ook nog eens genieten van
gezellige muziek en natuurlijk zijn
er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar op de braderie en bij de plaatselijke horeca.
Op het Raadhuisplein is SV Omnia
aanwezig met een informatiekraam
en worden demonstraties gegeven
door de groepen Ritmische gymnastiek, Twirl, Dans en Turnen. Ook
is er een zweefmolentje en een autoracebaan voor de jonge bezoekers
van de braderie. Op het Molenplein
aan de Zijdstraat zullen ook enkele kramen met marktkoopwaar te
vinden zijn. Tevens bevindt zich op
het plein een oude korenmolen, die
deze dag geopend zal zijn voor publiek. Korenmolen De Leeuw is een
geheel gerestaureerde windmolen
uit het jaar 1863, die dienst heeft
gedaan voor het malen van granen. De molen is sinds 1994 open

voor publiek en maalt nog steeds. In
de winkel op de begane grond van
dit ‘levende’ monument kunt u het
eindproduct van de molen kopen:
verschillende soorten meel om thuis
uw eigen brood, gebak of pannenkoeken te bakken.
Gratis parkeren
Tijdens de braderie is de parkeergarage bij de TV Studio gratis geopend
voor bezoekers van de braderie. De
parkeergarage is bereikbaar via de
Van Cleeffkade. Via de Weteringstraat loopt u zo het centrum in.
Puur Aalsmeer
De braderie maakt deel uit van Puur
Aalsmeer, een dag vol activiteiten
voor jong en oud. Op de eerste zaterdag in september is van alles te
beleven voor iedereen die houdt
van recreëren op of aan het water
tijdens de Westeinderhavendagen
aan de Uiterweg, van gezellig winkelen en van lekker eten en drinken.
‘Last but not least’ wordt deze feestdag afgesloten met de verlichte botenshow en een spetterend vuurwerk tegen het fraaie decor van de
Westeinderplassen. Voor meer informatie www.puuraalsmeer.nl.
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Spoelder-Sepmeijer, de grootmoeder van de nieuwe eigenaar Constantijn Hoffscholte. Zij besloot haar
speech met het aanheffen van ‘Lang
zullen ze lezen’, dat door de aanwezigen massaal werd meegezongen.
Daarna tekende mevrouw Spoelder
samen met voormalig Boekhuis-eigenaar Ernie Wesselius als eerste
het gastenboek.
Tijdens de open dag konden kinderen onder begeleiding van de Amstelveense kinderboeken-illustrator Lisa Brandenburg een speciale
tekening maken. Dit leverde mooie
‘kunstwerkjes’ op, die een plaatsje
kregen in de winkel zodat iedereen
er naar kon kijken.
De Aalsmeerse fotografe Monic
Persoon maakte voor het Boekhuis
grote portretten van plaatsgenoten
met hun favoriete boek. Deze foto’s
vormen een doorlopende expositie
op de pilaren midden in het Boekhuis.
Elk kwartaal maakt Monic een aan-

tal nieuwe portretten, die vervolgens drie maanden in de winkel te
zien zijn. Bij de kast met Aalsmeerse
boeken en cd’s hangen sinds zaterdag foto’s ‘uit de oude doos’. Hier is
de geschiedenis van de boekwinkel
en het oude postkantoor in beeld
gebracht.
Maar Boekhuis Aalsmeer gaat
ook met de tijd mee. Sinds afgelopen week is de website www.boekhuisaalsmeer.nl in de lucht. Via de
website kunnen onder andere boeken worden besteld. Klanten hebben daarbij de keuze of zij het boek
thuis laten sturen of het in de winkel komen ophalen.
Boekhuis Aalsmeer verkoopt naast
boeken ook tijdschriften, kranten,
wenskaarten en kantoorartikelen.
Aanstaande zaterdag 5 september
is het Boekhuis van 10 tot 17 uur
aanwezig op de braderie in het Centrum. In de boekenkraam voor de
winkel zijn leuke aanbiedingen verkrijgbaar.

Cursus Spaans voor senioren
Mevrouw Spoelder-Sepmeijer en voormalig Boekhuis-eigenaar Ernie Wesselius tekenen als eersten het gastenboek.

‘Lang zullen ze lezen’

Boekhuis officieel geopend
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer
is afgelopen zaterdag officieel geopend. De vernieuwde boekwinkel
in de Zijdstraat hield voor deze ge-

legenheid een open dag met diverse
activiteiten. Onder grote belangstelling werd om half twaalf de officiele opening verricht door mevrouw

Opgeven voor mozaïekcursus
bij ‘diggels enzo’ op braderie
Aalsmeer - Op maandag 21 september start weer een mozaïekcursus bij de Werkschuit en er zijn
nog enkele plaatsen vrij! De cursus
wordt gegeven door Bettine Clemens en Annemieke Hollander van
‘diggels enzo’. Altijd al die tafel willen maken of dat wandje in je badkamer of keuken? Leer dan nu alles
wat je moet weten voor al jouw toekomstige mozaïekprojecten en geef
je op! Tijdens deze cursus leren de
deelnmers dat mozaïek veel meer is

dan een klap met de hamer op een
tegeltje. De cursisten gaan aan de
slag met gespecialiseerd gereedschap en materiaal en leren hoe je
van ontwerp tot uitvoering een mozaïekproject moet aanpakken. Gekozen kan worden uit tegelmozaïek
en glasmozaïek. Beide cursussen
zijn voor beginners en gevorderden en worden tegelijkertijd gegeven. Het is niet nodig om van te voren een keuze te maken. De kosten
voor 6 lessen zijn 120 euro inclusief

Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
Castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie
naar een Spaans sprekend land, of
u heeft familie in Spanje. Misschien
overweegt u zelfs om in de toekomst
een deel van het jaar in Spanje door
te brengen. Al onze cursisten hebben zo hun eigen reden om Spaans
te leren. Docente Elly Kea verzorgt

in wijksteunpunt Meander een cursus Spaans voor senioren. De beginnerscursus start op woensdagochtend 9 september om 9.15 uur
en bestaat uit vijftien tweewekelijkse lessen van anderhalf uur. Kosten voor deze cursus zijn 79 euro.
Voor deelnemers aan de beginnerscursus komt daar nog ongeveer 60
euro boekengeld bij. Deze boeken
worden ook in de vervolgcursussen
gebruikt. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij voor deze cursus. Voor aanmelding en informatie wijksteunpunt
Meander: tel 0297-323138.

materiaal. De lessen worden gegeven op maandagavond van 19.30 tot
22.00 uur. Opgeven kan per e-mail:
info@diggelsenzo.nl. Voor meer informatie kun je bellen met 0297343650.
Net als vorig jaar is ‘diggels enzo’
ook dit jaar weer aanwezig op de
braderie zaterdag in het centrum.
Onder andere kan in de stand informatie ingewonnen worden over de
verschillende cursussen die ‘diggels
enzo’ geeft, zoals (bloem)workshops
en kinderpartijtjes. Tevens zijn allerlei leuke hebbedingen, sieraden en
cadeautjes te koop. Wie zich tijdens
de braderie direct inschrijft voor de
mozaïekcursus van 21 september

krijgt bovendien een tegelbreek- en
snijtang cadeau!

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

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

Denise Fashion, een begrip
op modegebied
Aalsmeer - In de Ophelialaan vind
je damesmodezaak Denise Fashion.
Een prachtige winkel met een uitstraling van mooie klasse. De modebewuste vrouw kan er terecht voor
mooie design kleding, maar zeker
ook voor betaalbare en trendy merken. Denise staat al 30 jaar bekend
als modezaak voor hoogwaardige
merken van zeer goede kwaliteit.
Denk hierbij aan het modieuze merk
High, het kleurrijke Save the Queen
en alle unieke lijnen van M.F. Girbaud. Nieuw zijn de lijnen van Eva
Kayan en S’NOB, meer gericht op
het jongere publiek. Denise Fashion
wil de vrouw van top tot teen aankleden en verkoopt daarom ook verschillende accessoires, waaronder
sieraden en zelfs schoenen. Vanaf
september is dè grote hit uit Amerika te koop: Australia Luxe Collective. Als één van de weinige modezaken heeft Denise Fashion deze
comfortabele schapenvacht laarzen

kunnen bemachtigen. Het team van
eigenaresse Marjolijn Kauling weet
wat mode is. Ze zijn goed op elkaar
ingespeeld en hebben allemaal jarenlange ervaring. Door het volgen
van cursussen blijven ze up-to-date
over de laatste ontwikkelingen. Het
geven van persoonlijke stijladviezen
staat bij Denise Fashion hoog in het
vaandel. Dit vinden de dames Ank,
Yvonne, Yvette en Marjolijn
het allerbelangrijkste in hun vak.
Het zoeken van de juiste combinaties voor iedere vrouw, uitgaande van haar eigen kracht. Dit hoeft
niet altijd te betekenen dat er met
de laatste hippe modetrends meegegaan moet worden. Mede hierdoor kan de modezaak rekenen op
een grote vaste klantenkring, die
van heinde en verre komt. Klantenbinding is iets waar veel aandacht
aan besteed wordt. Kijk voor een
greep uit de collectie op www.denisefashion.nl.

Ed Kriek Optiek, meer dan
‘Fashion for Eyes’
Aalsmeer - Al ruim 30 jaar een begrip in Aalsmeer: Ed Kriek Optiek.
En nu sinds een paar jaar ook in Kudelstaart hèt adres voor brillen, lenzen en zonnebrillen.
In al die jaren heeft de zaak een
zeer goede naam opgebouwd, die
ze steeds maar weer weten waar te
maken door het bieden van kwaliteit en zeer goede service. Het
team van veertien vakmensen, ervaren, enthousiast en modebewust, zorgt ervoor dat de klant zich
thuis voelt in de prettige ambiance van de winkels. Een bril laat je
nooit even snel aanmeten, daarvoor
neem je de tijd en wil je deskundig
advies. Het is tenslotte een sieraad
voor je gezicht. En dat hebben Ed en
zijn team goed begrepen. Ed Kriek
Optiek levert vrijwel alle bekende,
klassieke en hippe modemerken
op (zonne)brillengebied in diverse

prijsklassen, maar ook zeer exclusieve collecties die ze zelf importeren. Voorbeelden zijn Cartier, Calvin Klein, Gucci, Chanel, Prada, Dior en Ray-Ban. Voor kinderen zijn
er verschillende lijnen met stoere
en mooie monturen. Ieder kwartaal
wordt er zelfs een kinderbrillenkampioen door bezoekers van de website gekozen, die dan een leuke prijs
in ontvangst mag nemen. Uiteraard
weten contactlensdragers Ed Kriek
Optiek ook te vinden. Maar minder
bekend is dat je er ook terecht kunt
voor optometrie, wat min of meer in
het verlengde van de oogarts ligt,
begeleiding van ooglaserbehandelingen en zelfs voor gehoortesten en
diverse gehoortoestellen. Een veelzijdige en professionele zaak dus.
Meer informatie over Ed Kriek Optiek en de uitgebreide collectie is te
vinden op www.edkriekoptiek.nl.

Mobiele slipmat brandweer
Streek - Slippen waar en wanneer
je maar wilt kan sinds zaterdag 29
augustus met de nieuwe mobiele
slipmat van Brandweer AmsterdamAmstelland.
De mobiele oefenmat maakt het
mogelijk om met alle typen brandweervoertuigen te rijden en te slippen op glad wegdek.
De mat is 42 meter lang en 10 meter breed; met de in totaal 500 kilo
wegende rubberen mat wordt een

weg met twee rijstroken nagebootst.
Zo kan er realistisch én veilig geoefend worden. Brandweer Amsterdam-Amstelland is hiermee het enige korps dat beschikt over een mobiele slipmat die overal in het land
ingezet kan worden, speciaal voor
rijopleidingen en nascholing van
brandweerkorpsen. De mat is een
eigen initiatief van het korps en is
volledig in eigen beheer ontwikkeld
en gefabriceerd.

Proefvaren met Enkhuizen
sloep bij Hellas Watersport
Rijsenhout - Sloepen worden vandaag-de-dag steeds populairder. Zeker op het Westeindergebied waar je met een sloep zowel op
de grote Poel als door kleine slootjes puur kunt genieten. Stille motor,
vaarkracht en comfort aan boord.
Dat is een sloep. Tegenwoordig zijn
er diverse typen op de markt. Veel
vraag maakt namelijk veel aanbod!
Voor elke sloepliefhebber is er wel
een fraai model te vinden. Een zeer
bijzondere soort is de Enkhuizen
sloep. Sinds enige tijd is dit type te
koop bij Hellas Watersport aan de
Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Met
gepaste trots introduceert het watersportbedrijf deze sloepen die bekend staan om hun hoge niveau van
afwerking. Enkhuizen sloepen zijn
stuk voor stuk uniek. Deze sierlijke,

overnaadse spiegelsloepen worden
allemaal met de hand gemaakt.
Wilt u kennismaken met dit uniek
type sloep, dan bent u aanstaande zaterdag 5 september van harte
welkom bij Hellas Watersport. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden een proefvaart maken en zelf ontdekken wat de capaciteiten en eigenschappen zijn van
de Enkhuizen sloep.
Overigens is Hellas Watersport ook
present tijdens de Westeinderhaven
dagen, een evenement dat ook aanstaande zaterdag plaatsvindt. Kijk
daarvoor op: www.westeinderhavendagen.nl
Hellas Watersport vindt u aan de
Aalsmeerderdijk 486 te Rijsenhout.
Meer info: 0297-320764 of www.hellaswatersport.nl

Voor ieder wat wils bij
Heij Modeschoenen
Aalsmeer - José en Hans Heij zijn
sinds 1998 de trotse eigenaars van
Heij Modeschoenen in de Zijdstraat.
De mode schoenenzaak voor
Aalsmeer en omgeving biedt een
ruim assortiment aan dames- en
herenschoenen.
De winkel is gespecialiseerd in exclusieve, modieuze en trendy schoenen en laarzen. Vele Italiaanse topmerken zijn in de winkel te krijgen.
Vaak ook mooie merken die Heij
Modeschoenen exclusief heeft weten in te kopen.
De modebewuste vrouw kan er onder andere slagen voor merken als
Tommy Hilfiger, Birckenstock, Walk
in the Park, Ravelli, Bikkembergs
en het populaire merk UGG. Voor
de heren zijn naast een aantal genoemde merken, onder andere Hugo Boss en Van Bommel schoenen
verkrijgbaar.
Naast de vlotte schoenen en laarzen
verkoopt Heij Modeschoenen kwaliteit accessoires, zoals mooie tassen

en lederen riemen. José en Hans
kopen alles met uiterste precisie en
veel gevoel in.
Ze willen hun klanten exclusiviteit
bieden en dat kan alleen als je van
iedere maat maar een paar exemplaren verkoopt.
Samen met hun verkoopteam, bestaande uit Sanne, Wendy en Rachel vinden ze service bieden ontzettend belangrijk. Veel klanten uit
de wijde omgeving komen speciaal
naar de schoenenzaak om door het
deskundige team geholpen en geadviseerd te worden. Tijdens de modeshow zullen een aantal laarzen
en schoenen uit de nieuwe collectie getoond worden.
Deze winter zijn vooral de knielaarzen voor de dames een grote hit,
in leer, suède of bont en veelal met
mooie accenten. De kleuren zwart,
bruin, donkerblauw en taupe voeren
de boventoon.
Op de website www.heijmodeschoenen.nl vind je een goed overzicht van alle merken.
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Muziekcursussen voor
peuters en kleuters!
Kudelstaart - Vanaf 16 september
gaat muziekschool Spelenderwijs
weer van start met de cursussen
Muziek op schoot voor ouders en
kinderen van 0 tot 4 jaar en muziek
in de kring voor jongens en meisjes
van 4 tot 6 jaar.
Tijdens de cursus Muziek of school
leren de deelnemers allerlei nieuwe liedjes, spelletjes en versjes die
voor het jonge kind geschikt zijn
en waar men ook thuis mee aan de
slag kan. Naast het zingen krijgen
ook andere aspecten van muziek de
aandacht, zoals muziek en beweging en spelen op instrumentjes. De
kinderen hoeven niet de hele tijd op
schoot te zitten en mogen gebruik
maken van allerlei materiaal, zoals
ballen, speelgoedauto`s, knuffels en
nog veel meer. Tijdens de gezellige

koffiepauze kan er nog even nagepraat worden en kunnen de kinderen vrij spelen met elkaar. Muziek in
de kring is bedoeld voor kinderen
van 4 tot 6 jaar.
Bij deze speelse cursus gaan de
kleuters op muzikale ontdekkingsreis, vaak aan de hand van een
prentenboek. Tijdens de laatste les
laten de kinderen horen en zien aan
hun ouders en andere belangstellenden wat ze allemaal hebben geleerd. Beide cursussen bestaan uit
acht lessen en worden gegeven in
het gebouw van het Showjachthoornkorps aan de Bilderdammerweg en de kosten bedragen 52 euro per cursus.
Kijk voor meer informatie en opgave
op de website; www.muziekschoolspelenderwijs.nl.

‘Toppers’ in het Oosterbad

Tekenatelier voor kinderen
Aalsmeer - Op 30 september start
bij De Werkschuit de cursus Tekenatelier voor kinderen. Dit tekenatelier is bedoeld voor kinderen die
tekenen en/of schilderen heel erg
leuk vinden en dit graag doen. Al
spelenderwijs leren kinderen een
aantal technieken, afhankelijk van
hun leeftijd (ontwikkelingsniveau).
Bij het natekenen van een bepaald
voorwerp zal extra aandacht worden
besteed aan het goed leren kijken.
Maar iedereen leert kleuren mengen aan de hand van de drie basiskleuren (rood, geel en blauw). Elke
les begint met ‘opwarmoefeningen’,
zoals bijvoorbeeld vogelpootjes,
hartjes, wolkjes, kasteeltorentjes,
bliksem en nog veel meer figuren
natekenen. Daarna moeten de jongens en meiden kiezen wat ze willen tekenen of schilderen. Op grote
of kleine vellen papier kunnen fantasietekeningen of -schilderijen gemaakt worden, maar bijvoorbeeld je
lievelingsknuffel natekenen of schilderen of andere voorwerpen en onderwerpen mag ook. De cursisten

tijdens deze les zelf kiezen wat ze
willen tekenen of schilderen. Voor
kinderen die niet kunnen kiezen,
wordt aan het einde van elke les gezamenlijk één of twee thema’s afgesproken voor de volgende keer.
Het materiaal dat gebruikt wordt is
van de Werkschuit: papier, potloden,
kleurpotloden, viltstiften, oliepastels,
zachte pastels, waterverf, plakkaatverf, penselen en verf kwasten. Wie
met andere materialen wil werken,
bijvoorbeeld een schildersdoek, kan
deze op eigen kosten, na overleg
met de docent (en je ouders) aanschaffen. Het tekenatelier wordt gegeven in twee leeftijdsgroepen. De
eerste groep is voor 6 tot en met 8
jarigen en is op woensdag van 13.30
tot 15.00 uur. De tweede groep is
voor kids van 9 tot en met 11 jaar en
is dezelfde woensdag van 15.30 tot
17.00 uur. Docente is Jutta Atsma en
de kosten bedragen 65 euro.
Inlichtingenen en/of opgave via
www.gklein.org/wsaof, telefonisch
bij Margot Tepas: 0297 340150 of
Ester Krenn: 0297 531326.

Sinterklaas op de braderie

Mooie en leuke films voor
jeugd in bios dit seizoen
Amstelveen - De jeugd kan komend seizoen in cinema Amstelveen kiezen uit een aantal mooie
films. Zo draaien vanaf zaterdag 5
september Ice Age 3: Dawn of the
Dinosaurs, Harry Potter and the
Half-Blood Prince en Het Geheim
van Mega Mindy. Het hele filmseizoen is veel te doen in Cinema Amstelveen. Tijdens Cinekid op Locatie
in Cinema Amstelveen in de herfstvakantie kun je naast films bekijken
ook aan allemaal leuke activiteiten
meedoen. Iedere schoolvakantie zijn
er extra veel films. Ook dit seizoen is

er weer peuter- en kleuterbios. Het
geluid staat niet zo hard, en het licht
gaat niet helemaal uit, speciaal voor
de allerkleinsten. Daarnaast is voor
de echte filmliefhebber een filmcursus. Ga op reis door de filmgeschiedenis en leer meer over de Cinematografie. Entreebewijzen voor de film
kunnen besteld worden via www.cinemaamstelveen.nl. Tot 12 september is de kassa alleen geopend vanaf drie kwartier voor aanvang van de
eerste film. Kijk voor het complete
programma en de extra activiteiten
op www.cinemaamstelveen.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 5 september
zal sinterklaas de braderie vereren
met een bezoek aan de kraam van
Postzegelvereniging Aalsmeer. Natuurlijk gaat het hier niet om de intocht van de goedheiligman zelf, die
komt pas in november, maar om een
verzameling van afbeeldingen van
sinterklaas. Tijdens de braderie zal
een zeldzame verzameling te zien
zijn met sinterklaaspostzegels van

over de gehele wereld. Zegels van
Rusland tot Canada, van Zuid-Amerika tot aan Nieuw Zeeland allemaal
met de goedheiligman er op. Speciaal voor de jeugdige bezoekers van
de braderie zal er gezorgd worden
voor de eerste sintcadeautjes in de
vorm van strooigoed als zakjeszegels en grabbelzegels. Kom sint zien
op de Corsobraderie in Aalsmeer,
een unieke gelegenheid.

Aalsmeer - Omringd door een aantal vrijwilligers van de kinderboerderij staat de heer Kees Jan Koster
van de C1000 uit de Ophelialaan bij
‘zijn’ toestel.
Het toestel is al enkele maanden in
gebruik, de kinderen zijn er, zoals
op de foto duidelijk te zien is, erg

Vera Keijzer heeft na zes jaar afscheid van de groep vaste vrijwillige begeleiders. Van links naar rechts: Marijke Maarse, Jac Weij, Astrid Meijerink, Gijs
van Beek, Annette Kramer, Vera Keijzer, Renske Maarse en Bart Keijzer. Op de
foto ontbreken de vrijwilligers Leendert Molenaar en Jack Weij. De groep is
overigens op zoek naar een nieuwe vrijwillige begeleider/ster. Iets voor u/jou?
Marijke Maarse hoort het graag.

