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Ook beetje feest voor college en fracties

Aalsmeer - Geen lange vergaderavond voor het college van burgemeester en wethouders en de fracties vanavond, donderdag 9 september. Geen Beraad, maar alleen Raad
in het gemeentehuis met slechts vier
agendapunten. De aanvang is 20.00
uur en de sluiting is gepland rond
21.00 uur. Ook een beetje feest voor
de bestuurders, één van de agendapunten is namelijk de besluitvorming om het evenement Ride for
the Roses volgend jaar in Aalsmeer
te houden. De prestatierit om geld
in te zamelen voor kankeronderzoek
wordt in 2011 georganiseerd vanuit

FloraHolland Aalsmeer en dus vindt
het evenement in en om de gemeente plaats. “Het evenement biedt de
gemeente Aalsmeer naamsbekendheid en goodwill. Aalsmeer als bloemendorp kan goed worden gepromoot”, aldus het college. Er rijden
ongeveer 10.000 fietsers mee en
ruim 5.000 toerfietsers. “Het verblijf
in Aalsmeer van de rijders en/of hun
aanhang is goed voor de lokale economie.” De kosten voor de gemeente worden geschat op 25.000 euro.
De Aalsmeerse editie van de Ride
for the Roses staat gepland voor begin september 2011. “Dit biedt de

mogelijkheid om het evenement te
koppelen aan de Aalsmeerse feestweek“, zo stellen de bestuurders
verder. Inderdaad een prima moment om Aalsmeer van haar meest
bruisende kant te laten zien met de
braderie, de Westeinder havendag,
verlichte botenshow, het Vuur op
het water, de feestweek en de pramenrace. Na dit agendapunt dienen
de fracties zich nog te buigen over
het bestemmingsplan Stommeerkade-Oost en het bijbehorende exploitatieplan. Het huidige tracé van
de N201 wordt na de omlegging op
het gedeelte tussen de Stommeerkade en Ophelialaan herontwikkeld
tot nieuwe woon- en werkgebieden.
Het onderwerp van ‘De Tuinen van
Aalsmeer’ is behandeld in het Beraad van 26 augustus. De behandeling en besluitvorming vanavond
zijn gericht op het vaststellen. Portefeuillehouder is wethouder Gertjan van der Hoeven.

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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Eigen technische dienst
VAN DEN BERG
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• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

72-Jarige fietser
geschept

Aalsmeer - De liggers van het viaduct op de Hornweg worden op
dinsdag 14 en woensdag 15 september geplaatst. Het betreft 25
liggers van 30 meter lang en circa 63 ton per stuk. Vanwege deze
werkzaamheden is de Hornweg ter
hoogte van de kruising met de nieuwe N201 gedurende deze twee dagen afgesloten. Fietsers en voetgangers houden tijdens deze dagen wel
doorgang, behalve kortdurend tijdens het inhijsen van de liggers. Dit
om hun veiligheid te kunnen garanderen. Na het plaatsen van de liggers geldt ter hoogte van de nieuwe
N201 een blijvende hoogtebeperking van 2,50 meter. Deze doorrijhoogte beperking wordt aangegeven door middel van twee verkeersborden van het type ‘Gesloten voor
voertuigen, die met inbegrip van de
lading, hoger zijn dan op dit bord is
aangegeven’, met daarop aangegeven 2,50 meter.

Tevens worden twee van deze verkeersborden geplaatst bij de kruising Hornweg met de Machineweg
en bij de kruising Hornweg met de
Molenvlietweg.
Hoge Dijk en Middenweg
Voor de nieuwe N201 is verder gestart met saneringswerkzaamheden
aan de Hoge Dijk ter hoogte van de
Waterwolftunnel. De grond is grotendeels afgegraven en binnenkort
gaat beton gestort worden. Eind
november zullen de werkzaamheden afgerond kunnen worden. Verder is het dek van het viaduct bij de
Middenweg gereed. Er is inmiddels
geasfalteerd. De komende tijd vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Het werk aan de Waterwolftunnel is overigens nog in volle
gang. Inmiddels is wel het tunneldek
in de Bovenlanden dicht en wordt
er gewerkt aan de afronding. Meer
weten? Kijk op www.n201.info.