Jeugdhandbalnieuws

Eerste winst jongens B1
Aalsmeer - De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer zijn dit seizoen gestart met een oefenwedstrijd tegen
v.d.Voort/Quintus. Het was meteen
een spannende wedstrijd die eindigde in een nipte 26-27 in het voordeel van v.d.Voort/Quintus. Maar ondanks dat het team van de B1 helemaal vernieuwd is, werd er goed samengespeeld en ook de wisseltjes
verliepen al soepel. Helaas raakte
Michel geblesseerd aan zijn duim
en is dus even uitgeschakeld. Zondag 30 augustus stond de eerste
competitiewedstrijd tegen Lelystad
op het programma. Al snel bleek

het team van FIQAS Aalsmeer sneller en beter te zijn. Er werden veel
breaks gelopen en ook de verdediging stond prima. De ruststand was
dan ook 14-2 in het voordeel van FIQAS Aalsmeer. In de tweede helft
werd er opnieuw flink gescoord
en heeft het publiek zelfs drie vliegertjes gezien. Aan het eind werd
het spel rommeliger en kregen de
Aalsmeerse jongens meer doelpunten om de oren. De eindstand werd
34-7 voor FIQAS Aalsmeer.
Doelpunten: Nils en Michael 8,
Menno 7, Floris 5, Rein en Remco 2,
Nigel en Olav 1.

Foto: Don Ran

enthousiast over. De heer Koster
(tweede van links) reageerde spontaan toen hij eind vorig jaar uit de
krant vernam dat een groot geldbedrag uit de kinderboerderij verdwenen was.
Zo is toch een deel van de schade
gelukkig hersteld.

Brug niet bang voor water

Jeugdschaatsen start oktober
nen, onder voorbehoud, op 10 oktober met een tussenstop tijdens
kerst en nieuwjaar en eindigen begin maart. Tussendoor zal een sinterklaasbezoek, een mini-elfstedentocht, een uithoudings-, een start/
rem- en slalomproef worden gehouden en het seizoen wordt afgesloten met schaatsen voor een officieel KNSB-schaatsdiploma. Er zijn
nog plaatsen vrij voor kinderen in de
leeftijd van 7 tot 12 jaar. Voor nadere informatie en/of opgave kan gebeld worden naar Marijke Maarse
tel. 0297-325635.

van de kinderen en over de lesmethode van juf Elianne. Hij gaf zijn
goedkeuring voor de diploma’s van
alle kinderen.
Geslaagd voor hun A diploma zijn:
Gijs Reurekas, Joyce van der Wal,
Isa Stokkel, Lyno Kuyper, Renzo
Pauw, Tijn Piet, Nick van de Poppe,
Jeremy Maas, Laura Reckers, Dylan
Chang, Yara Broerse, Martin Spencer, Tim Spencer en Chinook Blijleven. Geslaagd voor hun B diploma
zijn: Renée Eveleens, Caya Verhoef,
Julius van de Schaft, Roy Muilwijk
en Nanouk van Weerdenburg. Wil je
ook graag volgend jaar zomerlessen
volgen in natuurwater? Kijk dan op
www.hetoosterbad.nl.

Nieuw speeltoestel Boerenvreugd

Begeleider/ster gezocht!
Aalsmeer - Iedere zaterdagochtend vertrekken twee bussen vanuit
Aalsmeer naar de ijsbaan
in Amsterdam. Op de Jaap Edenbaan
worden van 9.30 tot 10.30 uur twintig schaatslessen gegeven in groepen van circa tien kinderen. Er zijn
vier opstapplaatsen in Aalsmeer, te
weten: Kudelstaart centrum, zwembad De Waterlelie in de Hornmeer,
het Raadhuisplein in het dorp en
The Beach aan de Oosteinderweg.
De bussen vertrekken om 8.30 uur
en arriveren rond 11.30 uur weer in
Aalsmeer. De schaatslessen begin-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
28 augustus hebben na een seizoen hard werken 19 ‘toppers’ afgezwommen voor hun A of B diploma in het Oosterbad. Onder leiding
van badjuf Elianne Valentijn hebben
de kinderen het zwemmen in drie
maanden tijd onder de knie gekregen. Het prachtige weer zorgde voor
heerlijk water en dat zwemt een stuk
makkelijker dan tussen de ijsschotsen. Voor het felbegeerde zwemdiploma moest zaterdag nog keihard
voor gewerkt worden.
De heer Bijlard was afgelopen zaterdag controleur namens de zwemmers bond NRZ. Hij was zeer enthousiast over de zwemvaardigheid

Christelijke Jeugdkampen present
op braderie in het centrum
Aalsmeer - In een feestelijke dienst
was de nieuwe naam, maar vooral ook het nieuwe logo al bekend
gemaakt. De kampen van de Hervormde Jeugdraad Aalsmeer heten
voortaan de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer. De naam is veranderd, maar de kampen niet. Dit jaar
zijn bijna 200 kinderen en jongeren
van 8 tot 20 jaar op kamp geweest
met de Christelijke Jeugdkampen
Aalsmeer. Zes kampen reisden af
naar Otterlo om daar te horen over
God en zijn zoon Jezus. Daarnaast
werd menig speurtocht gelopen,
waren er sportdagen, kampvuren
en vooral veel plaatselijke regenbuien in verband met het lekkere weer.
De twee 16+kampen gingen op survival kamp naar de Ardennen. En,
hoge hoogtes werden overwonnen,
hikes overleefd, maar bovenal veel
geleerd over de liefde van God. Op
de braderie in het centrum zaterdag
kan een ieder kennis maken met deze christelijke jeugdkampen. Foto’s
zullen getoond worden, vragen kun-

nen gesteld worden en ondertussen
wordt er heerlijk kampfood bereid.
Heuse koekenbakkers zullen overheerlijke ‘kamp’ pannenkoeken bereiden welke tegen een kampprijsje
te koop zijn. Ter gelegenheid van de
nieuwe naam is er ook een nieuwe
website de lucht in gegaan. Op deze website zijn foto’s te bewonderen
van de afgelopen kampen. Nieuw
op de site is het kopje ‘nieuwtjes’.
Hier viel gedurende de kampweken
het laatste nieuws van de kampen
te lezen. Verder staat de site bol van
informatie. Ook voor het inschrijven
voor de kampen van 2010 kan je op
de site terecht. Echter de inschrijvingen voor het nieuwe jaar kunnen
weer plaats vinden vanaf december,
nog even wachten dus. Wil je nog
even nagenieten van de geweldige kampen of wil je juist vooruit kijken op weer zo’n geweldige kampweek? Kom dan naar de stand in de
Schoolstraat. De link naar de website is www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl.

Aalsmeer - DJ Fredpet zet het laatste nummer in en luid zingend gaat
een meterslange polonaise de gymzaal uit, de schoongeregende buitenlucht tegemoet. Het is een geweldige avond geweest, een avond
om nooit te vergeten. Met 250 man
sterk heeft P.C. Basisschool de Brug
op vrijdag 28 augustus haar landenfeest gevierd, om nog één keer
de smaak van de voorbije zomervakantie te proeven. Wat dat is? Een
landenfeest? Elke klas moest één
kraam beheren. Elke kraam had een
ander vakantieland als thema. In elke kraam kwam een verscheidenheid aan gerechten te staan uit het
betreffende vakantieland. Al deze
gerechten werden door de ouders
bereid. De kraam zelf werd door
de kinderen en hun juf of meester
prachtig versierd, helemaal in de
stijl van het betreffende vakantieland. DJ Fredpet had in de gymzaal
een volledig entertainmentprogram-

ma voor de kinderen voorbereid: De
kinderen zouden de Sirtaki dansen,
en de cowboydans, dijenkletsen als
Tirolers en natuurlijk ook de vogeltjesdans. Alle ingrediënten voor een
succesvol feest waren dus aanwezig, alleen: het weer, hè? Blijft het
droog, of niet? De voorspellingen
waren slecht. Na rijp beraad werd
besloten, alle kramen in het overdekte fietsenhok te plaatsen. En ja,
hoor: regen, storm, bliksem, donder.
Weinig werd De Brug bespaard. Of
het hen deerde? Welnee, natuurlijk
niet! De Brug is immers niet bang
voor water! Men kroop gewoon een
beetje dichter bij elkaar, nam nog
een lekkere warme Hollandse pannenkoek, een warme Mexicaanse taco, of een Amerikaanse hotdog, en de kinderen gingen nog
een keertje naar de gymzaal, om
zich lekker warm te dansen. Iedereen genoot, en zo hoort het ook. Het
was een superfeest!
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ouders genieten onder fleurige parasols van de zon en van hun spelende kroost. Een meisje zwijmelt in
een van de stallen weg met een konijn in haar armen. Haar wang genesteld tegen de zachte vacht. “Kijk,
dat was nu precies onze bedoeling.
Kinderen vertrouwd leren maken
met dieren. Dit is toch mooi om te
zien?” Wie zin heeft in een versnapering kan terecht in het winkeltje.
Vanwege het mooie weer, is het ijs
zeer in trek. Ondanks de hoog zomerse temperatuur vertoeven er
heel veel kinderen en hun begeleiders op de boerderij. Geen water in
de buurt en toch heel veel pret. “Het
is hier altijd druk, ook mensen uit de
omgeving komen hier met hun kinderen of kleinkinderen naar toe. De
gemiddelde leeftijd van de kinderen
is een jaar of zes, maar er komen
toch ook steeds meer oudere kinderen mee met hun jongere broertjes of zusjes. Niet alleen de dieren
staan in de belangstelling ook de
speeltuin trekt enorm.”

Vrijwilligers voor het voetlicht

Henny Wessels werkt dagelijks op
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Maar twee jaar woonde Henry Wessels op de boerderij in de Haarlemmermeer waar hij
vijfenzeventig jaar geleden geboren werd. Zijn verdere leven bracht
en brengt hij tot volle tevredenheid
door in Aalsmeer. Wie aan Aalsmeer
denkt, denkt onder andere aan Fokker en aan handbal.Veertig jaar
vond Henry, al snel bekend onder
de naam Henny, zijn broodwinning
bij deze werkgever. Zijn vrije tijd
bestond voornamelijk uit het actief
zijn met handballen. Hij was goed
in deze sport, werd in 1959 Nederlands Kampioen met zijn team van
de handbalvereniging Aalsmeer (nu
Fiqas). Leerde via de handbalsport
zijn Alie kennen (die eveneens in
het zelfde jaar Nederlands Kampioen werd met het damesteam) en is
nog steeds heel gelukkig met haar
getrouwd. Twee mensen, al redelijk
op leeftijd, maar die de vitaliteit van
de jeugd hebben behouden. Beide
nog altijd actief. Hij met handbal en
de kinderboerderij en zij met roei-

en. In 1966 behaalde Henny Wessels het scheidsrechterdiploma en
nog steeds trekt hij ieder weekend
zijn scheidsrechtertenue aan om
een behoorlijke partij mee te fluiten. Vanwege zijn veertig jaar verdienstelijke bijdragen aan de handbalsport is hem onlangs de gouden
fluit overhandigd. Leuk om te krijgen maar een prestatie? Nou neen.
“Zolang het gaat moet je actief blijven”, luidt het credo.
Kinderboerderij Boerenvreugd
Vijftien jaar geleden zette Henny
Wessels zijn eerste schreden bij kinderboerderij Boerenvreugd. Wat hij
daar zag en vond beviel hem.
“Toen was het nog niet als nu hoor,
het park was er al wel maar er liepen nog nauwelijks dieren rond. Het
plan om een kinderboerderij op te
zetten stond toen net in de steigers”,
vertelt een enthousiaste Wessels
die vanaf het begin heeft mee helpen bouwen aan de kantine, stallen
en speeltuin. Alles ziet er goed on-

derhouden uit. “Zodra er iets kapot
gaat, wordt het meteen vernieuwd,
zo houd je het allemaal netjes.” De
schommel, de wip, glijbaan en andere speelattributen hebben allen
het predikaat kindveilig. “Laat ik het
afkloppen maar er is hier nog nooit
iets vervelends gebeurt. Tja, af en
toe een pleistertje maar dat is dan
ook alles.” De wandeling gaat verder langs de hokken met konijnen
en cavia’s en langs de weides waarop de schapen, geiten, de koe en
de ezel grazen. Kinderen kunnen
zich heerlijk uitleven op de trekker en wie liever op een driewieler het terrein verkend, geen probleem. De pauwen, kippen en kalkoenen en sierduiven kijken niet op
of om wanneer er een kleuter onstuimig langs hen heen fietst. Alleen een zeer uit de kluiten gewassen haan lijkt enigszins beledigd,
hij moppert wat maar gaat vervolgens verder met waar hij mee bezig
was. Hij pikt links en rechts van hem
een graantje mee. Ouders en groot-

Ons tweede thuis
Wie ook veel plezier beleeft aan het
werk op Boerenvreugd is een aantal bewoners van Ons tweede thuis.
Acht mensen lopen in overall, met
klompen of laarzen aan en gewapend met schop of riek door de
stallen te banjeren. Samen met hun
twee begeleiders hebben zij de taak
om mest te ruimen, op te strooien en
hooi te geven. Zodra zij de kans krijgen assisteren zij Henny Wessels bij
het repareren van een hek. “Het zijn
enthousiaste mensen die het geweldig vinden om ons te helpen”, vertelt vrijwilliger Wessels. Zijn opmerking lijkt overbodig, want het plezier straalt van hun gezicht af. En er
wordt heel wat afgelachen.
Geen gemeente subsidie
Boerenvreugd moet het doen zonder subsidie van de gemeente. “Wij
leven van giften. Wij hebben flink
wat donateurs, kijk maar eens bij de
uitgang op het grote bord, daar vind
je de namen van onze weldoeners.
Verder hebben wij Beer (een blikken
roze varken) die genoeg de aandacht trekt en wordt gevoerd met
klinkende munten. Wij vragen geen
entree, maar gelukkig begrijpen onze bezoekers dat er veel geld nodig
is voor voer en onderhoud van het
terrein.” Henny Wessels: Geen thuiszitter deze man. Hij kan het wel, beweert hijzelf, maar werken met anderen is toch veel leuker!
Janna van Zon

Informatieavond Leonardoschool

Bollebozen gevonden!

Voor goede doelen en verenigingen

Weer Meerlandenfonds

Rijsenhout - Na het overweldigende succes van 2007 en 2008, stort
afvalbedrijf De Meerlanden ook dit
jaar weer 50.000 euro in het Meerlandenfonds voor goede doelen
en (sport)verenigingen. “De Meerlanden staat als regionaal opererend bedrijf middenin de samenleving”, aldus Ger de Jong, directeur
van De Meerlanden. “Ook dit jaar
willen wij via goede doelen en verenigingen iets doen voor de inwoners van de gemeenten waar wij
zorgen voor een schone en duurzame leef- en werkomgeving.” Goede doelen of (sport)verenigingen
en hun leden en vrijwilligers kunnen een project of activiteit aanmel-

den voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Voor goede doelen is
de maximale bijdrage 3.000 euro en
voor (sport)verenigingen maximaal
1.000 euro. Aanmelden kan via het
speciale formulier dat te downloaden is op www.meerlanden.nl/content/meerlandenfonds.asp. Daar
kunt u ook terecht voor het reglement met voorwaarden en de statuten van het Meerlandenfonds.
Aanvragen voor een bijdrage dienen voor 31 oktober 2009 naar De
Meerlanden gestuurd te worden. De
toekenning of afwijzing vindt plaats
voor 15 november aanstaande en de
uitreiking vindt aan het einde van dit
jaar plaats.

Aalsmeer/Uithoorn - In juni stond
in deze krant een oproep aan ouders van mogelijk hoogbegaafde
kinderen, omdat serieus onderzocht
wordt of er voldoende animo is om
een Leonardoschool in Uithoorn
te starten. De hoeveelheid reacties was groot, zelfs groter dan gehoopt. Zowel van ouders als van basisscholen in de omgeving kwamen
geïnteresseerde en instemmende
berichten. De Uithoornse Initiatiefgroep Leonardo (UIL) heeft geconcludeerd dat er ruim voldoende interesse is om de in het vorige artikel beloofde informatieavond te organiseren. Leonardoscholen zijn basisscholen voor de kleine groep kinderen die zo begaafd zijn dat ze binnen het normale onderwijs tot stilstand komen. Veel van deze kinderen worden, doordat ze aansluiting
met de belevingswereld van klasgenoten missen, zeer ongelukkig
en eenzaam op school. Wie de problemen van deze kinderen niet van
dichtbij heeft meegemaakt, kan zich
er vaak weinig bij voorstellen.
Uit de vaak zeer persoonlijke reacties van ouders op het vorige artikel werd eens te meer duidelijk hoe
intens het probleem is, en hoe welkom het initiatief. Het Leonardo-

onderwijs biedt speciaal onderwijs
voor hun kinderen, maar wel binnen
de muren van een reguliere basisschool waar in elk geval schoolplein
en gymles mee gedeeld wordt. De
grondlegger van het Leonardo-onderwijs, Jan Hendrickx, presenteert
het concept aan alle geïnteresseerden op maandagavond 14 september. De aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De locatie is
buurthuis ‘t Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan 59 in Uithoorn. De
initiatiefgroep staat garant voor de
kosten van de avond, maar een kleine vrijwillige bijdrage voor de aanwezige koffie en thee wordt gewaardeerd. De avond is niet alleen bedoeld voor ouders, maar ook
voor scholen, schoolbesturen, leerkrachten, geïnteresseerd bedrijfsleven en overige belangstellenden.
Voor meer informatie over het Leonardo-concept in bredere zin: www.
leonardostichting.nl.
Belangstellenden wordt verzocht
zich vooraf aan te melden voor deze informatieavond via leonardoschooluithoorn@gmail.com. Via dit
laatste mailadres kan ook de tekst
van het vorige krantenartikel opgevraagd worden en vragen worden
gesteld.

Barbecue in Sportlaan met
luchtig wedstrijdelement
Aalsmeer - Op zaterdag 22 augustus heeft de jaarlijkse Sportlaan
buurtbarbecue plaatsgevonden.
Ook nu weer was café Sportzicht
‘the place to be’. Met zo’n 75 volwassenen en circa 35 kinderen was het
overgrote deel van de Sportlaan bewoners vertegenwoordigd. Net als
tijdens de eerdere edities bleek het
een meer dan stralende dag. Vanaf
vier uur troffen de Sportlaan bewoners elkaar om er een leuk feest van
te maken. Een feest met een luchtig wedstrijdelement. De bewoners
werden in teams opgedeeld om tegen elkaar te zaklopen en te touwtrekken. Al snel werd duidelijk dat er
voldoende strijdlust aanwezig was.
Jong en oud, iedereen deed mee.
Nadat het zaklopen gewonnen werd
door het blauwe team, was het tijd
voor een hapje en een drankje. Na
deze rustpauze, begon het touwtrekken. Het touwtrekken werd nog
fanatieker ingezet, geen enkel team
wilde verliezen. Uiteindelijk bleek
het groene team hier aan het langste eind te trekken. De ultieme finale tussen blauw en groen werd
uiteindelijk ook een prooi voor het
groene team. “Groen is kampioen”,
was een veel gehoorde uitroep! Na

de barbecue was de prijsuitreiking.
De kinderen in het groene team kregen een medaille, terwijl de volwassenen van het groene team de eer
hadden om het karaoken te beginnen. Dat bleek toch moeilijker te zijn
dan zaklopen en touwtrekken. Het
goede weer maakte dat de verschillende kinderspellen welke waren
opgesteld ook goed aftrek vonden.
Naast een groot springkussen waren er verschillende waterspelletjes,
zodat niemand zich hoefde te vervelen. Ook was er gelegenheid om met
stoepkrijt te spelen, bellen te blazen
of om mooie tekeningen te maken.
De avond vorderde en hoe kleiner
de uurtjes werden, ongezellig werd
het nooit. Zelfs toen de uren weer
groter werden bleek de saamhorigheid in de Sportlaan groot. Met verschillende buren is zo veel mogelijk
de boel weer opgeruimd. Alle betrokken buren die zich hebben ingezet (of dat hebben aangeboden)
om van deze dag een succes te maken worden van harte bedankt. Ook
het gezamenlijk verzorgen van alle voorbereidingen gaf al veel voorpret. De buurtbarbecue-commissie
kijkt uit naar het volgende barbecuefeest.

Verkoeling voor mens en
dier op Westeinderplas
Aalsmeer - Een behoorlijk warme en zonnige zomer beleeft Nederland. Dagen om te werken met
de airco aan of, liever en als mogelijk, te gaan genieten van het zonnetje. Op de Westeinderplassen is
deze maanden massaal verkoeling
gezocht. Heel veel booteigenaren
hadden de jachthavens verlaten, de
motoren van hun jacht gestart of de
zeilen van de boot gehesen. Uiteraard werd ook door groepen op de
Poel afgesproken, boten aan elkaar,

muziekje er bij, dit is leven! Ook het
recreatie-eiland bleek een geliefde
plek om te genieten van zon, strand
en water, evenals langs de waterkanten handdoeken werden neergelegd en zo’n beetje alle picknicktafels waren bezet.
De ‘echte bewoners’ van het water hebben vast opgekeken van alle drukte. De ganzen op bijgaande
foto leek een en ander niet te deren,
ze bleven ‘gewoon’ wat meer langs
de kant zwemmen!

ingezonden
Klemmend beroep: Plant (grote)
bomen in wijk Nieuw-Oosteinde!
Geacht College van B&W: Met het
kappen van tientallen volwassen
bomen rond het oude schoolplein
van de verdwenen basisscholen
aan de Willem-Alexanderstraat in
Aalsmeer-Oost is het cirkeltje rond
en is de verstening van wat ooit het
groene akkerland van boer Blom
was bijna voltooid. Dag bomen, vogels, weidebloemen en vlinders…
Nu alleen nog een paar nieuwe huizen erop met postzegeltuintjes en
Nieuw Oosteinde nadert zijn voltooiing. Ons dorp is straks 1700 woningen rijker in een nieuwbouwwijk,
ooit landelijk gelegen, nu aangesloten op de Westwijk van Amstelveen.
Een wijk met lieflijke, misleidende
namen als Boomgaard, vissenwijk
en vlinderbuurt.
Wij zijn de bewoners van voorheen
de Julianalaan, nu Catharina-Amalialaan, de kersverse slagader door
de nieuwe wijk met daaraan de megabasisschool en straks een winkelcentrum. We zien reeds jaren met

lede ogen aan dat groen en vogels
uit onze woonomgeving verdwijnen en dat er steen voor in de plaats
komt. Elke meter op boeren en tuinders buitgemaakte grond wordt in
fasen volgebouwd en in de infrastructuur wordt nauwelijks tot geen
rekening gehouden met ruimte en
groen voor de nodige licht en lucht,
met name voor de jeugd. Het ontbreekt de nieuwe basisschool zelfs
aan een schoolplein/trapveldje, de
honderden kinderen worden op het
balkon en het dak gelucht!
Wij doen een klemmend beroep op
U om alles in het werk te stellen om
alsnog veel (grote) bomen te planten in Nieuw Oosteinde en daar
waar het nog kan voor meer ruimte en groen te zorgen. Daar kunnen de GEMA en de politieke partijen natuurlijk een handje bij helpen. Het nageslacht zal u er dankbaar voor zijn.
Familie Kramer-van der Weele,
Catharina-Amalialaan 58

Vrouwenkoor Simply West
heet zangeressen welkom!
Buurtbarbecue tot in late uurtjes
Kudelstaart - Zaterdag 22 augustus om half drie in de middag is in
de Ra- en Gaffelstraat het startsein
gegeven voor een buurtbarbecue.
Met z’n allen gingen de buren aan
de slag om alles op te bouwen en
te versieren. Voor de kinderen werd
een geweldig springkussen neergezet. Deze werd ook direct gretig door de kinderen in beslag genomen. Verder konden de jongens
en meiden zaklopen, tafeltennissen,
darten, basketballen, stoep krijten
en gewoon lekker met elkaar spelen. Voor de kinderen werden pan-

nenkoeken gebakken en als toetje werden ijsjes uitgedeeld. Rond
18.00 uur werd de barbecue geactiveerd. En kon iedereen een vorkje meeprikken. Verschillende buren
hadden voor een geweldig lekker
toetjes buffet gezorgd. De kinderen
gingen moe, maar voldaan en iets
later dan gepland lekker naar bed
en daarna werd het festijn nog tot in
de latere uurtjes doorgezet door de
volwassenen. Een geslaagde buurtbarbecue, mede dankzij subsidie
van de gemeente, die volgend jaar
zeker weer terug gaat keren.