15-Jarige knockout geslagen
Aalsmeer - Een 15-jarige jongen is zaterdagavond 4 september
rond 23.55 uur knock-out geslagen door een andere jongen op de
Kudelstaartseweg. Ze zouden gevochten hebben wegens een eerdere ruzie tussen bekenden van hen.
Er stond een grote groep jongeren
om hen heen. Het slachtoffer is ter
plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee
naar het ziekenhuis.

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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Let op:

Deze week
verschijnt de
Praambode apart
in de brievenbus
In samenwerking
met S.P.I.E. en
de Nieuwe
Meerbode

12 september 2010

Viaduct over Hornweg
niet hoger dan 2,50 meter

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Aalsmeer - Een 72-jarige fietser is
donderdagmiddag 2 september om
15.20 uur geschept op de Catharina-Amalialaan. De man reed over de
Catharina-Amalialaan en sloeg vervolgens linksaf, om het fietspad van
de Machineweg op te gaan. Hij reed
hierbij voorlangs de auto van een
44-jarige bestuurster, die niet meer
op tijd kon stoppen. De man raakte
gewond aan zijn neus en hoofd. De
automobiliste kwam tot stilstand tegen een verkeersbord; zowel auto als
bord heeft aanzienlijke schade.

Visserstraat 10, tel. 0297-341900, fax: 0297-342900

Weg 14 en 15 september dicht
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Tijd voor gezellig feestje tijdens
25ste pramenrace Aalsmeer
!
 !   
      
"""

Aalsmeer - Het is tijd voor een feestje, want de
pramenrace viert dit jaar haar jubileum. Voor de
vijfentwintigste keer vindt dit verkleedfeest met
opdrachten plaats op de Aalsmeerse wateren en
het bestuur heeft laten weten heel veel zin dit
feestje te hebben. Er zijn herinneringen opgehaald,
natuurlijk is er gelachen om bloopers en de meest
mooie momenten zijn op een rijtje gezet. En tijdens
deze avond ontstond het idee voor het thema: De
25 meest. Ieder team heeft wel een speciaal jaar
beleefd, misschien wel het jaar dat een prijs is
gewonnen of het jaar dat enorm gelachen is om
een stomme zet van een der teamleden of het jaar

www.kmpa.nl
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Gewoon bij Albert Heijn.

de 25ste pramenrace. Verzamel- en vertrekpunt
is ‘gewoon’ weer de Pontweg. Vanaf 11.30 uur
verzamelen alle pramen en bokken zich hier en alle
teams en bezoekers kijken vast al uit naar dit leuke
moment van zien en gezien worden. De ruim 130
pramen en bokken varen eerst over de Ringvaart,
richting de Kleine Poel om uiteindelijk na diverse
opdrachten te finishen bij het Praamplein.
De eerste, snelste pramen worden rond 15.15 uur
verwacht. In de feesttent vindt vanaf ongeveer 17.00
uur de prijsuitreiking plaats. SPIE en de redactie
van de Praambode wensen alle deelnemers een
behouden vaart en alle bezoekers veel kijkplezier!

Praamontbijt:

Start 11 september:

08.00 - 9.30 uur
't Drijfhuis, Uiterweg

12.30 uur
Pontweg in Oost

wordt de nieuwe collectie
doorlopend geshowd

Van Cleeffkade 1 | Aalsmeer-Centrum
www.romeefashion.nl
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www.amstelhof.com
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tussen 11.00-16.00 uur

Met een 26- of 52 rittenkaart!