Amstelveen - Al bijna tien jaar zingt
Simply West elke maandagavond in
wijkcentrum West End in Amstelveen Westwijk de sterren van de hemel. Het vrouwenpopkoor is maandag 31 augustus weer met de repetities begonnen. Simply West is in
de eerste plaats een laagdrempelig
vrouwenkoor. Dat betekent dat kennis van het notenschrift en/of muzikale ervaring niet noodzakelijk is.
Wèl willen de dames bij optredens,
die minimaal 1 á 2 keer per jaar worden gegeven, goed uit de verf komen. Dus tijdens de repetities wordt
naast gezelligheid ook concentratie
en focus verwacht. Ook is gebleken
dat enig ‘huiswerk’ (teksten leren en
je partij oefenen) de snelheid en niveau van instuderen aanmerkelijk
verhoogt. Het repertoire is gevari-

eerd, maar overwegend licht. Onder te verdelen in popsongs, zoals
Sweet dreams, I Would stay en Eternal Flame, musicalhits en Motownmuziek. Er wordt drie- of vierstemmig gezongen. Het repertoire wordt
op bladmuziek uitgedeeld of via
mail gestuurd, maar ook zonder notenkennis kun je op gehoor meezingen. Simply West is geen jongerenkoor, maar ook geen seniorenkoor.
De leden zijn allen rond de dertig en
veertig jaar. Altijd al willen zingen?
Kom langs op maandagavond, bel
of stuur een mailtje naar één van de
bestuursleden: Marjolijn Geirnaert
via marjolijngeirnaert@hetnet.nl of
tel. 020 6407664 of Marjan de Lang
via marjan2508@hotmail.com of 0614285475 met wat persoonlijke gegevens.
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Regen heeft straatbarbecue in
Distelvlinderstraat niet verpest!

Provincie verleent subsidie
voor vrijwilligerswerk cultuur

Aalsmeer - Vrijdag 28 augustus
vond de straatbarbecue in de afgelopen jaar opgeleverde Distelvlinderstraat in Nieuw-Oosteinde plaats.
De twee enthousiaste bewoonsters
Denise en Odette hadden het initiatief en de organisatie op zich genomen. Ruim van te voren is bij de bewoners geïnformeerd of er belangstelling was voor een straatbarbecue. Met een fantastisch resultaat,
want bijna alle bewoners waren vrijdag aanwezig. Dankzij een mooie
bijdrage van de gemeente was een
springkussen voor de kinderen geregeld. Na het opzetten hebben de
kinderen hier met veel plezier op
gesprongen en gespeeld. Aan het
begin van de avond sloeg het weer
om en stapte nog een aantal stoere
durfals op een glad en nat springkussen wat de pret compleet maakte. De regen en onweer hebben de
barbecue echter niet verpest. Bij het

Streek - De provincie Noord-Holland verleent subsidie voor het werven en behouden van mensen voor
vrijwilligerswerk op het gebied van
cultuur, cultuurhistorie en lokale
media. Daarnaast ondersteunt de
provincie kwaliteitsverbetering en
professionalisering van vrijwilligersorganisaties. In totaal is 60.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen
nog tot 30 september worden ingediend. Vrijwilligers zijn belangrijk
voor de Noord-Hollandse samenleving.
Vooral de kleinere culturele en erfgoedinstellingen in Noord-Holland
zijn in grote mate afhankelijk van
vrijwilligers.
Zij zijn vaak de ruggengraat van
het culturele leven in Noord-Holland door hun inzet op organisatorisch, bestuurlijk en ook artistiek-inhoudelijk vlak. Investeren in de ontwikkeling van cultuur in Noord-Holland betekent dan ook investeren
in de ontwikkeling van vrijwilligers.
Het blijkt steeds moeilijker te zijn
om goede vrijwilligers te vinden en
dit heeft gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van organisaties.
De provincie zet daarom in op het
verstreken van culturele vrijwilligersorganisaties.
De Uitvoeringsregeling vrijwilligers-

omslaan van het weer werd de tafel met hapjes en salades in allerijl bij bewoners in de garage gezet,
in no time stond een partytent en
de nieuwe bewoners van nummer
4 stelden hun (nog lege) huis ter
beschikking zodat iedereen droog
kon genieten van een hapje en een
drankje. Tijdens een droog moment
werd een vuurkorf aangestoken, zodat iedereen weer kon opwarmen.
Het was een geslaagde avond en
een barbecue is een leuke en gezellige manier om kennis te maken met
alle bewoners uit de straat. Wat duidelijk is geworden: Alle bewoners
blijken met veel plezier in de Distelvlinderstraat te wonen! Na deze geslaagde avond en goede organisatie zal de straatbarbecue jaarlijks op
het programma staan bij de bewoners. De nieuwe organisatoren voor
volgend jaar hebben zich al gemeld
en dat is goed nieuws!

Cursussen Engels en Frans
voor 50-plussers
Aalsmeer - De scholen zijn weer
begonnen en misschien denkt u als
50-plusser al aan ‘binnenactiviteiten’ voor de komende herfst en winter. Al eens aan cursussen Engels
of Frans gedacht? U bent nooit te
oud om te leren! De cursisten hebben contact met andere mensen op
weer eens een heel andere manier
en het is een uitstekende geheugentraining. Er wordt zoveel mogelijk aandacht aan het spreken besteed en de groepen zijn klein. Het
tempo is rustig en een vooropleiding
is niet nodig. De lessen worden gegeven bij de Stichting Welzijn Oude-

Wellantcollege MBO vraagt
aandacht voor duurzaamheid
Aalsmeer - Op 9.9.9. staat Nederland in het teken van duurzaamheid. Op woensdag 9 september
aanstaande zijn er veel activiteiten
waarbij het accent ligt op de duurzaamheid van onze samenleving.
In een duurzame samenleving is er
een goede balans tussen mens, milieu en economie. Op verschillende
manieren kun je deze balans zoeken
en daar vorm aan geven. De Dag
van de duurzaamheid vestigt hier
de aandacht op. Op veel plaatsen
in Nederland wordt een eigen invulling gegeven aan deze dag. Landelijk zijn er meer dan driehonderd
deelnemers. Ook in Aalsmeer wordt
aan deze bijzondere dag aandacht
besteed. Op MBO Aalsmeer van
Wellantcollege is de ochtend gereserveerd voor de heer Verwoert van
Natuurmonumenten. Om 10.30 uur

start hij met een presentatie met als
titel ‘Leven met water’ en om 11.30
uur houdt hij een boeiend verhaal
met als thema ‘Natuur in de seizoenen’. In de middag zal de heer PietHein Spieringhs van ‘De Vlechterij’
uit Zeist een demonstratie ‘wilgentenen vlechten’ verzorgen. Daarnaast zal hij in twee workshops de
bezoekers aan de school zelf laten
ervaren hoe creatief je kunt zijn met
wilgentenen als duurzaam ‘bouwmateriaal’. De eerste demonstratie
en workshop start om 13.00 uur. De
tweede ronde is gepland om 14.30
uur. Beide activiteiten zijn gratis en
er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom op deze Dag van de duurzaamheid op Wellantcollege MBO
Aalsmeer aan de Linnaeuslaan 2,
tel. 0297-324688.

ren Aalsmeer in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat. Er zijn
lessen op verschillend niveau, voor
zowel beginners als halfgevorderden en gevorderden. De Franse lessen zijn op woensdagmiddag, de
Engelse op dinsdag- en vrijdagmorgen. Minimum aantal deelnemers
is drie. De lessen duren één uur en
beginnen op 8, 9 en 11 septembeer.
De kosten zijn 74 euro voor tien lessen. De prijs is exclusief boeken. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij!
Voor inlichtingen en opgave kan gebeld worden met Carolyn van EsSmith, tel. 364398.

De expositieruime de Kazemat is
overigens rolstoel vriendelijk. Ook
gaat een vogelpaneel geplaatst worden waar vogels kunnen worden gespot en herkend en aanstaande zaterdag 5 september geeft de Saluutbatterij RA acte de présence in het
Fort. Fort Aalsmeer is de hele maand
september iedere zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 15.30 uur
en woensdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur. De entree en koffie en/
of limonade zijn gratis.

Ook vierde editie Jordaanse
avond weer geslaagd!
Aalsmeer - Om half één zondagmorgen begon het te regenen, maar
toen kon al geslaagd worden teruggekeken op het Jordaanse feest
in de Ophelialaan. Terwijl er op de
avond regen was voorspeld, bleef
het gelukkig tot bijna aan het einde droog. Prima weer dus om te genieten van gezellige muziek van diverse artiesten als Eddy Walsh, Robert Leroy en Hans Kap. Zij maakten
het podium ‘onveilig’ met onvervals-

te Hollandse muziek. Maar niet alleen liedjes van eigen bodem, want
zangeres Sasja Brouwers bracht de
stemming er goed in met hits als ‘It’s
raining men’. Lekker meezingen èn
dansen. Lekker veel publiek op een
goed verlopen avond, bijna zonder
spatje regen. Wat wil je nog meer?
Volgend jaar slaan de Carnivoor en
winkeliersvereniging Ophelia vast
weer de handen ineen voor een Jordaanse avond!

Record aantal bewoners op
straatfeest Kastanjelaan
Wie durft de uitdaging aan?

Deelnemers gezocht voor
Openbaar Vervoer Challenge
Aalsmeer - Welke Aalsmeerders of
Kudelstaarters durven de uitdaging
aan tijdens de OV Challenge, die
de gemeente Aalsmeer samen met
Connexxion op zaterdag 19 september organiseert. Als afsluiting van
de Week van de Vooruitgang gaan
tijdens de Challenge twaalf teams
de ‘mobiele vergelijkingstest’ aan.
Wint de reiziger per bus, auto of
scooter? Win jij misschien? Tijdens
de Week van de Vooruitgang worden tal van thema’s onder de aandacht gebracht die betrekking hebben op mobiliteit.
Om deze week spectaculair af te
sluiten, organiseren de gemeente
Aalsmeer en Connexxion op zaterdag 19 september de OV Challenge.
Tijdens deze ‘race’ wordt een vergelijking gemaakt tussen reizen per
openbaar vervoer, de auto en scooter op basis van onder meer gemak, kosten en tijdsduur. De deelnemers kunnen op weg naar de
eindbestemming ook punten verdienen door opdrachten uit te voeren. Na de finish wacht voor de drie
best presterende teams leuke prijzen: een dag de beschikking over

een Connexxion-busje inclusief
chauffeur, een dagdeel opleiding
en rijden op een grote bus en een
maandabonnement op een bustraject van Aalsmeer naar Amsterdam,
Amstelveen of Haarlem.
De OV Challenge, die begint en eindigt op het Raadhuisplein, zoekt
nog twaalf enthousiaste teams (van
twee mensen) die deze bijzondere uitdaging aan willen gaan. Voorwaarde is wel dat één teamlid inwoner is van Aalsmeer of Kudelstaart.
Verder dienen deelnemers 18 jaar of
ouder te zijn en tijd hebben op zaterdag 19 september van 12.00 tot
16.00 uur. Ieder team ontvangt een
ruime vergoeding van 50 euro voor
te maken kosten. Heb je zin om mee
te doen? Stuur dan een e-mail naar:
r.d.vries@connexxion.nl onder vermelding van je naam, de naam van
je teamgenoot, je adres, telefoonnummer en welk vervoermiddel je
voorkeur heeft. Je hoort zo spoedig
mogelijk of je team geselecteerd is
voor deze OV challenge. De thuisblijvers kunnen genieten van live
flitsen van de Challenge door Radio Aalsmeer.

Watertoren ook
open tijdens
‘Puur Aalsmeer’

Aalsmeer - Vorig weekend stond
de watertoren in teken van jeugd èn
ouderen met een trampolinemiddag
en een oude bussen show.
Aankomend weekend gaan de
deuren va de watertoren wederom open. Zowel zaterdag als zondag, 5 en 6 september, is de toren
in het kader van Puur Aalsmeer geopend. Ditmaal vanaf 10.00 tot 17.00
uur beide dagen. Meer informatie:
06-51094994.

Laatste voorstelling zondag op
Broerse Park Familie Festival
Amstelveen - Het Broerse Park Familie Festival is gestart met mooi
weer, interactief poppentheater en
een geweldige opkomst! Zoals ook
andere jaren is het festival wederom een groot feest gebleken voor
de,vooral Amstelveense, kinderen
vanaf twee jaar.
De laatste voorstelling vindt aanstaande zondag 6 september om
15.00 uur plaats. Deze laatste voorstelling wordt gespeeld door Teatro
Munganga en heet ‘Bichos do Brasil’ oftewel dieren uit Brazilie. Een

swingende kleurrijke voorstelling
over de rijkdom van de Braziliaanse fauna. Reis mee op het ritme van
de sound van Samba en Bossa Nova
en ervaar dat zelfs dansende kippen
hun eieren leggen tussen tijgers,
slangen en andere oerwoudbewoners. Dus kom en laat je betoveren
door de poppen, dansers, kleuren
en het ritme van de muziek.
Meer informatie over het festival is
te vinden op www.broersepark.nl of
op www.amstelveenspoppentheater.nl

Provincie op zoek naar creatieve
ideeën van jongeren

Stellingmaand in ‘t Fort
Rijsenhout - In het kader van september stellingmaand wordt in de
demonstratie- en informatieruimte
van Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 een tentoonstelling ingericht door de werkgroep Geniedijk Oost. De tentoonstelling bestaat uit een foto-expositie en
beeldprojecties. Verder wordt het
rechter hefkoepelgebouw geopend
voor belangstellenden en kunnen,
indien gewenst, rondleidingen gegeven worden.

werk geldt voor culturele instellingen op het gebied van kunst en cultuur, organisaties die zich inzetten
voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en lokale media. De
regeling sluit op 30 september, dus
aanvragen moeten vóór deze datum
ontvangen zijn.
Kijk voor meer informatie op www.
noord-holland.nl Subsidieloket
(kopje cultuur, vrijwilligerswerk) of
op www.cultuuropdekaart.nl (subsidiemogelijkheden).

Aalsmeer - Op de zaterdag waarop
vele straten in Aalsmeer een buurtfeest organiseerden, 22 augustus,
vierden ook de bewoners van de
Kastanjelaan hun buurtfeest. Dit jaar
werd het feest achterin de straat gevierd, in een grote tent die beschikbaar was gesteld door een genereuze bewoner, die de tent op andere dagen gebruikt voor zijn Seat
race-team. De organiserende bewoners hadden voor koele drankjes en
barbecue-snacks gezorgd. Diverse
kinderen hadden eerder in de middag spontaan de tent versiert. Een
groepje Kastanjelaners presenteerde hun zelfgebakken taarten tijdens
de koffie, de aftrap van de feestavond. Dit jaar was een record aantal bewoners aanwezig, meer dan

zeventig. Daarbij waren traditiegetrouw de vlakbij wonende Berkenlaners en, voor de eerste keer, enkele Polen die onlangs in de laan
zijn komen wonen. DJ Rhido, een
DJ in de dop, verzorgde de muziek
vanuit een nieuwe geluidsinstallatie. Omdat het laatste straatfeest alweer twee jaar geleden was, konden zo’n acht nieuwe bewoners uitgebreid kennis maken met de Kastanjelaan. Daar werd gretig over en
weer gebruik van gemaakt. Iedereen
kon zich weer helemaal op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen. De hele avond, en een deel van de nacht,
werd gepraat en gelachen. Het fantastische weer maakte het straatfeest compleet.

Streek - De Provincie Noord-Holland roept jongeren tot 25 jaar op
ideeën in te sturen voor leuke, zinvolle plekken of activiteiten in hun
provincie. De beste ideeën worden
beloond met het bedrag dat nodig
is voor de uitvoering ervan, tot een
maximum van 3.000 euro per project. De provincie hoopt hiermee
jongeren meer te betrekken bij hun
eigen leefomgeving.
Met een enorme diversiteit aan
scholen en jongerenorganisaties
kent de provincie Noord-Holland
een groot aantal jongeren Een generatie met veel ideeën om mensen op een leuke manier bij elkaar
te brengen of op een andere manier
positief bij te dragen aan hun leefomgeving. De Provincie Noord-Holland vindt dat de inzet van jongeren ertoe doet en roept hen op ideeën te ontwikkelen voor projecten die
een positieve bijdrage leveren aan
de samenleving.
Ideeën welkom
Jongeren kunnen hun idee kort en
krachtig op de website omschrijven
en worden gevraagd hun project te
presenteren via een eigengemaakt
filmpje van maximaal 60 seconden
(op bijvoorbeeld hun telefoon) dat
zowel op YouTube als op de website
wordt geplaatst.
Geen ingewikkelde formulieren dus,
maar er wordt een medium ingezet
dat voor jongeren gemakkelijk toegankelijk is.
Alle ideeën zijn welkom, van initiatieven om meer groen in de buurt te
krijgen of mensen op een leuke of
sportieve manier dichter bij elkaar

te brengen tot ideeën voor nieuwe,
originele ontmoetingsplekken in de
stad of de natuur. De wedstrijd loopt
van 7 september tot en met 24 oktober en gaat dit weekend van start
via de lancering van de website
www.gaanwedoen.tv en aankondigingen op allerlei plekken in de provincie.
Onder de jongeren die hun idee voor
1 oktober insturen worden vier flipvideocamera’s en een videoworkshop verloot. Van 1 tot en met 15
november kan iedereen vervolgens
via de website zijn stem uitbrengen
op zijn of haar favoriete ideeën. De
prijsuitreiking vindt begin december
plaats op een locatie in Noord-Holland. De uiteindelijke winnaars krijgen hulp van een coach bij de uitvoering van hun idee.
Vanzelfsprekend wordt de uitreiking
live uitgezonden via www.gaanwedoen.tv. Hoe meer jongeren met
goede initiatieven komen, hoe beter!

Garageverkoop
Kudelstaart - Na de verbouwing
en het samenvoegen van twee huishoudens is er veel overtollige huisraad, woonaccessoires, boeken,
speelgoed en (merk)kleding over.
Daarom staan op zaterdag 5 september de garagedeuren van Kudelstaartseweg nummer 50 wijd
open voor een grote opruimingsverkoop. De verkoop is van 10.00 uur
tot 16.00 uur.

Beter omgaan met pubers
Amstelveen - Vita welzijn en advies
start op 15 september met de cursus ‘Beter omgaan met pubers’. De
cursus is bedoeld voor ouders van
kinderen tussen 12 en 18 jaar die
problemen ervaren in de omgang
met hun kinderen en bij de opvoeding. In deze cursus maken ouders
van puberende kinderen kennis met
methodes die hun houvast bij de
opvoeding kunnen geven. Ook kunnen zij ervaringen uitwisselen met
andere ouders.
Thema
In iedere bijeenkomst komt een thema aan bod, zoals de psychologische veranderingen bij pubers, de
opvoedingsstijl, gedragsbeïnvloeding en de wijze waarop ouders met
hun eigen emoties omgaan.
Er wordt ook gewerkt met oefeningen die de deelnemers thuis kunnen toepassen. De cursus wordt begeleid door ervaren maatschappelijk werkers.
De cursus bestaat uit een kennis-

makingsbijeenkomst en negen vervolgbijeenkomsten. De kennismakingsbijeenkomst wordt gehouden
op 15 september.
De negen vervolgbijeenkomsten
worden gehouden in de periode van
22 september tot 15 december en
worden gehouden op dinsdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur op het centraal bureau van Vita welzijn en advies aan de Dr. Willem Dreesweg 2
te Amstelveen.
Voor deelname aan de cursus wordt
een eigen bijdrage van 35 euro gevraagd. Bij uw aanmelding kunt u
het kenbaar maken als deze bijdrage bezwaarlijk is.
Deelname aan de cursus staat open
voor alle inwoners van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, OuderAmstel en Uithoorn.
Tot 15 september kan men zich
aanmelden bij de maatschappelijk
werkers die de cursus gaan begeleiden, Moenes Tafakori, tel. 0205430430 en Kees Verhoeven, tel.
0297- 562955.
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Wethouder bezoekt Wijkraad
Aalsmeer - Op donderdag 3 september vergadert Wijkraad Oost in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan. Bij deze vergadering zijn wethouder Berry Nijmeijer en projectleider Nieuw Oosteinde, Loes van de
Craats uitgenodigd. Zij zullen antwoord proberen te geven op tal van
vragen die de wijkraad hen van te
voren heeft gesteld. Het gaat met

Molenpad en de Punterweg tijdens
de feestweek open blijven voor al
het verkeer. Ook is voor de toekomst
rekening gehouden met de feesttent bij de inrichting van het nieuwe plein.
Zo kunnen de lichtmasten worden
gedemonteerd en kunnen de groenbakken eenvoudig worden verplaatst. De aannemer heeft zijn laatste werkdag op donderdag 3 september en zal op dinsdag 15 september weer beginnen. Hij zal vervolgens zijn uiterste best doen om
zo snel mogelijk de definitieve verharding aan te brengen op het halve
plein rondom Albert Heijn inclusief
het Molenpad en de Punterweg. Al
in november 2008 heeft de gemeenteraad de afspraak gemaakt met de
Stichting Feestweek Aalsmeer dat
de feestweek ondanks de werkzaamheden bij het Praamplein gewoon door zal gaan.
Geen geringe opgave voor de uitvoerenden, maar het gaat lukken.
Direct na het besluit om het Praamplein grondig op te knappen, zijn de
organisatoren van de feestweek en
de gemeente overeengekomen de
verbreding van het Praamplein nog
voor de feestweek te realiseren.

name over de uitvoering en ontwikkelingen in Nieuw Oosteinde. De
bijeenkomst begint met een inloop
voor alle wijkbewoners van 19.00
tot 19.30 uur, daarna begint gelijk
de wijkraadvergadering. Ook hierbij zijn alle Oostbewoners van harte welkom. Meer informatie op de
website www.wijkraden-aalsmeer.
nl.

ingezonden
Er zijn ook mensen die niet van
honden houden, cq. bang zijn!
Een vraag aan Saskia! Waar was
de man achter de bosjes? Op een
mooie zaterdagmorgen, 29 augustus, loop ik met mijn kleindochter te
wandelen aan het handje door Kudelstaart. Het is een feest voor de
kleine van 2 jaar met haar opa eendjes voeren. Op weg naar huis worden wij echter geconfronteerd met
twee loslopende honden. Bij opa
gaan dan zijn haren recht overeind
staan en het zweet in zijn bilnaad.
Opa heeft nare ervaringen met honden en is er dan ook bang van. De
‘agressieve’ beesten laten er geen
gras over groeien en ‘stormen’ op
opa en kleindochter af. Het kleine
meisje schrikt zich rot en begint hevig te huilen. Opa is erg boos en begint, tegen de zin van de eigenaressen, trappende bewegingen te maken naar de ‘monsters’. Een van de
‘agressieve’ eigenaressen is daar
niet van gediend en wil opa ‘aanvliegen’. Opa trilt van woede en angst
voor de aandringende ‘monsters’ en
zegt dingen die hij beter achterwege had kunnen laten! Hij excuseert
zich, bij deze, dan ook voor de ver-

keerde woorden aan de twee ‘dames’. Echter, waar was de man achter de bosjes? De bezitters van honden zouden zich eens moeten realiseren dat er een categorie mensen
is die, door diverse omstandigheden zoals bijten, angst hebben voor
deze niet aangelijnde ‘monsters’. Ik
wil elke hondenbezitter er op attenderen dat het ‘lieverdje’ kort aangelijnd dient te worden uitgelaten.
Saskia, zullen we het ook even hebben over uitwerpselen van deze ‘lieverdjes! Smerig! Soms moeten we
ons glijdend door de stront voortbewegen over de voetpaden. Smerig en nog eens smerig. Mijn tweede
oproep is dan ook, zakje en schepje mee. Ik heb mij laten vertellen dat
het in sommige plaatsen verplicht is.
Niet genoeg afvalbakken? Je doet
het gewoon thuis in de groenbak!
Mijn idee en conclusie is: Meer controles en boete’s!
Namens opa en kleindochter,
Klaas Groot en Kleindochter Jente, Schweitzerstraat 57
Kudelstaart.

Eerste inloop en vergadering
van Dorpsraad Kudelstaart
Kudelstaart - Vol goede moed gaat
de Dorpsraad Kudelstaart weer aan
de slag, ook nu zullen weer de nodige belangrijke punten voor het dorp
de revue passeren. Wat te denken
van de bouw, de verplaatsing van
al die mensen door Kudelstaart, het
wegennet, recreatie en hoe gaat het
oversteken van al die kinderen naar
hun nieuwe school in Rietland. De
eerste inloop met aansluitend een
vergadering is op woensdag 9 september in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. De vergadering is
openbaar, iedereen is welkom. Ook
de politiek en politie zijn aanwezig. Er wordt serieus geluisterd naar
suggesties, irritaties en (mogelijke)

oplossingen. Het bestuur is bereid
te buigen over diverse onderwerpen, van verkeer tot het groen. De
vergadering begint om 20.00 uur en
wordt voorafgegaan door een inloop-halfuur voor vragen en/of suggesties vanuit de gemeenschap, van
19.30 tot 20.00 uur. De Dorpsraad
is nog op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor Kudelstaart. Kom eens
langs op één van de vergaderingen
of stuur voor meer informatie een
mail naar dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com. Bellen kan naar voorzitter Robert Uytenbogaardt, tel. 0653153252 of Ria Boon van het secretariaat, tel. 0297-328169.

Postkantoor Stationsweg
begin volgend jaar al dicht!
Aalsmeer - Begin volgend jaar gaat
het postkantoor aan de Stationsweg
definitief dicht. TNT wil natuurlijk
wel haar klanten een uitgebreid netwerk aan voorzieningen aanbieden
en heeft supermarkten en boekwinkels gevraagd om een postagentschap op te nemen.
In het centrum gaan Albert Heijn
en Bruna uitbreiden met deze taken
en in de Ophelialaan kunnen klanten straks terecht voor het versturen van brieven, pakketten en aangetekende post, postpakketten, enveloppen en zegels bij C1000 Koster.
In oktober krijgen alle medewerkers
een korte opleiding om posthande-

lingen te kunnen verrichten. In het
centrum kunnen bezoekers aan de
TNT-loketten als vanouds vlak voor
de deur parkeren. Albert Heijn gaat
tot slot eind dit jaar verhuizen naar
de nieuwe locatie aan het Praamplein en de Bruna ligt al op korte afstand van dit parkeerterrein achter
de Zijdstraat. Klanten aan de Ophelialaan krijgen er iets extra’s bij.
Er is nooit eerder een postagentschap geweest in deze straat. In Kudelstaart kunnen zegels worden gekocht bij de DIO Drogist in het winkelcentrum en in Oost heeft TNT
een onderkomen bij de Kramerie
aan de Machineweg 3.

Wat mag wel en wat mag niet

Gezellig praten en elkaar
ontmoeten bij een JOP
Aalsmeer - In Aalsmeer staan op
verschillende plekken JOP’s. Vaak is
dat slechts een tafel met wat bankjes en soms zit er een dak boven.
Deze JOP’s voorzien in de behoefte die jongeren hebben om elkaar
vrijblijvend te ontmoeten. De gemeente vindt het ook belangrijk dat
jongeren dat kunnen blijven doen
en samen kunnen rondhangen. Zij
vindt wel dat andere inwoners daar
geen overlast van moeten ondervinden. Daarom heeft de gemeente Aalsmeer samen met politie, jongerenwerk Cardanus (intermediair
jongeren) en wijkraden (intermediair bewoners) gedragsregels opgesteld. Deze regels staan duidelijk aangegeven op het informatie

AB actief tijdens
de braderie!

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
5 september zullen fractieleden van
Aalsmeerse Belangen op de braderie in het Dorp een kraam bemannen. Door middel van een prijsvraag
wordt uw kennis van de Aalsmeerse
historie op de proef gesteld, evenals uw geheugen. Uiteraard is er
een prijs verbonden aan deze actie.

bord bij de JOP’s Wat mag er niet:
Rommel achterlaten, muziek maken,
vuurtje stoken, de JOP of de omgeving versieren met teksten of graffiti, motoren laten draaien en alcohol
of drugs gebruiken. Wat mag er wel:
Elkaar ontmoeten, samen zijn, gezellig praten, je brommer laten zien,
enz.
De JOP’s, die dicht bij woningen
staan en waar bewoners dus eerder overlast ondervinden, zijn elke
dag ‘open’ tot 22.00 uur. De JOP’s
bij het skatepark Kudelstaart, bij De
Bloemhof aan de Hornweg en aan
de Dreef staan verder bij de woningen vandaan en kunnen daarom op vrijdag en zaterdag tot 01.00
uur open zijn.
Mensen die alle vragen op het formulier goed invullen, kunnen gratis koffie met vlaai krijgen in restaurant De Oude Veiling. Ook aan de
nieuwe inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart is gedacht. Voor hen is
de prijsvraag enigszins aangepast.
Naast de prijsvraag zal Coq Scheltens ‘s middags een aantal van de
door haar gemaakte politieke spotprenten signeren. Kom op tijd want
op is op. De kraam staat bij korenmolen de Leeuw op het Molenplein.

Vandaag laatste voorlopige werkdag

Praamplein in volle vaart
Aalsmeer - Als op 3 september de
halfverharding op het nieuwe stuk
Praamplein gereed is, kan de feesttent worden geplaatst. De tent zal
gedeeltelijk op het nieuwe en gedeeltelijk op het oude plein komen te staan. Uiteraard zal tijdens
de feestweek ook rekening worden
gehouden met ruimte voor de hulpdiensten. Verder zal de aannemer

erop letten dat er geen grote hoogteverschillen zullen zijn tussen de
oude en nieuwe gedeeltes van het
plein en dat de pramen op een veilige manier kunnen aanmeren. Ook
is de afspraak gemaakt dat de Historische Tuin vanaf het plein bereikbaar blijft tijdens de feestweek. Verder is in de vergunningaanvraag opgenomen dat de Grundelweg, het

Gedempte sloot bij plein
Om dit voor elkaar te krijgen, heeft
aannemer KWS Infra tijdens de vakantie doorgewerkt. De afgelopen tijd heeft de aannemer blokken piepschuim aangebracht in
de leeggepompte Brandewijnsloot.
De gedempte sloot wordt op deze
manier bij het plein getrokken. Het
piepschuim, dat ook op de rest van
het plein is aangebracht, is daarna ingepakt met vloeistofdichte folie, omdat het niet in aanraking mag
komen met minerale olie. Daarna
komt er een pakket van minimaal
dertig centimeter dik halfverharding
op. De Feestweek Aalsmeer is van 6
tot en met 12 september.

Gebouw Antoniusschool, OBS en Kinderhof officieel in gebruik

Feestelijke opening van De
Rietpluim in Kudelstaart
Kudelstaart - Na bijna zes jaar van
voorbereidingen, plannen maken
en bouwen, is de Rietpluim afgelopen vrijdag officieel geopend. Het
moderne, multifunctionele gebouw
huisvest de Antoniusschool, de OBS,
Kinderhof (kinderopvang en buitenschoolse opvang) en een gymzaal,
beheerd door ESA. Alle kinderen,
ouders, personeel en genodigden
werden op het schoolplein ontvangen door een groep vrolijke clowns.
Het werd een leuke interactie met
de kinderen, waarvoor het toch wel
een hele belevenis was.
Het officiële gedeelte was in handen van Kinderhof-directrice Miekje Hoffscholte, die deze dag jarig
was, Joop Mooij vanuit het openbare schoolbestuur en Jan Versteegh
namens het katholieke bestuur. Onder aanmoediging van de kinderen werd op een grote symbolische
knop gedrukt, waarna er onder luid
gejuich confetti over het schoolplein
dwarrelde. Het drietal heeft met
graffiti de datum op een groot bord
gespoten, dat een mooi plaatsje zal
krijgen in het nieuwe gebouw. Na
een korte toespraak van schooldirecteur Peter Rodenburg van de Antoniusschool en OBS-directeur Jan
van Veen, waarin toestemming gegeven werd dat de kinderen van de

bovenbouw die middag eerder naar
huis mochten, werd het officiële gedeelte voor de kinderen en hun ouders afgesloten. De groep met leerkrachten, commissieleden en genodigden vertrok naar binnen voor
een hapje en drankje en de gebruikelijke toespraken. Aan het woord
kwamen onder andere de directievoerder Jaap Piké, wethouder Jaap
Overbeek, Miekje Hoffscholte, afgevaardigden van de schoolbesturen
en beiden schooldirecteuren.
De Rietpluim is volgens iedereen
een gebouw waar je trots op kunt
zijn. Uniek was dat de schoolbesturen zelf bouwheer zijn geweest.
Voordeel voor deze scholen was dat
er geleerd is van de situatie bij de
Mikado in Nieuw Oosteinde. Door
de vele nieuwbouw in Kudelstaart
heeft de school al rekening gehouden met een mogelijke groei van
het leerlingenaantal en extra lokalen laten bouwen. De Rietpluim is
gebouwd volgens een nieuw concept qua indeling. Aan de buitenkant liggen de gangen, met per één
of twee lokalen een afzonderlijke ingang. Dit is veilig en overzichtelijk en
geeft rust in de school. Al is het voor
sommige ouders wel even wennen
als je meerdere kinderen weg moet
brengen of halen. Midden in het ge-

bouw liggen drie grote speelzalen
met een mooi podium, die afzonderlijk gebruikt kunnen worden, maar
samen ook één grote ruimte kunnen vormen.
De scholen en opvang zijn nu drie
weken in gebruik en het was met
name voor de gemeente flink hun
best doen om alles in de omgeving
van het gebouw op tijd af te krijgen.
Helaas is dit niet helemaal gelukt,
waardoor het in de Zonnedauwlaan
soms wat chaotisch is. Het is nog
altijd erg goed opletten, omdat er
veel bouwverkeer aan het werk is.
Gelukkig is dit maar tijdelijk en het
resultaat wordt hoogstwaarschijnlijk netjes. Een goed verkeersplan is
nog in de maak, want de kinderen
moeten natuurlijk wel veilig op hun
school aankomen.
Net als bij alle nieuwbouwprojecten
liepen er nog wat dingen niet helemaal soepel, maar er is en wordt
hard gewerkt om deze ‘kinderziektes’ uit het prachtige gebouw te halen.
De Rietpluim is met recht een goede en veilige plaats waar de Kudelstaartse kinderen met plezier
naar school en de opvang kunnen
gaan.
Door Ilse Zethof

Van de hak
op de tak
Van de Hoge
dijk tot het dorp

Aalsmeer - Waar nu op de Hoge
dijk in Aalsmeer-oost plannen zijn
om een hotel te bouwen was vroeger één speeltuintje gevestigd. Lang
geleden en niet groot, dat hoefde
ook niet omdat er in Aalsmeer-oost
voldoende speelruimte was. Je kon
om te spelen overal terecht. Niet alleen op de Hoge dijk maar ook op de
grond, de werf of de tuinen, rondom
de huizen. Zestig jaar geleden was
er in oost: het farregat, voldoende
speelruimte waar we terecht konden.
Het speeltuintje aan de Hoge dijk was
eigenlijk overbodig. Van wipkippen
wisten we niets. We hadden genoeg
aan de ‘gewone wippen’, de schommels en het glijbaantje. Meer stond
er eigenlijk niet in. Nu, 60 jaar nadien,
zou daar een hotel moeten verrijzen.
De gemeenteraad heeft moeite met
de gevolgde procedure en de positieve beslissing op de aanvrage. Er waren nog teveel vragen over dit onderwerp. Vooral de VVD, bij monde van
Willem Spaargaren, ging tekeer op
de gevolgde procedure rond de totstandkoming van het hotel. De voorzitter bij dit onderwerp was de burgemeester. Pieter sprong uit zijn vel
toen Vivian (VVD) zich afvroeg of de
burgemeester wel voorzitter moest
zijn bij het onderwerp hotel. Het onderwerp was immers het item van de
wethouders Nijmeijer en Fransen?
De burgemeester rukte zijn ketting
van zijn hals, gooide de ketting op tafel en vroeg aan Joop van der Jagt
of hij wilde voorzitten. “Wat schuift
dat?”, vroeg Joop (AB) nog voordat
hij de zetel als voorzitter innam. Ach
ja, we hebben een onstuimige burgemeester. Litjens maakt van zijn hart
geen moordkuil, ik vind dat niet verkeerd.
De gemeente Aalsmeer heeft bij alle dorpsbewoners een nieuwsbrief
over alle vernieuwingen in de brievenbus gestopt. De ‘artist impressions’ van het dorp en het Lijnbaangebied geeft een goede indruk over
hoe het straks wordt. Het is duidelijk dat we in de komende jaren in de
bouwoverlast zitten. Ooit komt het
klaar en dan zien we heus wel dat
het karakteristieke van het dorp verdwenen is. De enkele pandjes die de
bouwlust hebben doorstaan zijn er
te weinig om de Zijdstraat dan nog
als karakteristiek te betitelen. Zelfs
de korenmolen komt er bekaaid af in
de oprukkende nieuwbouw. Als we
toch niets aan doen om de karakteristiekheid in het dorp te behouden
moet de gemeente en de projectontwikkelaar de mond dicht houden om
bij vrijwel ieder nieuwbouw project te
wijzen op de zogenaamde nostalgische of karakteristieke architectuur
achterwege te laten. Dat nostalgische lukt toch niet, dat is elders in
het dorp al gebleken.
Ophouden dus met het karakteristieke stokpaardje berijden en telkens benadrukken dat er o zo opgelet wordt dat het allemaal zó karakteristiek voor Aalsmeer wordt.
Dat karakteristieke is een kreet geworden om de verkoop te bevorderen maar slaat verder nergens op. De
komende nieuwbouw in het dorp en
op het Lijnbaan gebied ziet er overigens goed uit. Als de passantenhaven klaar is en er weer doorvaart vanaf de Lijnbaan naar de Westeinderplassen mogelijk is, lijkt me dat een
aanwinst.
Mevrouw Spoelder, de kwieke oma
van de nieuwe uitbater van het Boehuis, opende met verve de vernieuwde boekwinkel van haar kleinzoon. Om overzicht te hebben op
de stroom gasten was zij op een
stoel geklommen. Vanaf dit ‘podium’
hield mevrouw Spoelder, zonder een
spiekbriefje, een gloedvolle en pittige openingsrede. Met een warm applaus werd het Boekhuis geopend.
Fijn dat dit pand, ooit als postkantoor
in gebruik, blijft bestaan. De Zijdstraat en Dorpsstraat zijn in de loop
van jaren veranderd. Toch zijn er nog
steeds beeldbepalende panden, grote en kleine, over waardoor het centrum aantrekkelijk zal blijven. Echter:
we moeten nu wel eens goed opletten op de echte karakteristieke panden, uitzichten, bestaande bruggen
en groen...
Coq Scheltens

Praam gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht
van zaterdag 29 op zondag 30 augustus is vanaf het water bij de Oosteinderweg een praam gestolen. De
boot is zeven meter lang, 2 meter
breed en heeft een diepgang van 30
centimeter.
De praam heeft een dubbele bodem van steigerhout. De buitenkant
is bedekt met een soort dakbedekkingmateriaal. Ook het motorgedeelte is hiermee ‘beplakt’. Om vier
uur zaterdagmiddag heeft de eigenaar zijn vaartuig voor het laatst gezien. Zondag om vier uur ‘s middags
ontdekte hij de diefstal.
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Onderhoud N201 tussen
Uithoorn en Aalsmeer
Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N201 tussen de Thamerlaan in Uithoorn en
de Legmeerdijk in Aalsmeer. De
weg wordt gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd, er worden nieuwe lijnen
aangebracht en de bomen langs de
weg worden gesnoeid. Vanwege deze werkzaamheden is de weg tussen 31 augustus en 12 september ’s
avonds en ’s nachts afgesloten voor
het verkeer.
Wegafsluiting
De werkzaamheden vinden plaats
van maandagavond 31 augustus tot
en met zaterdagochtend 5 september en van maandagavond 7 september tot en met zaterdagochtend
12 september, beide weken wordt
de weg afgesloten van acht uur ’s
avonds tot vijf uur in de ochtend. De
voortgang van de werkzaamheden
is afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien het werk in de loop

Fietsster over ‘t
hoofd gezien

Rijsenhout - Vrijdag 28 augustus,
omstreeks 06.30 uur is een 44-jarige fietsster uit Oude Wetering tijdens het oversteken op de Leimui-

Bezwaren bouw
hotel ongegrond

Aalsmeer - Op 25 augustus 2009
heeft het college van burgemeester
en wethouders van Aalsmeer beslo-

Gereedschap uit
schuur weg

Aalsmeer - Om drie uur in de nacht
van maandag 31 augustus en dinsdag 1 september is ingebroken in
een schuur achter een woning aan
de Oosteinderweg. De bewoner had
de inbrekers zien lopen in de tuin
en nam contact op met de politie.
Bij de komst van de agenten hadden de inbrekers hun slag al geslagen. De schuur was open gebroken
en ontvreemd zijn diverse gereedschappen, waaronder een kettingzaag, een decoupeerzaag en een
slijpmachine.

van de week vanwege slecht weer
vertraging oploopt, wordt er ook in
de nacht van zaterdag 5 op zondag
6 september gewerkt en in de nacht
van zaterdag 12 op zondag 13 september.
Verkeersmaatregelen
De wegafsluiting geldt voor zowel
auto’s en (brom)fietsers. Het verkeer binnen Uithoorn wordt omgeleid. Er zijn verschillende routes beschikbaar. Deze zijn ter plaatse met
gele borden aangegeven. Het doorgaande autoverkeer richting Haarlem en Hilversum zal worden omgeleid via de N231(Legmeerdijk en
Vrouwenakker) en De Hoef. De omleidingsroute is met gele borden
aangegeven. Tijdens de afsluiting
zijn de bushaltes tussen de Noorddammerweg en Thamerlaan buiten
gebruik. Connexxion rijdt via een alternatieve route die loopt via Noorddammerweg naar het busstation op
het Cort van der Lindenplein.
derdijk aangereden. Ze werd door
een automobilist over het hoofd
gezien. Deze man, een 23-jarige
Aalsmeerder, reed haar aan waardoor de vrouw viel. Zij moest gewond naar een ziekenhuis worden
gebracht. De politie maakt procesverbaal op.
ten om het bezwaarschrift tegen de
verleende bouwvergunning tweede
fase voor het bouwen van een hotel
aan de Oosteinderweg ongegrond
te verklaren.
Het besluit zal in stand wordenn gelaten.

Zware kluis
gestolen

Foto: Ronald van Doorn.

Ondanks intensieve zoektocht ontsnapt

Auto inbrekers te water

Aalsmeer - Donderdag 27 augustus rond 8 uur ‘s avonds is een inbraak gepleegd in de bloemenveiling Aalsmeer-Zuid door vier Negroïde personen. Het viertal werd
vrij kort na de inbraak betrapt. De
vier gingen er vandoor in een Ford
Mondeo, die als gestolen te boek

stond. De auto reed met hoge snelheid richting Molenvlietweg en is
hier in de sloot beland. De vier verdachten zijn er lopend vandoor gegaan. De politiehelikopter en hondengeleiders en vele politie wagens
en motoren zijn ingezet om de vier
verdachten te zoeken, maar zonder

controle gehouden op het water.
Vijftien schippers is gevraagd te blazen. Geen van hen bleek alcohol genuttigd te hebben. De politie heeft
verder een schip met motorpech terug naar de haven gesleept.

Wijkraad de Dorper verbolgen over
artikel rijrichting in Marktstraat

Aanhoudingen
op Mysteryland

Hoofddorp - Tijdens het festival
Mysteryland, op zaterdag 29 augustus, zijn 20 aanhoudingen verricht.
Allen drugs-gerelateerd. Toch kijkt
de politie terug op een rustig verlopen festival. De drugs zijn in beslag genomen en de bezitters van
de drugs kregen een boete. In de de
meeste gevallen zijn ze direct be-

van het bestuur van de wijkraad.
Het huidige bestuur van de wijkraad
staat niet achter de zienswijze de
rijrichting om te draaien. Het argument dat het zicht wordt belemmerd
door de nieuwe hoge brug in de Van
Cleeffkade geldt natuurlijk ook als
verkeer de Seringenstraat uitrijdt.
Ook in de wijkraad vergadering van
29 juni j.l. waar wethouder Nijmeijer
uitgebreid uitleg heeft gegeven over
de ontwikkelingen in het centrum is
gevraagd wat er met de verkeersafwikkeling gaat gebeuren. Hier heeft
hij ook duidelijk gesteld dat er niks
veranderd en de verkeersafwikkeling en pas weer wordt bekeken als
alle bouwactiviteiten zijn afgerond.
Dus waarom dan twee keer uithalen naar de wijkraad. Wij vinden het
jammer dat de winkeliers nooit direct contact gezocht hebben met
ons, maar direct hun grieven via de
pers hebben kenbaar gemaakt.
Dick de Geus, voorzitter Wijkraad
de Dorper, Seringenstraat 25.

Glazenwasser
valt van ladder
Foto Ronald van Doorn.

Scholen behouden door
grote inzet brandweer
Amstelveen - Zondagavond 30 augustus is rond half negen brand uitgebroken in wijkcentrum de Meent
in Amstelveen. Er bevonden zich op
het moment van het uitbreken van
de brand geen mensen in het wijkcentrum, de brand veroorzaakte dan
ook geen slachtoffers. Vanwege het
karakter van de brand en het pand
kon de brandweer de brand in eerste instantie alleen van buitenaf bestrijden. Doordat de brandweer met

veel personeel en materieel in actie kwam, konden drie scholen die
rond het wijkcentrum gebouwd zijn,
behouden worden. Vanwege de verwachte rook- en waterschade zijn
de scholen in ieder geval maandag
dicht geweest. Bij de brand kwam
veel rook vrij. Omwonenden werd
dan ook aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Het was
niet nodig om panden in de omgeving te ontruimen.

taald. Onder de verdachten bevond
zich een man die gezocht werd voor
een inbraak in Amsterdam. Hij werd
aan de Amsterdamse politie overgeleverd. Een andere bezoeker, die
zich niet kon identificeren, bleek
nog enkele openstaande boetes zijn
naam te hebben staan, die direct afgerekend moesten worden. Omdat
hij geen geld bij zich had, werd hij in
de cel gezet, in afwachting van familie die met geld over de brug zou
komen.

Volgend jaar in Venlo

Recordopbrengst sierteelt
voor Ride for the Roses
Kopstaart-botsing op N201
bij kruising met Poelweg
Aalsmeer - - Vrijdagmiddag 28
augustus rond 4 uur heeft een
kop-staart botsing plaats gevonden waarbij vier voertuigen betrokken waren. De traumahelicopter en
de brandweer werden opgeroepen,
maar de helicopter was niet nodig.
Op de N201 tussen De Kwakel en
Aalsmeer remden auto’s af voor het
op rood springende stoplicht bij de
Poelweg. De achter de auto’s rijdende vrachtwagen zag dit te laat

en reed in op de auto’s. Alle drie de
auto’s raakten beschadigd, ook de
voorkant van de vrachtwagen liep
een flinke deuk op.
Er waren meerde slachtoffers gemeld, maar dat viel uiteindelijk mee.
Een bestuurder raakte bekneld en
is met behulp van brandweerlieden
uit zijn benarde positie bevrijd. Een
aantal betrokkenen bij de aanrijding
klaagden over nekklachten.

Aalsmeer - Op dinsdag 25 augustus om half vier is een glazenwasser van een ladder gevallen bij het
Kloosterhof in de Clematisstraat. De
65-jarige man uit Uithoorn heeft een
val gemaakt van ongeveer twee meter. Hij is met rugklachten naar het
ziekenhuis vervoerd.

Booteigenaar
overleden
Aalsmeer - Op donderdag 27 augustus om een uur in de middag
kreeg de politie een reanimatiemelding voor een booteigenaar in een
jachthaven aan de Uiterweg. De
man werd door zijn echtgenote aangetroffen. Direct is 112 gebeld en is
door snel gearriveerde agenten reanimatie verleend. De man, een 78
jarige Amsterdammer, is met spoed
naar het ziekenhuis vervoerd, maar
is helaas nog voor aankomst overleden.

Aanrijding met
politieauto

Pre Riders van de sierteeltsector tonen trots het recordbedrag van 209.500
euro. Foto: Mireat, Gendt

Foto: Ronald van Doorn.

Televisies uit
school gestolen

Aalsmeer - In de vroege ochtend
van woensdag 26 augustus is tussen vijf en zes uur ingebroken in een
school in de Thijsselaan. Via een toiletraam hebben de dieven zich toegang tot het pand verschaft. Gestolen zijn twee lcd-televisies van het
merk Philips.

Geen alcohol bij
Bromfiets met
schippers
Aalsmeer - Op vrijdagavond 28 augustus heeft de politie een alcohol- sloten weg

ingezonden
In het bewuste artikel wordt gesteld
dat wijkraad de Dorper de rijrichting
van Marktstraat en Schoolstraat wil
omdraaien in verband met autospiegels die in de Seringenstraat worden afgereden. Dat is een zeer verkeerde uitleg van een voorstel. Uitgangspunt voor bewoners van de
Seringenstraat is dat deze weg eigenlijk te smal is voor tweerichtingsverkeer. Zeker als een vrachtauto en een personenauto elkaar
in de straat moeten passeren. Dit
heeft dus al geleid tot het afrijden
van spiegels en er is ook al een keer
een geparkeerde auto ernstig beschadigd.
De ondernemers die vreesde dat de
rijrichting zou worden omgedraaid
en daar hoog van de toren over blazen, hadden kunnen lezen dat het
voorstel om eventueel de rijrichting
om te draaien al in het advies is afgewezen. Overigens is het advies
om de rijrichting om te draaien enkele jaren geleden ingebracht door
leden die geen deel meer uitmaken

resultaat. Het gebied is door de helicopterpiloot door middel van een
warmtebeeld camera doorzocht. De
politie heeft de auto uit het water laten takelen en in beslag genomen
voor sporenonderzoek. Mogelijk
kunnen alsnog de overvallers gearresteerd worden.

Aalsmeer - Op zaterdag 29 augustus om kwart voor zes in de middag
is een zware kluis gestolen uit een
bedrijf in de Visserstraat. Het alarm
is bij het bedrijf afgegaan, maar de
dieven wisten er toch vandoor te
gaan met een zware kluis van 1 bij
1 meter. Voor het vervoer moet een
vorkheftruck gebruikt zijn. De kluis
is te zwaar om met mankracht op te
tillen.

Aalsmeer - De achtste Pre Ride van
de sierteeltsector leverde een ongekend hoog bedrag op. Maar liefst
209.500 euro werd ‘bij elkaar gefietst’ door de sierteeltsector en er
komen nog bedragen binnen. Wederom meer dan het bedrag van het
jaar er voor (208.000 euro). Het bedrag is bestemd voor de Ride for the
Roses (KWF/Kankerbestrijding).
Peter Bakker (Plantion) en Timo Huges (FloraHolland) presenteerden
samen met Pre Riders Peter Kortekaas en Jeanne de Vries . De sector
heeft hiermee opnieuw haar visitekaartje afgegeven.
Vanuit zeven sierteeltlocaties stapten in de vroege nacht van vrijdag
op zaterdag circa 200 Pre Riders
op de racefiets, op weg naar Lingewaard, waar burgemeester Harry de Vries (gemeente Lingewaard)

alvast een Pre Rideshirt overhandigd kreeg. Dit jaar leverde de Ride
for the Roses een totaalbedrag van
886.874,63 euro op.
De Pre Riders hebben de afgelopen
maanden flink wat acties op poten
gezet om het recordbedrag van het
vorige jaar vast te houden of te verbeteren. Zoals shirtsponsoring, gesponsorde kilometers, spinning marathons, veilen van kunstwerken,
een logo op de Ride for the Rosesvrachtwagen en natuurlijk de bekende benefietveilingen die op de vestigingen van zowel Plantion als FloraHolland zijn gehouden. De teams
van FloraHolland vertrokken vanuit de zes vestigingen in Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk,
Venlo en Eelde. Gemiddeld fietsten
de teams allemaal 200 kilometer.
Samen met Team Plantion (Utrecht/

Hoofddorp - Een 78-jarige man uit
Amstelveen is maandag 31 augustus overleden aan zijn verwondingen na een aanrijding. De man reed
rond 17.30 uur met zijn auto op het
kruispunt van Vuursteen en Hoeksteen in Hoofddorp en kwam daar
in aanrijding met een politievoertuig. Door de klap belandde de auto van de Amstelvener in het water van de sloot naast de weg. De
man is door agenten uit de auto
gehaald, ter plaatse gereanimeerd
en in zorgwekkende toestand naar
een ziekenhuis gebracht. Daar is
hij rond middernacht overleden. De
politie stelt een onderzoek in naar
de toedracht van de aanrijding.

Bemmel) kwam het aantal teams op
zeven. De teams bestaan uit kopers,
kwekers, medewerkers van de veilingen en vertegenwoordigers van
bedrijven en gemeentes.
Samenwerking
Volgend jaar vindt de Ride for the
Roses plaats in Venlo. Het jaar daarop zal de Ride in navolging van het
meerjarige sponsorcontract met
FloraHolland op een van de vestigingen van FloraHolland plaatsvinden. In de overeenkomst ondertekend door FloraHolland, samen met
Rabobank en snijbloemenexporteur
Hamifleurs en de Ride for the Roses
is vastgelegd dat deze sponsors de
Ride in een periode van zeven jaar
vijf maal zal ondersteunen. De sierteeltsector blijft zich met de Pre Ride natuurlijk inzetten om een nog
hogere opbrengst te realiseren voor
KWF/Kankerbestrijding.

Aalsmeer - Op woensdag 26 augustus is tussen zeven uur en half
elf in de avond een bromfiets gestolen vanuit de Maximastraat. De
brommer van het merk Yamaha was
met een kettingslot vastgemaakt aan
een lantaarnpaal. Ook had de eigenaar het stuurslot gebruikt. Kenteken van de bromfiets is FR-314F.

Naar ziekenhuis
na aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 27 augustus om drie uur in de middag
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Zwarteweg met
de Lakenblekerstraat. Een 61 jarige
fietser uit Aalsmeer wilde vanaf de
Zwarteweg oversteken naar de Lakenblekerstraat. Een automobilist
in een Alfa Romeo wilde linksaf de
Zwarteweg oprijden en zag de fietser te laat. De Aalsmeerder is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
vervoerd.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op zaterdag 29 augustus om half tien in de avond is een
52 jarige Aalsmeerder betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Surveillerende agenten zagen de auto
rijden in de Cyclamenstraat en waren er getuige van dat de man moeite had met inparkeren en uitstappen. Gevraagd is te blazen. De 52
jarige bleek inderdaad te diep in het
glaasje gekeken te hebben. In het
politiebureau stokte het ademanalyseapparaat bij 660 Ugl. Er is proces
verbaal opgemaakt.

Heupletsel na
valpartij

Aalsmeer - Op maandag 31 augustus om twaalf uur in de middag heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de kruising Zwarteweg met
de N201. Een 87 jarige vrouw uit
Aalsmeer wilde keren en kwam ten
val met haar fiets. De vrouw is met
heupletsel vervoerd naar het Spaarne ziekenhuis.

Dronkenschap
beboet

Aalsmeer - Op dinsdag 25 augustus om een uur in de middag is een
28 jarige in Aalsmeer wonende man
beboet wegens openbare dronkenschap. Op de Hornweg werd de man
die nauwelijks op z’n benen kon
staan gesignaleerd. Papieren kon
hij niet tonen. De man zal zich moeten verantwoorden bij de rechter.

Meer controles
op vissers

Aalsmeer - Op zaterdag 29 augustus heeft de politie een visser beboet. In het water bij de Beethovenlaan zat de man te vissen met liefst
vijf hengels. Wie een hengel wil uitgooien, hoort hiervoor een vergunning te hebben. De politie is voornemens de komende periode meer
visserijcontroles te gaan houden.

pagina 28

Nieuwe Meerbode - 3 september 2009

Veilige fietsdag voor kids in
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 5 september staat in winkelcentrum Kudelstaart in het teken van het controleren van de fietsen van de kinderen. De scholen zijn weer begonnen en een goede fiets is een must.
In samenwerking met de fietswinkel van Rinus Bon kunnen jongens
en meisjes hun fiets laten controleren in een grote tent op het plein
in het winkelcentrum. Kleine reparaties worden meteen en gratis uitgevoerd. Bij grotere problemen zal
worden doorverwezen voor een vrijblijvende afspraak met fietsenmaker
Rinus Bon. De veilige fietsdag is zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Consumentenactie
Vanaf maandag 7 september krijgen de klanten van winkelcentrum
Kudelstaart bij elke besteding van
5 euro of meer een kanskaart. De
klant vult zijn/haar gegevens in en
deponeert de kanskaart in één van
de twee actiebussen die bij de Albert Heijn en bakkerij van Leeuwen staan opgesteld. Na 14 oktober

worden tien winnaars getrokken. De
winnaars krijgen telefonisch bericht
en worden gevraagd hun prijs op
zaterdag 17 oktober in winkelcentrum Kudelstaart te komen ophalen.
Klanten mogen zo vaak meedoen als
ze zelf willen! De hoofdprijs is een
waardebon van 150 euro, de tweede
prijs een waardebon van 100 euro,
de derde prijs een waardebon van
75 euro, de prijswinnaars vier en vijf
worden getrakteerd op een waardebon van 50 euro en de nummers zes
tot en met tien krijgen een waardebon van 25 euro. In de weken van
14 en 28 september wordt een tussentrekking gehouden, met iedere
week twee winnaars die een waardebon van 25 euro krijgen uitgereikt en vijf die een waardebon van
10 euro in ontvangst mogen nemen.
Winnaars van de tussentrekkingen
krijgen schriftelijk bericht en spelen ook nog mee met de hoofdtrekking. Kortom: doe uw boodschappen in winkelcentrum Kudelstaart
en maak kans op één van de vele
waardebonnen!

Bottelier Kommer Baarsen
wordt Pappot topslijter
Aalsmeer - Afgelopen zomer is
Bottelier Kommer Baarsen overgegaan op een andere naam, namelijk
Pappot uw topslijter. “Na ruim drie
jaar nog onder de gevestigde naam
Kommer Baarsen gevaren te hebben en de Bottelier overging in de
keten uw topslijter was de tijd daar
om onze eigen naam er aan te plakken”, zegt eigenaar Sjon Pappot.
En hij vervolgt: “Vooral door het
plotseling overlijden van vader Joop
Pappot hebben wij deze winkel op
kunnen zetten en willen daarom de
familienaam aan de winkel verbinden”. Naast de verkoop in de win-

kel levert topslijter Pappot ook de
drank voor uw feesten en partijen
en kan een feest compleet gemaakt
worden met een partytent, statafels,
biertap, barbecue, enz.
Het is altijd moeilijk inschatten wat
nodig is voor een feest voor een bepaald aantal personen, maar Pappot
heeft ervaring en geeft graag advies. Tevens kan personeel aangeboden worden om op een feestje de
biertjes te tappen en de drankjes in
te schenken.
Topslijter Sjon Pappot heet eenieder in de winkel in de Dorpsstraat
32 welkom.

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Wijnhandel Wittebol sluit
prijsuitreiking 2009 af
Aalsmeer - De afgelopen week
mochten de laatste winnaars, de heer
en mevrouw de Vos uit AalsmeerOost hun prijs in ontvangst nemen
bij Wijnhandel Wittebol. Het was
Dirk van Zoolingen in hoogst eigen
persoon die het echtpaar een doosje
met daarin zes flessen rosé van het
jaar met de naam Kiwi Cuvee over-

handigde. De heer en mevrouw de
Vos zijn trouwe deelnemers aan het
Prijzenfestival en eerder wonnen zij
al eens een magnetron en een slagroomtaart. Na het maken van de foto werd met de opmerking “tot volgend jaar maar weer” en een stevige handdruk het prijzenfestival 2009
definitief afgesloten.

Dirk van Zoolingen (links) feliciteert echtpaar de Vos.

Burgemeesters Macedonië
bezoeken De Meerlanden
Rijsenhout - Van donderdag 27 tot
en met zaterdag 29 augustus bezocht een delegatie burgemeesters
uit de regio Bregalnica (hoofdstad
Stip) in Macedonië de gemeente Haarlemmermeer en afvalbedrijf
De Meerlanden. Tijdens het bezoek
bekeken zij hoe in de Haarlemmermeer afval gescheiden wordt ingezameld, gesorteerd en wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven, die van de verschillende afvalstromen weer nieuwe producten
maken. Daarnaast zetten op vrijdag
directeur van De Meerlanden, Ger
de Jong, en Ratko Dimitrovski, president van de regioraad Bregalnica,
hun handtekening onder een intentieverklaring tot samenwerking. Tijdens het bezoek aan De Meerlanden zag de delegatie hoe de verschillende afvalcontainers geleegd
worden. Daarna kreeg men een
rondleiding op het terrein van De
Meerlanden. Vanaf dit terrein werden twee afvalstromen – oud papier
en kunststof – gevolgd naar Brantjes Nijssen in Nieuw Vennep, waar
men een uitleg kreeg over de manier van sorteren en transporteren
van de uiteindelijke ruwe grondstoffen naar verwerkingsbedrijven.
De les die de delegatie uit deze dag
trok was dat er door een goede gescheiden afvalinzameling niet alleen
voordeel op het gebied van milieu

behaald kan worden, maar ook economisch voordeel. De eerste contacten tussen De Meerlanden en
de regioraad Bregalnica stammen
uit februari 2008 toen de directeur
van De Meerlanden, Ger de Jong,
op uitnodiging in Macedonië is geweest om te zien hoe men daar afval inzamelt. Na een tegenbezoek
van de burgemeester van Stip aan
De Meerlanden is een regioraad
opgericht, waarin veertien gemeenten zitting hebben. Deze regioraad
gaat zich buigen over het afvalplan
dat eerder door De Meerlanden is
opgesteld. Op vrijdag werd een intentieverklaring tot samenwerking
getekend, in het bijzijn van burgemeester Weterings van de Haarlemmermeer, waarmee De Meerlanden
haar steun toezegde aan de regio.
De voorzitter van de regioraad gaf
tijdens de ondertekening aan erg
blij te zijn met deze intentieverklaring en de morele support hierin van
de gemeente Haarlemmermeer.
Het contact met Macedonië is ontstaan via Pieter Imanse en zijn zus
Janie Meulblok, gemeenteraadslid van het CDA in de Haarlemmermeer. Met ontwikkelingsprojecten, die vanuit Nederland financieel worden ondersteund, proberen
zij bij te dragen aan de verhoging
van de levensstandaard in de regio
Bregalnica.

Veel voor heel weinig op braderie

Weer oude foto’s van vroeger
bij Total Copy Service

De spierkracht van J. Loerakker wordt gemeten door N. Hofman met behulp
van de ‘back check’

Paramedisch Centrum Aalsmeer:

Unieke behandelmethode
tegen rugklachten
Aalsmeer - Last van uw rug?
Sinds kort kunt u direct terecht
voor een unieke behandelmethode
van Dr. Wolff bij Paramedisch Centrum Aalsmeer (PACA). Als één van
de eerste in Nederland, werkt PACA sinds enkele maanden met deze methode. Het bijzondere aan deze methode is dat de trainingsapparaten, door middel van een ingebouwd metertje, laten zien of de onderrug in de goede houding wordt
gebruikt. Vooral mensen met langdurige rugklachten hebben baat bij
deze aanpak.
De behandelmethode is afkomstig
uit Duitsland en wordt daar al veel
gebruikt. De behandelmethode start
met een rugmeting. De spierkrachten van de romp wordt gemeten en
vergeleken met de norm voor iemands leeftijd en gewicht. Uit deze
metingen kan blijken dat de spierkracht goed is, maar de balans tussen bijvoorbeeld de buik- en de rugspieren onvoldoende of zelfs slecht
is. Op basis van de meetresultaten wordt een trainingsprogramma
doorlopen van negen weken met
een frequentie van twee maal per
week. Thuis dienen dagelijks twee
eenvoudige oefeningen uitgevoerd
te worden, ook gericht op coördinatie. Manager Kattenberg bij FloraHolland: “Vorig jaar dacht ik nog dat
ik in een rolstoel terecht zou komen
door veranderingen in mijn wervelkolom. Ondanks allerlei soorten behandelingen kon ik steeds minder.

Sinds ik gestart ben met de ruglijn
van Dr Wolff, merk ik verbetering. Ik
heb altijd veel gesport en heb dan
ook voldoende spierkracht. Ik weet
nu dat ik de kracht niet goed gebruikte tijdens mijn werk en thuis.
Daardoor belastte ik juist mijn onderrug extra.
Het anders leren uitvoeren van bekende oefeningen was nog best lastig. Het prettige aan deze ruglijn is
de eenvoud van oefeningen, en je
kunt zelf controleren of het goed
gaat. Je ziet wat je doet!” Wilt u weten of de nieuwe behandelmethode ook geschikt is voor uw rugklachten? Maak een afspraak voor
een oriënterend gesprek via 0297329606. Een deel van de kosten
wordt vergoed door verzekeraars
vanuit de aanvullende verzekering.
PACA bestaat sinds 1966 en is uitgegroeid tot een breed georiënteerd fysiotherapeutisch centrum in
Aalsmeer voor alle leeftijdsgroepen,
van 0 tot 80 jaar. De afgelopen tien
jaar is PACA ook als interventiecentrum actief voor werkgevers. Steeds
meer bedrijven in Aalsmeer en omstreken schakelen PACA in voor het
behandelen, begeleiden en re-integreren van werknemers met fysieke
en/of mentale klachten. Sinds november 2008 heeft PACA een locatie
geopend in Aalsmeer op het terrein
van FloraHolland, binnen het ECA
op de eerste verdieping 140.02, tel
0297-329606. Voor meer informatie:
www.paca.nu.

Aalsmeer - Vanzelfsprekend kunt
u ook dit jaar bij de stand van Total Copy Service in de Dorpsstraat
weer kiezen voor foto’s uit de oude
doos. Er is weer een hele voorraad
en de foto’s worden in mooie kwaliteit voor u uitgeprint. Ook leuk is de
mogelijkheid om uw foto af te drukken op posterformaat. Neem een
USB-stick mee of e-mail vóór 5 september de leukste foto’s van bijvoorbeeld uw kind, familie, vriend(in)
of vakantie. Er wordt een prachtige grootformaat kleurenposter van
gemaakt. Een andere ‘grote’ mogelijkheid is het maken van een unieke jaarkalender (2010); in kleur, op
A2 formaat, dezelfde dag klaar, voor
een speciale braderieprijs.
Dus kijk snel alvast uw digitale bestanden na, welke foto(’s) u het liefst
vergroot wilt hebben. Er is ook de
mogelijkheid om een foto van Oud
Aalsmeer op de kalender te zetten
of als poster te vergroten.
Eigen trendy T-shirt
Total Copy Service biedt verder bezoekers de mogelijkheid om met de
laatste trend mee te doen. Shirt met
een grappige, ludieke, originele of
aansprekende tekst, c.q. afbeelding
zijn helemaal ‘hot’. Speciaal voor
de braderie heeft de winkel in de
Dorpsstraat een aanbieding van di-

verse gekleurde design t-shirts voor
dames en heren die bedrukt kunnen worden met bijna elke gewenste tekst of afbeelding. Natuurlijk
mag u de tekst zelf bedenken, maar
we er zijn ook voorbeelden.
Speciaal voor Kinderen
Total Copy Service geeft dit maal
ook speciale aandacht aan de jonge
braderiebezoeker. Er wordt ruimte voor de jongens en meisjes vrijgemaakt waar ze zelf een pen, sleutelhanger of button kunnen ontwerpen, die dan meteen voor ze vervaardigd wordt. Deze zelfgemaakte
pen, sleutelhanger of button kost de
kinderen bijna niets en tijdens het
knutselen is er voor de jonge ontwerpers tevens gratis limonade. Ook
de ouderen hoeven zich niet te vervelen bij Total Copy Service tijdens
de braderie. Naast de vele aanbiedingen is er ook een dartspel
waar vele mooie prijzen te winnen
zijn. Tussen al deze extra activiteiten door is de winkel aan de Dorpsstraat gewoon open. Naast de dagelijkse dingen waar u terecht kunt
voor uw kantoorartikelen, kopieerwerk, cartridges en alle andere zaken waar Total Copy Service bekend
om staat, zijn er ook diverse speciale aanbiedingen in de winkel tijdens
de braderie.

Ichtusshop op de braderie
Aalsmeer - Dit jaar zal de christelijke boekwinkel De Ichtusshop aanwezig zijn op de braderie aanstaande zaterdag. Ook zal de winkel in de
Kanaalstraat open zijn om een ieder, klant of nieuwsgierige kijker, te
verwelkomen. Het vaste klantenbestand heeft afgelopen week al een
nieuwsbrief ontvangen met de laatste wetenswaardigheden. Zo is afgelopen week een nieuwe lijn beeldjes van Enesco, de serie Willow Tree
binnengekomen. De beeldhouwster
Susan Lordi heeft op unieke wijze
allerlei bijzonder mooie momenten
in het leven vastgelegd. Thema’s als
liefde, gezin en geboorte worden
allen gevat in een heel mooi stenen beeldje. Echt de moeite waard
om deze creaturen eens te komen
bekijken. De Ichtusshop staat na-

tuurlijk met name bekend om haar
zeer uitgebreide collectie christelijke boeken voor jong en oud. Zo
verschijnen er wekelijks nieuwe romans, bjbelstudie-boekjes, maar
ook mooie kinderboekjes om zelf te
lezen of voor te lezen. Speciaal voor
de corsobraderie gaan er een heel
aantal artikelen in de verkoop met
een korting variërend van 15 tot wel
50 procent. Dit assortiment bestaat
onder andere uit bijbels, romans en
een groot aanbod aan geschenkartikelen. Bovendien ligt er die dag
voor elke klant in de winkel of op de
braderie een aardigheidje klaar. De
Christelijke boekwinkel De Ichtusshop Aalsmeer is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en
is telefonisch bereikbaar via 0297363353.

Zaterdag present op braderie

Gevarieerd aanbod van
vrijwilligerswerk bij Steunpunt
Aalsmeer - Op de corsobraderie is Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer van Stichting Cardanus
aanwezig met een kraam. Bezoekers worden uitgenodigd om langs
te komen en te praten over het brede en aantrekkelijke aanbod van
vrijwilligerswerk in Aalsmeer en omgeving. Op dit moment zijn er in de
regio veel organisaties die dringend
behoefte hebben aan extra hulp. Er
zijn grote, kleine, lange, korte, makkelijke en moeilijke klussen, en de
werkzaamheden variëren van verzorgend tot administratief, technisch, cultureel, sportief, één op één
of in groepsverband. Zo heeft kringloopwinkel Dorcas per direct plaats
voor een sterke magazijnbeheerder
die zorg draagt voor de voorraad
op zolder en eventueel de meubelloods. Basisscholen in Aalsmeer en
Kudelstaart kunnen de hulp van een
handige conciërge en/of slimme icter goed gebruiken. Bij de molen in
de Zijdstraat is een tekort aan bevlogen (leerling)molenaars en winkelmedewerkers. De Ontmoetingsgroep in Aalsmeer heeft plaats voor
geduldige wandelvrijwilligers en bekwame chauffeurs.
De dierenbescherming heeft een
hulplijn die bemenst moet worden
door rasechte dierenliefhebbers en
zou ook graag een punctuele secretaris willen hebben. Bij KCA, de
Historische Tuin, Heliomare dagbesteding, Rozenholm Amstelring,
Vita Welzijn en advies is ook altijd

plaats voor extra handen. Ook voor
jongeren die graag iets willen doen
voor een ander zijn er veel vacatures
op het gebied van vrijwilligerswerk.
Scoutinggroep Tiflo zoekt enthousiaste leiding voor diverse groepen
scouts en de activiteitencommissie
van de kinderboerderij zoekt creatievelingen. Stichting de Binding
kan een ervaren secretaris goed
gebruiken en hulp bij activiteiten
in de nieuwe locatie in AalsmeerOost. Het Steunpunt zet zich met
veel enthousiasme in om het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen
en promoten. Het is dé marktplaats
in Aalsmeer voor bemiddeling van
vraag en aanbod op het gebied van
vrijwillige inzet. Het Steunpunt geeft
informatie, advies en ondersteuning
aan en legt contacten tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen, non-profit organisaties en de gemeente en is onderdeel
van een sterke regionale Vrijwilligerscentrale Cardanus. Het Steunpunt is gevestigd in gebouw de Seringenhorst aan de Parklaan 27 op
de eerste etage). Belangstellenden
zijn daar ook van harte welkom voor
een gesprek met coördinator Jacqueline Valkenburg. Bel of mail even
voor het maken van een afspraak,
telefoonnummer 097-347510, 0630722404 of jvalkenburg@cardanus.nl. Alle vacatures zijn te vinden op de online vacaturebank. Kijk
hiervoor op www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl.

Restaurant Het Strandpaviljoen
nu 7 dagen per week open
Aalsmeer - Vanaf de maand september is restaurant Het Strandpaviljoen in The Beach ook op maandag geopend. Dit betekent dat vanaf nu zeven dagen per week genoten kan worden van een lunch of diner in de sfeer van de voormalige
veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg 247a.
Eigenaar Ruud Vismans geeft aan
dat er in Aalsmeer Oost op maandag bijna geen mogelijkheden zijn
om lekker buiten de deur te eten.
“Bij The Beach kon je op maandag

terecht voor een dagschotel of een
snack in de bar, maar uitgebreid dineren was er niet bij. Wij hebben in
het verleden dan ook veel bezoekers moeten teleurstellen. Om dit in
de toekomst te voorkomen hebben
wij besloten om vanaf september
ook met het restaurant op maandag
voor lunch en diner open te gaan.”
Het Strandpaviljoen is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Reserveren is gewenst en kan via 0297-347
444. Surf voor meer informatie naar
www.beach.nl.

Aanstaande zaterdag:

Zomerse uitdeelactie door
Opheliawinkeliers
Aalsmeer - In de Ophelialaan is het
altijd gezellig en altijd druk. En in de
Ophelialaan is er altijd wel wat te
beleven. De immer drukke straat is
vaak in het nieuws door alle leuke
aktiviteiten die de winkeliersvereniging telkens weer organiseert. Was
er een paar weken geleden nog
een leuke kindermiddag, verleden
week was er weer de alom geroemde Jordaanse Avond. En aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de
maandelijkse uitdeelactie van de
Opheliawinkeliers. Deze actie is altijd weer leuk en verrassend te noemen. Iedere maand deelt een winkelier cadeaus uit aan het winkelend publiek.
Elke maand een andere winkelier
met weer een ander cadeau uit zijn
of haar winkel. Welke winkelier het
deze keer weer gaat verzorgen, blijft
nog even geheim. Maar zeker is het
dat het cadeau wat wordt uitge-

deeld, door iedereen zeer gewaardeerd zal worden. Iedereen vindt
het lekker, houdt ervan en kan het
gebruiken. Reden te meer om aanstaande zaterdag in de Ophelialaan
inkopen te gaan doen! Op deze wijze willen de winkeliers hun waardering laten blijken aan het winkelend publiek.
Opheliawinkeliers zijn altijd heel blij
met iedereen die in de Ophelialaan
komt winkelen. En dat mag ook wel
eens duidelijk gemaakt worden, vinden zij, en dus laten ze dat graag
maandelijks blijken. En dus wordt u
misschien wel aanstaande zaterdag
eens in de watten gelegd door een
van de Opheliawinkeliers. En lekker
verwend worden met een leuk zomers cadeau, wie wil dat nu niet?
De Opheliawinkeliers hopen u aanstaande zaterdag weer te mogen
begroeten in de altijd weer leuke
winkelstraat.
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EHF Cup
In de eerste ronde van de EHF Cup
heeft FIQAS Aalsmeer geloot tegen
het IJslandse Fram Reijkjavik, een
tegenstander waar niet mee gespot kan worden. IJsland legde tijdens de Olympische Spelen in Peking beslag op de zilveren medaille door in de finale van Frankrijk te
verliezen. Fram kwam vorig jaar ook
uit in het EHF Cuptoernooi en won
in de tweede ronde van het Griekse
Omni SV Hellas en werd in de derde ronde een halt toegeroepen door
Vfl Gummersbach.
Björn Budding heeft de tegenstander al via een videoband aan het
werk gezien en voor hem is het duidelijk dat zijn ploeg flink aan de
bak zal moeten. Het resultaat in De
Bloemhof is mede bepalend voor
de uitwedstrijd die op 12 september wordt gespeeld in Reijkjavik en
Björn rekent er op dat zijn mannen
alle steun van de supporters zullen
krijgen die zij nodig hebben.

Een zware uitdaging hangt trainer/coach Björn Budding boven het hoofd, maar hij heeft er zin in!

Nieuwe trainer/coach stoomt selectie klaar!

Björn Budding en FIQAS
weer met elkaar verenigd
Aalsmeer - Oud-speler Björn Budding is weer teruggekeerd op bekend terrein, want hij heeft Alex Curescu opgevolgd als trainer/coach
bij FIQAS Aalsmeer. Björn speelde
vanaf zijn zeventiende in totaal acht
jaar voor de Aalsmeerse vereniging
en in die periode maakte hij furore als linkerhoekspeler. Met het eerste herenteam veroverde Björn drie
keer de landstitel (2000, 2001 en
2003) en twee keer de nationale beker (1998 en 2000). Hij speelde onder meer samen met de huidige selectiespelers Jarcha van Dijk, Micha
Hoogewoud, Jeffrey Groeneveld en
Serge Rink. Vanwege zijn opleiding
aan de HALO in zijn woonplaats
Den Haag besloot Björn in 2003 FIQAS Aalsmeer te verlaten omdat het
vele reizen en trainen niet meer te
combineren waren. Hij meldde zich
weer bij Hellas, zijn oude club, maar
kwam door een knieblessure (afgescheurde kruisband) nauwelijks
meer aan spelen toe.
Trainersvak
Björn Budding bleef wel voor de
handbalsport behouden. In 2004

werd hij assistent-trainer van de
herenselectie van Hellas en later
hoofdtrainer. Onder zijn leiding eindigt Hellas in het seizoen 2006/2007
op de derde plaats.
Daarna legt Björn zich toe op het
trainen en coachen van de jongens
B-jeugd van Hellas. In het seizoen
2007/2008 wordt zij ploeg tweede
bij het NK zaalhandbal en wint zelfs
de titel veldhandbal. Vorig seizoen
nam hij de A-jeugd van Hellas onder
zijn hoede. Met ingang van dit seizoen staat Björn, die vooral van de
frisse en creatieve Scandinavische
speelstijl houdt, dus voor de heren
hoofdmacht van FIQAS Aalsmeer en
hij weet zich hierbij gesteund door
onder andere Kees Boomhouwer en
Jeroen Hölscher. Björn geeft aan dat
zijn terugkeer naar het ‘oude nest’
hem een goed gevoel geeft. Het is
ook wel extra spannend, want de situatie is nu dus beduidend anders.
“Samen met het team gaan we proberen aan iets moois te werken”, aldus Budding.
In de voorbereidingsperiode zijn
wisselende successen behaald door
de selectie, waarin de opbouwspe-

lers Wai Wong (vertrokken naar TSV
Dormagen) en Mark Roest (gestopt)
ontbreken. Helaas is het nog geen
enkele keer gelukt de ploeg compleet te hebben. Zo ontbraken Jimmy Castien, Jeffrey en Robin Boomhouwer een keer en dat geldt ook
voor Micha Hoogewoud. Afgelopen
zaterdag was Jarcha van Dijk afwezig tijdens het eigen (gewonnen)
toernooi in de Bloemhof. Het wegvallen van de beide opbouwspelers zal opgevangen moeten worden en dat betekent bouwen, bouwen en nog eens bouwen. “Eigenlijk zijn we opnieuw begonnen en de
eerste patronen worden voorzichtig
zichtbaar in de selectie waarin ervaring en talent hand in hand gaan.
De jonge talentvolle spelers hebben er in de voorbereidingsperiode
blijk van gegeven zeer leergierig te
zijn en dat geeft hoop voor de toekomst. De voorbereidingen zitten er
op, de puntjes zijn op de i gezet en
het echte werk kan beginnen”, vervolgt de nieuwe coach. De eerste de
beste krachtmeting vindt zondagmiddag 6 september in De Bloemhof plaats.

Veel reizen
De volgende krachtmeting wordt
op vrijdagavond 18 september gespeeld in Almere. In het kader van
de Super Cup zullen Kras/Volendam
en FIQAS Aalsmeer vanaf 21.00
uur de degens kruisen. Een dag later wordt in Geleen de uitgestelde
competitiewedstrijd gespeeld tegen
de Limburg Lions. Voor deze datum
is bewust gekozen omdat het spelen op een doordeweekse dag met
zich meebrengt dat de spelers vrij
moeten nemen. Weer een week later volgt de ontmoeting bij Hellas.
De “r” is weer in de maand en dat
betekent in dit geval voornamelijk
reizen voor de Aalsmeerse selectie. Dan ook zal duidelijk zijn hoe de
vlag er bij hangt. Voor Björn is wel
duidelijk dat er keihard gewerkt zal
moeten worden om een goede basis te leggen voor het vervolg van
het seizoen. Hij schuwt dit werk niet
en zijn gevoel geeft aan dat dit ook
bij de spelers het geval is. “Punten
pakken is het hoofddoel en als dit
gepaard kan gaan met mooi handbal is dat meegenomen. Andersom,
mooi handbal spelen maar met lege
handen staan is geen optie”, aldus
een gedreven trainer/coach zowel
in woord als gebaar langs de kant.
Een aspect waar Björn nadrukkelijk de aandacht op legt is nog niet
genoemd en dat is het gegeven dat
plezier hebben er ook bij hoort en
ook daar zal ruimte voor zijn. Uit dit
alles bij elkaar opgeteld zal aan het
einde van rit blijken waar de selectie
staat. Björn Budding en zijn mannen
zijn er klaar voor, zo lijkt het.
Door Jan Peterse.

Derde avondinstuif atletiek in Leiden

Winst voor Nick bij speerwerpen
Aalsmeer - Op woensdagavond 26
augustus namen Nick Smit en Wim
Metselaar van Atletiekvereniging
Aalsmeer deel aan een wedstrijd
bij Leiden Atletiek in Leiden. Nick
won bij de A-junioren het speerwerpen met een worp van 49.89 meter.
Wim Metselaar kwam in actie op de
100 meter en finishte in een tijd van
15.65 seconden.

Zweten tijdens sportdagen
van Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op 24 en 25 organiseerde Ons Tweede Thuis een sportdag voor haar cliënten (mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking). 380 Mensen uit de
hele regio Amstelland en de Meerlanden kwamen naar sportcentrum
Het Spectrum in Hoofddop om te
sporten en spelletjes te doen. Spelletjes, zoals kegelen, blikken gooien en het zogenaamde ‘om de hoek
sjoelen’ met een aangepaste sjoelbak. Volgens een van de oudere cliënt van Ons Tweede Thuis lijkt het
zeer ingewikkeld, maar valt het in de
praktijk wel mee en haalde ze meer

punten dan ooit. De dagen stonden
verder in het teken van basketbal
en volleybalwedstrijden waar het er
heet aan toeging en ook het zwembad van het Spectrum werd volledig
ingezet. Niet alleen voor zwemmen,
maar ook voor spelletjes en waterpolo. Een zeer populair onderdeel
blijft aerobics. Op de maat van de
stampende muziek werkten grote
groepen zich in het zweet.
De sportdagen worden jaarlijks georganiseerd door Ons Tweede Thuis
en ook deze editie was een zeer geslaagd evenement.

Receptie, wedstrijd AZ en
feestavond 90-jarige VVA
Aalsmeer - Op 15 september 1919
werd in een schuur in Aalsmeer
voetbalvereniging Aalsmeer opgericht. Alweer 90 jaar geleden! In
haar 90 jarige bestaan heeft deze voetbalvereniging vele successen behaald en lange tijd gespeeld
in de hoogste regionen van het Nederlandse amateurvoetbal. Jarenlang was Aalsmeer in de Hoofdklasse KNVB vertegenwoordigd en veroverde zelfs de KNVB beker. Natuurlijk gaat dit jubileum niet onopgemerkt voorbij, want op dinsdag 15
september aanstaande zal de verjaardag met de leden worden gevierd tijdens een feestelijke ledenvergadering.
Donderdag 17 september staan vanaf 18.30 uur de toegangshekken van
het VVA-Sportcomplex aan de Dreef
in de Hornmeer wijd open. Vanaf

19.00 uur ontvangt het bestuur belangstellenden graag in kantine ‘de
Silveren Draeck’ bij de jubileumreceptie die tot 20.30 uur zal duren.
Eveneens op donderdag 17 september zal er, mede dankzij inzet van
shirtsponsor FLYNTH adviseurs en
accountants, een speciale jubileumwedstrijd gespeeld worden tegen
Jong AZ. Deze wedstrijd vangt om
20.00 uur aan en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.
Ter afsluiting van deze ‘feestweek’
vindt op zaterdag 19 september
vanaf 20.00 het jubileumfeest plaats
met medewerking van Disco2000 en
zanger Ron Lyon.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Cees Tibboel, bestuurslid algemene zaken:
06-51334554 of via mail cees.tibboel@quicknet.nl.

Pr voor Jordi !!
Op zaterdag 29 augustus kwam Ajunior Mirjam van Ouwerkerk van
Atletiekvereniging Aalsmeer in actie

op de 800 meter bij de Trackmeeting
van AV Sprint in Breda. Deze wedstrijd is onderdeel van het nationale baancircuit.
De tegenstand was goed, maar door
de harde wind kwamen er geen toptijden uit. Mirjam werd in haar serie
vierde in een tijd van 2.25.84 minuten. Op de 3.000 meter was een persoonlijk record te noteren voor Jordi Baars.
Met de wedstrijd zelf was hij niet
helemaal tevreden, maar hij wist
zijn persoonlijk record toch aan te
scherpen tot 8.48.42 min..

Wedstrijdzeilen 5,5 meter-klasse

Erik Wesselman kampioen
Aalsmeer - - Afgelopen weekend
werd het Open NationaleKampioenschap in de 5.5 meter-klasse verzeild op de Westeinderplassen. De
organisatie was in handen van de
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden vanaf het haventerrein van de
W.V. Aalsmeer.
Ondanks de harde wind werd het
een geslaagd evenement met deelnemers uit Duitsland en Zwitserland. Vrijdag stond een zeer strakke
aanwakkerende wind en alhoewel
de organisatie wel probeerde tot
een serie te komen, kon men uiteindelijk niet anders dan de wedstrijddag af te lasten. Zaterdag was er
met een volle windkracht van 5 Bft
wel te zeilen, alhoewel twee deelnemers met een afgebroken roer
en een gebroken bakstag vroegtijdig de Grote Poel moesten verlaten. Wedstrijdleider Jan-Willem Alberts had prachtige banen uitgezet, met lange aan-de-windse rakken. Ideaal voor de 5.5 meter boten, die met hun slanke rompen en
hoge tuigplan zeer scherp aan de

wind kunnen zeilen. Na drie wedstrijden leek of nog een spannende
strijd zou ontstaan tussen het team
van Erik Wesselman (Ned 35) en
Victorien Bredero (Ned 31) bij tussenstanden van respectievelijk 5-11 en 1-2-2. Maar vervolgens zeilde
Erik Wesselman van W.V. Braassemermeer naar een serie van 4 maal
1 en werd daarmede met Frans van
Schellen en Frank Koppers gedecideerd kampioen. Victorien Bredero
werd met een serie van 1-2-2-2-46 en 3 keurig tweede voor het team
van Aren Jan Pasman.
De Stichting Westeinder Zeilwedstrijden vervolgt dit seizoen het programma nog met wedstrijden komend weekend in de ronde- en
platbodems en scherpe jachten
vanaf de W.V. Nieuwe Meer en het
weekend daarop wordt het kampioenschap in de 12 meter Sharpieklasse verzeild, eveneens vanaf W.V.
Aalsmeer. De wedstrijden zijn op de
Grote Poel voor watersporters rondom het wedstrijdgebied en vooral bij
de bovenboei goed te volgen.

Rolstoeldansersgroep zoekt
staande partners
Aalsmeer - Rolstoeldansers uit
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Lisse,
Haarlem, Aalsmeer en zelfs daarbuiten starten op maandag 21 september weer met de eerste les. In
de groep is nog plaats voor lopende
partners die een nieuwe uitdaging
zoeken in het stijldansen.
Rolstoeldansers kunnen dansen met
een andere rolstoelgebruiker (duodansen) óf met een valide partner
(combi dansen). Het eerste doel is
dansplezier voor iedereen. Een bijkomend streven is de bekende dansen als quickstep, samba of Veleta
zo te dansen dat deze ook voor een
niet-rolstoeldanser als zodanig herkenbaar zijn.
Naast de bekende ‘dansschool-dansen’ komen ook countryline dansen
en partydansen aan bod. En natuurlijk wordt er gezellig gekletst, koffie
gedronken en gelachen. Het dansseizoen bestaat uit dertig lessen.
Speciaal Joan en Lidie worden he-

ren of dames gezocht die het leuk
vinden om te ontdekken dat tussen
dansen voor validen en rolstoeldansen meer overeenkomsten dan verschillen zitten. Joan danst nu drie
jaar en wil dolgraag meer ervaring
opdoen in de Engelse wals, tango,
maar ook samba en cha cha. Lidie heeft jaren met haar echtgenoot
gedanst, maar doordat zijn gezondheid het niet meer toelaat is zij op
zoek naar een andere enthousiaste partner die ook (op termijn) een
wedstrijdje wel ziet zitten.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
eens kijken bij Walking Wheels,
stichting rolstoeldansen, in gebouw
de Aanloop aan de Kruisweg 622
in Hoofddorp op maandag tussen
19.30 en 22.15 uur. Bel voor meer
informatie: Maureen Dijkman (instructeur), tel. 023-5633489, schrijf
naar Legmeerstraat 86, 2131 DX
Hoofddorp of mail naar info@walkingwheels.nl

Clubkampioenschappen tennis

441 Partijen bij All Out!

Aalsmeer - Er is weer volop getennist de afgelopen twee weken bij
tennisvereniging All Out. Van 15 tot
en met 30 augustus vonden de clubkampioenschappen plaats. Het waren twee hele sportieve weken, met
in totaal 441 gespeelde partijen.
Tot het finaleweekend is het droog
gebleven en is er volop lekker buiten gespeeld.
Slechts 36 partijen zijn binnen gespeeld vanwege plotselinge zware
regenval. In het tweede weekend is
een gezellige barbecue georganiseerd, waarbij 148 mensen lekker
een vorkje mee hebben geprikt. Het
toernooi telde dit jaar 352 deelnemers.
In de uitslagen ontbreekt categorie
Dames 3-5. De finale is helaas niet
doorgegaan vanwege ziekte en zal
later alsnog gespeeld worden.
Heren enkel 3-5
1. Paul Wessselius.
Heren enkel 6
1. Rob Schreuder.
Heren enkel 7
1. Brian van den Heuvel.
Heren enkel 8-9
1. Edwin Bons.
Dames enkel 6
1. Letta Boomhouwer.
Dames enkel 8-9
1. Jennifer Vooges.
Heren dubbel 3-5
1. Pieter Mur, Paul Wesselius.
Heen dubbel 6
1. Rob Schreuder, Sam Spaargaren.
Heren dubbel 7
1. Jaap Kok, John Nijholt.
Heren dubbel 8
1. Jos Blom, Arjen Vos.
Dames dubbel 3

Wilma Kransen, Esther Lehmann.
Dames dubbel 6
Agnethe van der Goot, An Volkers.
Dames dubbel 7
1. Monique v. Gijlswijk, Pleuni Jansen.
Dames dubbe 8
1. Monique Brouwer,, Mirjam Meiland.
Finale gemengd dubbel 3-5
1. Tanya Elzas, Herman Demper.
Gemengd dubbel 6
1. Kim v. Neijenhof, Peter v. Gijlswijjk.
Gemengd dubbel 7
1. Letta Boomhouwe, Willem Geleijn.
Gemengd dubbel 8-9
1. Claudia v.d. Laarse, Wilco v.d.
Laarse.

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 september start buurtvereniging Oostend met het nieuwe seizoen klaverjassen. Hiermee komt de eerder vermelde datum van 24 september te
vervallen.
De aanvang is om 20.00 uur en de
zaal gaat open om 19.30 uur. Plaats
van samenkomst is buurthuis het
Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Alle nieuwsgierigen die willen weten hoe het buurthuis eruit
ziet na een likje verf zijn natuurlijk
hartelijk welkom. Ook nieuwe gezichten worden aangeraden de eerste stap te wagen.

Wielerteam Amstelveen
College rijdt voor goed doel
Amstelveen - Afgelopen zondag
30 augustus deed een team van
het Amstelveen College mee aan de
wereldberoemde Ride for the Roses. Dit is een fiets toertocht waarmee geld wordt ingezameld voor
het Koningin Wilhelmina Fonds.
Het team van het Amstelveen College bestond uit 13 fietsers. Onder
hen docenten lichamelijke opvoeding, wiskunde, geschiedenis, informatica en management en organisatie, alsook de conciërge van
de school. Vanaf de veilinghallen in
het Gelderse Huissen vertrokken ze
voor hun rit van ruim 110 kilometer.
Over afgezette wegen ging de tocht
via Arnhem, de Veluwe, Wageningen en Rhenen terug naar Huissen.
Een unieke belevenis was het stuk
op de A325; de snelweg was volledig vrijgemaakt voor de duizenden
fietsers. Tijdens deze rit staat niet
alleen de sportieve prestatie centraal, maar ook de gezamenlijke inspanning voor het goede doel. Volgens sportdocent Bakker is sport
één van de manieren om geld bijeen te zamelen. Hij was zichtbaar
blij dat hij hier op deze manier zijn
steentje aan kon bijdragen. De docentes Dalhuizen en Garnier, die afgelopen vrijdag nog derde en vierde waren geworden in de scholentriatlon, keken hun ogen uit en vonden dit ook een evenement dat nergens mee te vergelijken was. De ro-

ze brigade van het Amstelveen College trok tijdens de rit veel bekijks.
Enerzijds door de outfit, anderzijds
door hun inzet en rijgedrag.
Tijdens de tocht was de groep uit
elkaar geslagen waardoor het leek
dat er meer Amstelveense fietsers
rondreden dan dat er daadwerkelijk waren. Aan het einde van de
dag won het saamhorigheidsgevoel
het van het sportieve fanatisme en
de wil om sportief te presteren, zodat het team na 4 uur koers als geheel over de finish kwam. Volgens
docent Roos is het een evenement
waaraan het Amstelveen College
in de toekomst zeker vaker aan zal
meedoen. De wens is om volgend
jaar het team niet alleen uit docenten, maar ook uit leerlingen te laten bestaan.
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Sjors Spaargaren wint
laatste tijdrit STG VZOD

Tennisclinic met Jacco Eltingh en:

Jubileumfeest van 25-jarige
Tennisvereniging Kudelstaart
Kudelstaart - In maart van dit
jaar bestond tennisvereniging Kudelstaart officieel vijfentwintig jaar.
Deze zomer stond in het teken van
verschillende jubileumactiviteiten,
met als hoogtepunten het jubileumfeest van afgelopen zaterdag en de
tennisclinic met Jacco Eltingh. Jacco was in het voorjaar al een keer
te gast geweest bij TVK tijdens het
gezellige jeugdkamp. Vorige week
was het de beurt aan de senioren
om les te krijgen van de bekende
oud-Wimbledon kampioen. Maar
ook een aantal jeugdleden mocht
zich gelukkig prijzen door nog een
keer te leren van zijn aanwijzingen.
Het werd een leuke tennismiddag
die, mede door het prachtige weer,
een groot succes werd. Na een gezamenlijke warming-up, kwam iedereen in groepjes aan de beurt om
tips van de oud-tennisprof te krijgen en een paar games met èn tegen hem te spelen.
De jubileumactiviteiten werden afgesloten met een gezellige barbecue voor alle leden, gevolgd door
een feestavond met live muziek.
De kinderen hadden die middag al
spelletjes kunnen doen en zichzelf
door een sneltekenaar kunnen laten

tekenen. De leden konden toasten
op hun gezellige tennisvereniging,
terugblikken op de afgelopen vijfentwintig jaar en vooruit kijken naar
een goede toekomst van hun club.
TVK is het in gelukkige bezit van
een modern en ruim clubgebouw en
zeven nieuwe kunstgrasbanen. De
vereniging dankt zijn succes vooral aan de vele vrijwilligers, die zich
voor allerlei zaken inzetten. Naast
het bestuur en de vele commissies,
dragen alle leden hun steentje bij
aan de goed lopende vereniging,
door het draaien van kantinediensten. De gezonde vereniging is de
laatste tijd snel gegroeid en heeft
met haar zevenhonderd leden zelfs
een ledenstop.
Tijdens de feestavond, die tot in
de late uurtjes door ging, werd bij
dit alles nog even stilgestaan door
voorzitter Ernest Nobel. Op dit moment zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen in volle gang, dus
kunnen de leden nog dagelijks genieten van hun gezellige club, spannende wedstrijden en het mooie
clubgebouw. Meer informatie: www.
tvkudelstaart.nl.
Tekst Ilse Zethof.

Foto Lena Faiman.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 september

J.A. United.MD.2 – RCH MD.1
J.A. United.ME.1 – KDO ME.1

AALSMEER
SCW 1 - Aalsmeer 1
Roda’23 3 - Aalsmeer 2
Eemdijk 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer Vet.1 – Legm.vogels Vet.1

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Zaandijk A1

12.00 u

Dames
RKAV DA.1 - Aalsmeer DA.1

17.00 u

R.K.A.V.
Dames
RKAV DA.1 – Aalsmeer DA.1

17.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 - RKAV MB.1

11.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A. United.B1 - Hillegom B1
Amstelveen C1 - J.A.United .C1
Concordia C2 - J.A.United .C2

14.00 u
10.00 u
9.30 u

Pupillen
Hillegom D1 - J.A. United.D1
J.A. United.D2 – Concordia D2
RKDES D2 – J.A. United D3
RKDES D3 – J.A. United D4
J.A. United.E1 – VVC E1
J.A. United.E2 – DIOS E1
RKDES E2 – J.A. United E3
RKDES E3 – J.A. United E4
KDO E4 – J.A. United E8
KDO E5 – J.A. United E9
J.A. United.F1 – KDO F1
J.A. United.F2 – RKDES F1
J.A. United F3 – RKDES F3
J.A. United F5 – RKDES F4
RKDES F5 – J.A. United F6
RKDES F7 – J.A.United F8
J.A. United E5 – RKDES E4
J.A. United E7 – J.A.United E6

10.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u
10.30 u
12.00 u
10.15 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
J.A. United.MC.1 – VVC MC.2
11.30 u
Allance’22 MD.1- J.A. United.MD.1 9.00 u

Badminton
voor dames in
de Proosdijhal
Kudelstaart - Elke donderdagmorgen spelen een groepje dames badminton in de Proosdijhal.
Omdat enkele leden van badmintonclub ‘Slagvaardig’ zijn verhuisd
of gestopt kunnen nieuwe leden
verwelkomt worden.
Dames van alle leeftijden worden
uitgenodigd om donderdagmorgen
10 september vanaf 10.00 tot 11.30
uur te komen badmintonnen.
Er wordt niet gespeeld in de schoolvakanties.
Kom eens proefspelen! Wie eerst
meer informatie wil, kan bellen naar:
0297-327026 of 0297-321509.

11.00 u
9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D2 – J.A. United D2
RKDES D3 – J.A. United D4
Kickers D2 - RKDES D4
RKDES E1 - Argon E1
RKDES E2 – J.A .United E3
RKDES E3 – J.A. United E4
J.A. United E7 - RKDES E4
J.a. United F.2 - RKDES F1
Kickers F1 - RKDES F2
J.A. United F3 - RKDES F3
J.A. United F5 - RKDES F4
RKDES F5 – J.A. United F6
RKDES F6 - J.A. United F7
RKDES F7 - J.A. United F8
RKDES F8 – Kickers F2
RKDES F9 – Kickers F3

9.30 u
11.00 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
10.15 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

Dames en meisjes
RKDES MA.1 – Pancratius MA.1
RKDES MB.1 – RKAV MB.1
SCW MC.1 - RKDES MC.1

11.00 u
11.00 u
12.15 u

S.C.W.
SCW 1 – Aalsmeer 1
SCW 2 – CSW 3
SCW 3 – VVGA 3
Sp.Martinus Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Hoofddorp Vet 2
SCW Vet.3 – ABN AMRO Vet 2

14.30 u
12.30 u
11.30 u
14.30 u
17.00 u
14.30 u

Junioren
Hillegom A1 - SCW A1
SCW B1 – Amstelveen B1
SCW C1 – Hillegom C1

17.00 u
10.30 u
10.00 u

Pupillen
SCW D1 – RKAVIC D1
Diemen D2 - SCW D2
SCW E1 – Hoofddorp E8
Legm.vogels F2 - SCW F1

9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
Overbos DA.2 - SCW DA.1
SCW MB.1 – Roda’23 MB.2
SCW MC.1 – RKDES MC.1
Diemen MD.1 - SCW MD.1

14.45 u
14.30 u
12.15 u
10.00 u

VZOD viert haar zestigste
verjaardag met feestweek
Aalsmeer - Vijf dagen lang was het
groot feest bij VZOD. De in 1949 opgerichte vereniging vierde haar zestigste verjaardag groots. Een hele
grote groep vrijwilligers zorgde voor
vertier voor jong en oud. Woensdagmiddag 26 augustus openden
voorzitter Sietze Fokkema en burgemeester Pieter Litjens om 14.00
uur de feestweek. Het was prachtig
om te zien hoe een grote groep Kudelstaartse kinderen 100 gekleurde ballonnen oplieten. Iedereen
had zijn of haar ballon voorzien van
een wedstrijdkaartje. Voor degene
wiens ballon het verste weg gevonden wordt, heeft VZOD nog een leuke prijs. De volgende dag ontving
de vereniging al het eerste kaartje
uit Urk en maandag uit Zuid-Laren,
Drenthe!, Wie weet komen er van de
week nog wel buitenlandse inzendingen binnen. Nadat de ballonnen
uit het zicht verdwenen waren, werden er leuke spelletjes gespeeld. De
ruim 80 aanwezige basisschool kinderen vermaakten zich met spijkerpoepen, aardappelracen en puzzelschieten op de korf. Ook werden zij
vrolijk gesminckt en kregen zij een
lekker portie poffertjes met limonade. Om 16.00 uur was de middag ten
einde en gingen de winnende teams
met een grote zak spekkies naar
huis. Donderdag was er een korfbalclinic van ex-VZOD-ers Martijn
Roos en Arie Verburg. Zij leerden
de aspiranten en junioren hoe in de
korfballeague verdedigd wordt. Een
erg leerzame avond dus. Deze werd
gevolgd door de klaverjasavond.
De hele kantine was vol en gezellig en deze avond vormde de aftrap
voor het nieuwe klaverjasseizoen bij
VZOD. Vrijdagavond het traditionele
koppelschiettoernooi met niet minder dan 50 koppels, strijdend om de
Ellen Grootjans Trofee. Helaas speelde het weer ook een partijtje mee
hetgeen organisatoren Eric Spaargaren en Paul te Riele noopte het
toernooi op te schorten. Het vervolg
zal binnenkort op een zaterdagmiddag zijn. Op zaterdag stond het zeskamp op het programma. Om 11 uur
zetten 90 deelnemers hun sportiefste beentje voor. Er werd fanatiek
gestreden op de survivalbaan en bij
de verschillende hindernis- en behendigheidsspellen. Favoriet onderdeel van de deelnemers was het Levend Sjoelen. Een onderdeel waarbij de deelnemers als echte sjoelste-

nen in het juiste vak moesten glijden. Om half 3 werden de spellen
snel opgeruimd en konden de moegestreden deelnemers aanschuiven
voor de topwedstrijd tussen Koog
Zaandijk 1 en Tempo 1. De wind
zorgde voor een lastige wedstrijd
waar honderden belangstellenden
getuige van waren. Bij het eindsignaal bleek Koog Zaandijk de sterkste met een eindscore van 14-11 op
het bord. Tijdens het feestelijk uurtje werd door sprekers wethouder
Jaap Overbeek, oud-trainer Arthur
Blauw en voorzitter Sietze Fokkema
stil gestaan bij de geschiedenis van
VZOD maar ook de toekomst kwam
uitgebreid ter sprake. Die toekomst
begon direct met de presentatie van
de nieuwe hoofdtrainer van VZOD,
Klaas Bosman.
Na de barbeque zorgde zanger Albert voor een heerlijk kinderuurtje en samen met Disco Pingwing
wist Albert ook ‘s avonds de voetjes van de vloer te krijgen. Achter
de tap twee zeer bedreven barkeepers: wethouder Jaap Overbeek en
burgemeester Pieter Litjens. Tot slot
was er zondag een oecumenische
kerkdienst op het veld van VZOD.
In groten getale werd deze dienst
in de buitenlucht door jong en oud
bezocht. Doordat iedereen zín eigen stoeltje/kleed mee nam werd
het een gezellige en informele setting op het grasveld. Gelukkig zat
het weer mee en kon genoten worden van een stralend zonnetje. De
dienst werd geleid door dominee R.
Poesiat en pastor A. Blonk. In gesproken en gezongen woord werd
het thema Lichaam van Christus
vertolkt. Een hand en een voet, we
hebben ze allebei nodig, net als bij
een sportvereniging. De zang was
in goede handen van een groot gelegenheidskoor dat zich voor deze
ochtend spontaan aangemeld had.
Samen met de band zorgen zij voor
een uitstekende muzikale omlijsting.
Voor de kinderen was er het kindermoment met een heus schaap. Net
zoals een herder gaat ook God op
zoek naar het vermiste schaap. Dit
schaap liet zich vinden. Na afloop
was er nog koffie, thee, limonade en
een lekkernij in de kantine om deze dienst af te sluiten. Een zeer geslaagde feestweek dus. Voor meer
informatie en vele foto’s kan gekeken worden op www.vzod.nl.

Zondag 6 september
R.K.A.V.
RKAV 1 – NFC/Brommer 1
RKAV 2 – Swift 4

14.00 u
11.30 u

Junioren
RKAV A1 – NFC/Brommer A1

Zaterdag darts open Kudelstaart

11.30 u

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag start dartclub Poel’s Eye het seizoen met de traditionele open Kudelstaart. In het vernieuwde Dorpshuis start het toernooi om 20.00 uur.
Na het spectaculair verlopen voorgaande seizoen verwacht het bestuur van Poel’s Eye een evenzo mooi 2009-2010. De Open Kudelstaart is een titel die menig darter op z’n palmares wil schrijven. Bij
de heren is René Kruit de titelverdediger. René won het vorig seizoen op spectaculaire wijze de laatste speelavond van het voorgaande seizoen van Gerard Klijn. Beide spelers konden echter niet voor-

Jong Aalsmeer United
Junioren
DIOS B1 – J.A. United B1 (zon)

14.30 u

R.K.D.E.S.
CTO’70 1 - RKDES 1
Diemen 2 - RKDES 2
DCG 3 - RKDES 3
Fortius 3 - RKDES 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
12.00 u

Junioren
Legm.vogels A1 - RKDES A1
RKDES B1 – De Zouaven B2
RKDES C1 – Pancratius C2

14.00 u
12.00 u
10.00 u

komen dat de Kudelstaarter Danny Zorn er met de seizoenstitel van
door ging. Hiermee zijn direct bij de
heren drie favorieten voor de Open
Kudelstaart genoemd. Bij de dames
kan Floortje van Zanten haar titel
niet verdedigen. Zij moet prioriteiten stellen en zal dit weekend afreizen naar Engeland voor de ‘Winmau
World Masters 2009’. Wellicht kan
de dameskampioen van het voorgaande Poel’s Eye seizoen, Monique
Goeman, hiervan profiteren. Deelnemen kost 3 euro, ook kijkers zijn
van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de regionale dartwebsite: www.poelseye.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 27 augustus is al weer de laatste tijdrit
van het fietsseizoen 2009 verreden.
Twintig leden van STG VZOD kwamen aan de start op het parcours
tussen Rijnsaterwoude en Woubrugge. De temperatuur was prima
met een stevige wind.
In deze vijfde tijdrit van het seizoen gingen als eersten de senioren van start over een afstand van
16,6 kilometer, direct gevolgd door
de jeugdleden die één ronde van
8,3 kilometer voor de wielen kregen. In het tweede stuk van de ronde kregen de renners flink wind tegen, waardoor het niet meeviel om
de snelheid hoog te houden. Het
laatste stuk naar de finish, met wind
in de rug, werden hoge snelheden gehaald en prima tijden gereden. Bij de jeugd was Bart Straathof
de snelste met een gemiddelde van
33,7 kilometer per uur. Mede door
deze goede prestatie eindigde Bart
als eerste in het jeugdklassement.
De strijd om de tweede plaats in de
tijdrit was spannend: Renate Kamperman was 1 seconde sneller dan
Maud Berk, die 1 seconde vóór Rosanne Appelman eindigde. Ook Pien
Berk, Anne-Marie Hansen en Jerry Schuurman scoorden prima eindtijden met een gemiddelde snelheid
van bijna 30 kilometer per uur. Bij
de dames ging de strijd tussen Ria
Bosman en Jojanneke Kort. Jojanneke heeft nog last van een blessure en kan nog niet voluit gaan. Daardoor eindigde Ria vóór Jojanneke
en bezet zij de eerste plaats in het
klassement. Sjors Spaargaren was
de sterkste bij de heren senioren.
Met een gemiddelde van 43 kilometer per uur bleef hij Mark van den

Broek 49 seconden voor. Wel eindigde Mark als eerste in het klassement, doordat hij alle tijdritten van
dit seizoen gereden heeft. Nieuwkomer Cees van Dok legde beslag
op de derde plaatse in de tijdrit, gevolgd door Eric Onderdelinden, Erik
Aarsen en Jan Willem Verkerk. Met
een gemiddelde snelheid van rond
de 35 kilometer per uur, deden Kick
Spaargaren, Gerard Kamperman en
Gerard Hansen en Paul Spaargaren
deden niet veel voor elkaar onder.
De komende weken staan in het teken van de voorbereiding voor het
fietsweekend. In het weekend van
18 tot 20 september wordt het fietsseizoen afgesloten in het Limburgse
Eijsden waar de Mergelheuvelland
tweedaagse wordt gereden.
Voor foto’s, uitslagen en klassementen van de tijdrit en informatie over
het fietsweekend: www.stgvzod.nl.

Sportvereniging Omnia 2000

Pilates alleen voor mannen
Aalsmeer - Wegens groot succes
in Kudelstaart nu ook pilates voor
mannen in Oost!
Heb je wel eens last van je rug,
schouderklachten, strakke hamstrings etc. maar wil je niet tussen
de vrouwen liggen? Op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur organiseert SV Omnia 2000 alleen voor
mannen een uurtje pilates in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Verschillende oefeningen worden op een mat gegeven.
De oefeningen worden verdeeld in
rug-, zij- en buik oefeningen. Iedere les start met een warming-up en
tot slot een cooldown om te ont-

spannen. Door iedere week de lessen te volgen versterk je je powerhouse. Je powerhouse bestaat uit
je diepliggende buikspieren, je bekkenbodemspieren en rugspieren.
Daarnaast verbeter pilates de flexibiliteit van je lichaam. Kortom heel
veel voordelen zonder intensieve inspanning.
Bij pilates is ontspanning net zo belangrijk als de inspanning. Kom gewoon eens een proefles doen en na
een aantal lessen merk je al gauw
verschil in het dagelijks leven met
name tijdens het lopen, tillen en
bukken. Voor meer informatie: www.
svomnia.nl

Zondag handbalwedstrijd tegen IJsland

FIQAS toernooi goede
opwarmer voor Europacup
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer hebben hun voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met het eigen FIQAS toernooi in de Bloemhof. Op zaterdag
werd gespeeld tegen de jonge Franse ploeg (met spelers onder 22 jaar)
uit Duinkerken, op zondag stonden de Aalsmeerders tegenover de
Limburg Lions en het Belgische KV
Sasja. Hoewel FIQAS Aalsmeer zaterdag wat stroef startte, want er
werden met name in de eerste helft
de nodige kansen gemist, werd er
uiteindelijk toch vrij eenvoudig gewonnen: 32-21.
Een dag later ging de afronding beter en werd er opnieuw twee keer
gewonnen, al was de zege op de
Limburgers er een waar wel voor geknokt moest worden: 28-26. De 4525 winst op Sasja is wat geflatteerd,
want de Belgen hadden vlak daarvoor ook al een wedstrijd gespeeld.
Terugkijkend konden de Aalsmeerders beslist tevreden zijn: er was gedurende het toernooi steeds goed
doorgewisseld en zo werden ook
deze oefenwedstrijden benut om de
ploeg klaar te krijgen voor het echte werk. Want nu de voorbereiding
erop zit, staat voor aanstaande zondag meteen een behoorlijk vuurproef op het programma: in het Europese EHF Cup toernooi staat FIQAS Aalsmeer als landskampioen in
de eerste ronde tegenover het sterke Fram uit IJsland. Geen ploeg om
te onderschatten, want Fram kwam
vorig seizoen ook uit in het EHF
Cup toernooi, versloeg in de tweede ronde het Griekse Omni SV Hellas, en verloor in de derde ronde van
Vfl Gummersbach. Het jaar daarvoor behaalde Fram de achtste finale van het toernooi om de Challenge Cup (waarin het uiteindelijk nipt
verloor van een Roemeense club).
FIQAS Aalsmeer moet dus flink aan
de bak, maar dan zal meteen duidelijk worden hoever de ploeg van
Björn Budding Europees gezien is.
De wedstrijd aanstaande zondag 6
september in de Bloemhof begint
om 14.00 uur.
Europacupwedstrijd op tv!
De thuiswedstrijd van de heren
van FIQAS Aalsmeer in het Euro-

pacup toernooi tegen het Ijslandse
Fram zondagmiddag 6 september
zal (deels) live door de NOS worden
uitgezonden in het programma Studio Sport. Ook RTV NH maakt opnames voor de zondaguitzending.
Start competitie dames
De dames van FIQAS Aalsmeer, die
dit seizoen uitkomen in de Eerste Divisie, starten hun seizoen op zaterdag 12 september aanstaande met
een thuiswedstrijd tegen DSVD. Deze wedstrijd in sporthal de Bloemhof
begint om 19.15 uur.
Super Cup op 18 september
Dit jaar worden de wedstrijden om
de Super Cup – tussen de nationale
landskampioenen en bekerwinnaars
– gespeeld op vrijdagavond 18 september in het Topsportcentrum in
Almere. De mannen van landskampioen FIQAS Aalsmeer treffen dan
bekerwinnaar Kras/Volendam om
21.00 uur. De dameswedstrijd begint
om 19.00 uur en gaat tussen T+A/
V.O.C. en Kiddy World SEW. Tussen
beide wedstrijd door worden de winnaars bekend gemaakt van de Verkiezing Handballers/sters van het
seizoen 2008/2009 (met Aalsmeerse kanshebbers!). Kaarten voor de
Super Cup zijn te bestellen via www.
nhv.nl. Of er vanuit Aalsmeer een
supportersbus gaat rijden is nog
niet bekend. Houd daarvoor de borden in de Bloemhof en www.hvfiqasaalsmeer.nl in de gaten.

Jaap wint bij
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Jaap Weij met 5081 punten, gevolgd door Jan Weij met 4828
punten, Jan Oliemans met 4751 punten en Piet van As met 4721 punten.
Bij het jokeren was de hoogste eer
voor Janny Noordam met 156 punten en op de tweede plaats is Saar
Looy geëindigd met 171 punten.
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Zomerschakers strijden tot
het einde bij Schaakclub
Aalsmeer - Het einde nadert van
een zeer succesvolle zomercompetitie. Schaakclub Aalsmeer mocht gemiddeld wekelijks meer dan twintig
enthousiaste schakers uit Aalsmeer
en wijde omgeving ontvangen om
in gezellige en ontspannen sfeer te
schaken. Zo ook tijdens de voorlaatste ronde afgelopen vrijdag. Jan
Bosman nam een voorschot op zijn
vierde zomertitel.
Dankzij zijn 3-1 overwinning op Bert
Drost heeft hij aan 1 punt voldoende
volgende week om zicht tot zomerkoning te laten kronen. Arie Spaargaren zal nog proberen daar een
stokje voor te steken, maar moet
dan wel het maximale aantal van
4 punten weten te scoren. Vrijdag
zat Ron hem echter danig dwars en
pakte eenmaal knap de winst. Cees
Verburg had een zware avond, maar
kon toch tevreden huiswaarts keren
met een tas vol punten. Hans Pot
speelde sterk, maar had moeite met
het speeltempo.
Met nog 10 seconden op de klop
probeerde Hans met een remiseaanbod Cees nog van de wijs te
brengen, maar deze speelde onverdroten voort. Hierdoor maakt
Cees nog goede kans op eremetaal. Net als Elham Wasei die door
twee sterke partijen maximaal wist
te scoren tegen Anton Kraaij. Clemens Koster was echter het snelste
klaar. Nog voor de tweede kop kof-

fie had hij Abdul Wasei al twee keer
verslagen. De laatste speler die met
4 punten naar huis kon gaan was
Ferry Weverling. Jeroen Vrolijk probeerde Ferry op alle mogelijke manieren van zich af te houden, maar
legde uiteindelijk toch het loodje en
moest de vlag strijken. Tom van der
Zee doet de hele zomer al goede zaken. Hij sloeg tot nog toe geen ronde over en scoort goed. Zo wist hij
vrijdag de verdedigend zomerkampioen Gerrit Harting met sterk spel
op 2-2 te houden. Volgende week is
de veertiende en laatste ronde van
de zomercompetitie. Op vrijdag 18
september start dan weer het nieuwe schaakseizen bij Schaakclub
Aalsmeer. Mensen zijn van harte
welkom om ook eens sfeer te komen proeven en vrijblijvend een
partij te schaken in ‘t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15.
Aanvang is 20.00 uur. Voor meer informatie: Clemens Koster, voorzitter, 0297-323515 of zie de website:
www.schaakclubaalsmeer.nl.
Uitslagen 13e ronde zomercompetitie
Bert Drost-Jan Bosman
Ron Klinkhamer-Arie Spaargaren
Huup Joosten-Vincent Jongkind
Gerrit Harting-Tom van der Zee
Cees Verburg-Hans Pot
Anton Kraaij-Elham Wasei
Clemens Koster-Abdul Wasei
Martin Steinhart-Ger Lubbers
Ferry Weverling-Jeroen Vrolijk
º

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

Tom van der Zee: altijd gevaarlijk.

500 Deelnemers beleven sportieve dag

Sander en Birgit Berk winnen
Triathlon Aalsmeer
Aalsmeer - De 22ste editie van de
Multi Triathlon Aalsmeer maakte de
slogan weer waar: het was de mooiste zondag van augustus. Niet alleen vanwege het weer, dat verrassend goed bleef, maar vooral door
de vele mooie prestaties van de ruim
500 deelnemers kon de organisatie
van een succes spreken. De jongste
triatleetjes van 6 tot 13 jaar gingen
als eerste van start voor hun Mini-triatlon. De Aalsmeerse wethouder van sport Jaap Overbeek loste om 9.30 uur het startschot voor
de 48 enthousiaste deelnemers. In
Zwembad De Waterlelie zwommen
zij 250 meter om vervolgens de fiets
te pakken voor 10 kilometer fietsen
en tot slot nog 2,5 kilometer te lopen. In deze eerste startserie werd
ook gestreden om de Nederlandse
titels voor aspiranten. Finn Timmermans uit Broekhuizervorst kwam in
34.09 minuten als eerste over de finish. Minder dan een minuut later
finishte ook het eerste meisje, Elisa de Ruyter uit Almere. Ze werden
later ook gehuldigd als Nederlands
aspiranten kampioenen. Op dat NK
waren de triathleetjes van het Multi
Triathlon Team sterk aanwezig. Maar

liefst drie keer kleurde het podium
paars. Bij de jongens-8 kreeg Justin Heysteeg uit Aalsmeer het brons
omgehangen, net als zijn broer Davy bij de categorie jongens-10. Bij
de categorie jongens-12 stond ook
een Multi op het NK-podium. Niels
van Bunningen uit Aalsmeer zorgde
voor de derde bronzen medaille op
het kampioenschap.

Meyden. 14. Danny v. Leeuwen. 15.
H. Kluinhaar en dr.
De strijd om het ploegenklassement
nog steeds door. De ploegen van
zuivelspecialist Langelaan en Oerlemans Confectie gaan uitmaken
wie de uiteindelijke winnaaar wordt.
Met nog twee vluchten te gaan is de
stand als volgt:

In het midden Wim Engel en rechts van hem Wilko Alewijnse. Zij worden geflankeerd door de twee selectiespelers Donja Passies en Willem Mast en de
nieuwe trainer/coach Klaas Bosman in de nieuwe sponsorkleding.

Nieuwe hoofdsponsors VZOD
Kudelstaart - Korfbalvereniging
VZOD heeft met ingang van het
nieuwe seizoen twee nieuwe hoofdsponsors, Autobedrijf vd Boon en
Engel Foreign Food. Afgelopen zaterdag werden ze tijd
ens de receptie van het 60-jarig jubileum van de club gepresenteerd,
samen met de nieuwe trainer/coach
Klaas Bosman.
Namens autobedrijf vd Boon uit Leimuiden was afgelopen zaterdag Wilko Alewijnse aanwezig bij de presentatie. Voor VZOD geen onbekende, want Wilko heeft jaren lang in de
selectie gespeeld van de club. Toen
hij onlangs aangaf, dat vd Boon
zich ten doel stelt meer naamsbekendheid te krijgen in de regio Kudelstaart en Aalsmeer, was de deal

gauw gesloten.
De manier waarop VZOD regelmatig
in de lokale pers verschijnt, spreekt
hem erg aan en voldoet precies aan
deze doelstelling.
De tweede nieuwe sponsor die op
de kleding van de selectie zal prijken is Engel Foreign Food BV, Neerlands grootste importeur en leverancier van voedingsmiddelen uit
onder andere Suriname, het Caribisch gebied, Turkije, Marokko, het
Middellandse-Zeegebied, Mexico, Amerika, Indonesië, India, Japan en Thailand. Namens dit bedrijf
was Wim Engel aanwezig bij de presentatie. Zijn zoon Gert speelt in het
E1-pupillenteam bij van VZOD, dus
ook voor hem was VZOD geen onbekende.

Olympische afstand
Om 11.30 uur gaf burgemeester
Pieter Litjens het startschot voor
de olympische afstand. Ruim tweehonderd deelnemers renden tegelijk vanaf het Surfstrand het water in
voor 1500 meter zwemmen. Favoriet
Sander Berk kwam als eerste uit het
water. Ook tijdens de 40 km fietsen
bleef hij aan de leiding. In het finaleonderdeel, de 10 km lopen, bouwde
Berk zijn voorsprong verder uit. Hij
finishte in 1:53:40 als winnaar, ruim
tweeënhalve minuut voor Machiel
Ittmann uit Hilversum en Aalsmeerder Frans van Heteren, die in 1:57:00
finishte. Bij de dames ging de winst
naar een ander lid van de familie
Berk: Birgit Cals-Berk. Hoewel ze
tegenwoordig in Maastricht woont
voelde Aalsmeer toch weer als haar
thuiswedstrijd aan. Birgit Cals-Berk
ging net als haar broer van start tot

NK junioren
Het slotstuk van Triathlon Aalsmeer
werd gevormd door het spectaculaire Nederlands kampioenschap
voor jeugd en junioren. Sander Berk
schoot om 13.45 de meisjes weg
voor hun wedstrijd over 750 meter
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km
lopen. Vijf minuten later loste Birgit Cals-Berk het startschot voor de
jongens. Peter de Vries, afkomstig
uit het Nationaal Topsport Centrum
Triatlon in Sittard, finishte na 59:07
minuten als Nederlands kampioen.
Maaike Caelers, eveneens uit Sittard, werd Nederlands kampioen bij
de meisjes in 1:04:09 uur. Voor hen
en de Nederlands kampioenen in de
andere leeftijdscategorieën klonk
het Wilhelmus als afsluiting van een
mooie triatlondag.
Foto’s: Ronald van Doorn.

Tafeltennistoernooi in Reede
tijdens verenigingenmarkt

Eerste overwinning voor
Michel de Block

1. Zuivelsp. Langelaan 14.298 pnt
2. Oerlemans Confectie 14.163 pnt
3. Bosman Kassenbouw 12.408 pnt
4. A.A. Sloopwerken
12.024 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
11.191 pnt
Komend weekend staat de wedvlucht vanuit Nijvel op het programma.

finish aan de leiding en finishte in
2:04:29 uur. Achter haar eindigde
Hanneke de Boer-Bouma uit Leiden in 2:11:15 op de tweede plek en
Multi triatlete Diana Gorter uit Amstelveen in 2:21:02 uur op de derde
plek. Tijdens de wedstrijd waren ook
alle ogen gericht op handbiker Jetze Plat uit Vrouwenakker. Deze 19jarige athleet heeft twee slechte benen, maar hij volbracht wel de olympische triatlon van Aalsmeer. Hij finishte in 2:21:08, een knappe prestatie.

Snelste Aalsmeerder
Een uur na de eerste start stonden de deelnemers op de recreatieve achtste al klaar voor hun triathlon over 500 meter zwemmen,
20 km fietsen en 5 km lopen. Frank
Heestermans uit Ede was hier met
55.34 minuten de snelste. Tijdens
het fietsonderdeel had hij de leiding
genomen en met een snelle looptijd won hij de wedstrijd vlak voor
Multi triatleet Freek de Boer. Derde werd Henry Piek uit Rumpt. Bij
de dames ging de winst naar Cindy Brussé uit Zoetermeer, die maar
een halve minuut voor Helen Hofstede uit Utrecht finishte. Multi triatlete Jolande ten Brinke eindigde op de derde plek. In deze startserie stonden ook een groot aan-

Postduiven de Telegraaf

Aalsmeer - Op zaterdag 29 augustus kregen de 478 ingekorfde duiven om 10.10 uur het startschot voor
de vlucht vanuit Strombeek.
Door de stevige westenwind moesten de beestjes hun uiterste best
doen om op de juiste koers te blijven. Overwinnaar werd Michel de
Block, die hiermee zijn eerste overwinning in zijn carrière behaalde. Zo
zie je maar, de aanhouder wint!
De uitslag:
1. M. de Block. 2. Comb. Wiersma
en zn. 3. J. v. Duren. 4. V. Leeuwen/
v. Grieken. 5. J. v. Dijk. 6. C. v. Vliet.
7. A. v.d. Wie. 8. D. Baars. 9. G. v.d.
Bergen. 10. Comb. v. Ackooy. 11. J.
v. Ackooy. 12. Th. v.d. Wie. 13. P. v.d.

tal Aalsmeerders aan de start. De
dorpsgenoten gingen op de achtste
de strijd met elkaar aan om de prijs
voor Snelste Aalsmeerder en Snelste Aalsmeerse. Bruus-Jan Willemsen en Mariët Tas waren de snelste dorpsgenoten en kregen daarom een mand vol Aalsmeerse specialiteiten: twee flesjes van de Scone
Bierbrouwers, een Westeinderbrood
van Bakkerij Vooges en het boekje ‘Op eenzame hoogte’ over de watertoren van Aalsmeer, aangeboden
door Boekhuis Aalsmeer.

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Hele maand september kennismaken!

Maand van Aangepast Sporten
in de provincie Noord-Holland
Aalsmeer - In september barst het
nieuwe sportseizoen voor alle sporters weer in volle hevigheid los. Een
ideaal moment om kennis te maken met alle aangepaste sportmogelijkheden in de regio. Daarom
staat september in het teken van de
‘Maand van het Aangepast Sporten’.
Sport doet goed, dat weet iedereen.
Ook de waarde van aangepast sporten is geen punt van discussie. Juist
voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, auditief, visueel) of chronische aandoening
is sport uitermate belangrijk. Om
grenzen te leren kennen en verleggen, maar zeker ook om het zelfvertrouwen te vergroten.
Helaas is de onbekendheid over de
mogelijkheden om aangepast te
sporten een belangrijke reden dat
potentiële sporters nog niet actief
zijn. Middels de ‘Maand van het
Aangepast Sporten’ willen de samenwerkingsverbanden aangepast
sporten in Noord-Holland meer bekendheid geven aan het uitgebreide scala van mogelijkheden om te
sporten met een beperking of chronische aandoening in de provincie. Alleen al in Amstel en Meerlanden zijn meer dan 100 sportactiviteiten met een aangepast sportaanbod. De diversiteit in het sportaanbod is groot. Hierbij kan gedacht
worden aan sporten, zoals rolstoelbadminton, rolstoeltennis, G-dansen, zwemmen/aquajoggen in verwarmd water of nordic walking. Er
zijn ook diverse fitnesscentra en oefengroepen in de regio met speciale aangepaste sportprogramma’s.
Tevens is het aangepaste sportaanbod voor kinderen de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe activiteiten. Op de vernieuwde website
www.aangepastsporten.info is het
volledige sportaanbod te bekijken.

Wie het sportaanbod liever op papier heeft, kan de nieuwe brochure ‘Wegwijzer Aangepast Sporten
Amstel & Meerlanden’ aanvragen.
Neem voor meer informatie contact
op met Wikke van Stam, regiomedewerker aangepast sporten, telefoon
023-5576955 of e-mail: wvanstam@
sportservicenoordholland.nl. Wie op
de hoogte wil blijven van het aangepast sporten in Amstel en Meerlanden kan zich aanmelden bij Wikke
van Stam voor de digitale nieuwsbrief. Ook verenigingen die met het
idee rondlopen om te starten met
een sportgroep voor volwassenen
of kinderen met een beperking kunnen voor ondersteuning terecht bij
de regiomedewerker.

Start seizoen
bij Sjoelclub
Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout opent de deuren weer voor
een nieuw en gezellig sjoelseizoen.
De eerste speelavond is op donderdag 10 september vanaf 19.45
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.
Eens in de veertien dagen komen de
sjoelers bijeen. Zowel leden als nieuwe spelers zijn welkom bij de Sjoelclub. Wie geïnteresseerd is, wordt
uitgenodigd eens binnen te lopen.
Op vrijdag 16 oktober wordt een
koppelsjoelwedstrijd georganiseerd.
Inschrijven kan tot en met 9 oktober
bij Jan Joore, tel. 0297-329010 of
Ria van der Jagt, tel. 0297-340890.
Het toernooi begint om 20.00 uur in
dorpshuis De Reede. Spelers worden verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Rijsenhout - Op zaterdag 19 september vindt van 14.00 tot 17.00 uur
een verenigingenmarkt plaats op de
Werf en in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Vele lokale clubs
en verenigingen zullen hier aanwezig zijn en zich presenteren. Tafeltennisvereniging Rijsenhout speelt
zijn thuiswedstrijden al meer dan
dertig jaar in het dorpshuis en organiseert op deze dag vier minitoernooien voor zowel jeugd als ouderen. Elk hele uur begint een nieuw
toernooi dat binnen 60 minuten
wordt afgewerkt waarbij de deelnemers zoveel mogelijk op leeftijd
zullen worden ingedeeld. Het eerste toernooi start om 14.00 uur, het
laatste toernooi om 16.00 uur. Meedoen? Geef je dan nu al op via ttvrijsenhout@hotmail.com en vermeld
naam adres telefoon en leeftijd. Vermeld ook welk uur je wilt meespelen, dus 13.00,14.00,15.00 of 16.00
uur. Het is ook mogelijk om op de
dag zelf in te schrijven, uiterlijk 10
minuten voor aanvang van elk toernooi. Wie zeker wilt zijn van deelname, doet er goed aan reeds nu aan
te melden. Er zijn voldoende batjes
en balletjes aanwezig in de speelzaal. De winnaars van de jeugdtoernooi ontvangen een presentje; de
winnaars van de seniorentoernooien worden uitgenodigd een aantal
malen mee te trainen met de competitiespelers.

Wilt u dit nieuwe seizoen iets aan
sport gaan doen? Kom eens vrijblijvend langs op dinsdagavond. Van
acht tot half twaalf worden hier elke
week wedstrijden gespeeld en is er
tevens gelegenheid voor aspirantleden om een balletje te slaan. TTV
Rijsenhout is helaas niet in staat om
jeugdspelers te plaatsen, maar voor
senioren(vanaf 16 jaar) is er volop
gelegenheid!

Start seizoen
Ons Genoegen
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons
Genoegen start op dinsdag 8 september het nieuwe seizoen. Een
kaartavond staat op het programma en deze wordt gehouden in de
locatie van OTT aan de Hortensialaan. Om 19.30 uur worden de kaarten verdeeld, vanaf 19.00 uur staan
koffie en thee klaar. Leden en nieuwe gezichten zijn welkom. Wie komt
het opnemen tegen mevrouw J.
Buys die met 6251 punten de laatste speelavond van het seizoen winnend wist af te sluiten.
De heren B. Marsee en W. Buskermolen blijken ook prima kaarters en
wisten resp. 5456 en 5340 punten te
verdienen.

SV Omnia ook in Uithoorn!
Aalsmeer - In de afgelopen weken
hebben de besturen van SV Omnia 2000 uit Aalsmeer en VDO Sport
te Uithoorn overlegd over een mogelijke voortzetting van een aantal lesuren gymnastiek/turnen die
voorheen waren ondergebracht bij
VDO Sport. De beide verenigingen
zijn overeengekomen dat SV Omnia
2000 een aantal lesuren op dinsdag,
woensdag en donderdag gaat starten in de week van 1 september onder leiding van Marle de Leede. Het
overleg is ontstaan vlak voor de zomervakantie 2009 toen de vereniging uit Uithoorn kampte met personeel tekort.
Omdat de jeugdgroepen gymnastiek en turnen zeer goed bezet waren, zou het zeer jammer zijn geweest als deze lesuren opgeheven
hadden moeten worden. Dit had betekend dat rond 200 kinderen niet
meer hadden kunnen deelnemen
aan hun favoriete sport gymnastiek.
De mogelijkheid om de jeugdleden
uit Uithoorn te integreren binnen de
bestaande lessen van Omnia was
uitgesloten. De jeugdlessen van SV
Omnia 2000 worden namelijk goed
bezocht en zullen naar verwachting

na de zomervakantie weer groeien
in ledenaantal.
Alles meegewogen zijn beide verenigingen tot een akkoord gekomen om een aantal lessen in Uithoorn opnieuw te starten onder de
naam SV Omnia 2000. Sportvereniging Omnia 2000 zal hiermee uitgroeien tot een vereniging van ongeveer 1.600 leden. Iets waar de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn en
het bestuur van Omnia trots op mogen zijn. Voor meer informatie over
het lesrooster in Uithoorn kan men
terecht website www.svomnia.nl
of via het e-mailadres sportpunt@
svomnia.nl.