   



10 & 11 september

Sporten & Ontspannen




 

 

dat iets onvergetelijks is gebeurd. De 25 meest
biedt een scala aan mogelijkheden en vast en zeker
dat het weer een kleurrijk spektakel gaat worden.
Het bestuur wil overigens wel direct uit de wereld
hebben dat het thema afgeleid is van een bekend
televisieprogramma. “Het is juist het tegenover
gestelde. We hebben geprobeerd het lang geheim
te houden, maar een bekende televisiebaas zag er
gelijk brood in en heeft nagenoeg direct alles in
het werk gesteld om snel op de buis te komen. Het
is niet anders. Eigenlijk zijn we er best een beetje
trots op.” In ieder geval klinkt aanstaande zaterdag
11 september om 12.30 uur het startschot voor

Kees Markman en 25 jaar pramenhits!
Na de pramenrace, Grandcafé Centennial

Flexibel

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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Sinds
1928!!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Stommeerkade-Oost en Ride
for the Roses in de Raad

9 september 2010

    
  
      

Spectaculaire en zonnige
eerste feest-zaterdag!
Aalsmeer - De hele week was het
wat het weer betreft hangen en
wurgen geweest, maar niet op zaterdag 4 september. Deze dag was
stralend, met veel zon, nauwelijks
wind en geen spatje regen gevallen. En dat kwam goed uit, want
Aalsmeer beleefde deze zaterdag
de eerste feestdag van een aankomende reeks activiteiten. In de
Zijd-, Dorps- en Schoolstraat slenterden bezoekers voetje voor voetje langs de kramen met allerlei artikelen, werd genoten van live muziek
en stonden kids in de rij voor een
rondje met de draaimolen. Van alles te doen voor jeugdige inwoners
was er ook op de Westeinderhavendag. Met name de waterballen, een
vuurtje blussen en de springkussens waren ‘in’ bij de jeugd. De volwassenen werden welkom geheten
op onder andere de botenshows en

nautische vrijmarkt en konden meedeinen op muziek van drie verschillende shantykoren. Het zachte weer
nodigde uit voor een boottochtje en
dan natuurlijk wel ‘s avonds, in een
stoet, verlicht over de Kleine Poel, de
Ringvaart en de Grote Poel op weg
naar de watertoren. Een recordaantal boten, groot en klein, heeft
dit jaar meegedaan aan de verlichte botenshow. Prachtig om te zien
hoe ze alle voor anker gingen vlakbij de watertoren voor, natuurlijk, de
spectaculaire vuurwerkshow: Vuur
op het water. Ook langs het water
stond het publiek in dikke rijen om
maar niets te hoeven missen van de
kleurige show. Natuurlijk vond menigeen de show te kort. Van mooi en
kleurig vuurwerk krijgt men nooit
genoeg. Na afloop klonk applaus,
op het water en langs de kant: Organisatie bedankt!
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Nieuwe Meerbode - 9 september 2010

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist.
- Oosteinderweg: Beau, zwarte kater met een klein wit vlekje onderzijn kin. Hij draagt een paars halsbandje met naamkoker.
- Nieuw Oosteinde, Dr. Waschersstraat: Zwarte hond. Hij draagt een
licht blauwe halsband met kluifjes er op zijn naam is Puck.
Hij heeft een witte streep op zijn neus en borst en witte vlekjes op
zijn poten.
- Rijsenhout, Heermanszwet: Cyperse kat.
- Sieboldlaan: Poes van 4 jaar. Is erg mager. Heeft 10 weken gele
den kittens gekregen. Ze heet Bella is wit met zwart/grijze vlekken.
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kater met witte bef en wat wit aan de
pootjes. Finny is 16,5 jaar oud en heel erg mager.
- Mijnsherenweg: Moortje, een zwarte kater met paar witte haartjes
op zijn borst. Hij mist klein hoekje uit zijn linker oor. VIII-48
- Anjerlaan: zwart/witte kater. Heeft een Felix kopje.
- Ketelhuis: Grijs, wit jong katertje. Hij heeft een grijs vlekje naast
zijn neus. Is niet gecastreerd, zijn naam is Buddha.
Gevonden:
- Hoofdweg richting Bilderdam: Bij dijkje loopt een zeer magere
lapjes. Kat die er zeer plukkerig uit ziet. VIII-40A
- Kruisweg, Aalsmeerderbrug: Beige kitten van ongeveer 4 weken
en moeder.
- Aalsmeerderweg: Schildpad.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjes poes van 4 jaar.
- Spot en Sproet, twee hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar. Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere
honden.

Verzetje voor medewerkers
Aalsmeer - Op 31 augustus zijn
vrijwilligers van De Zonnebloem getrakteerd op een uitje.
’s Middags is eerst een uurtje met
de Westeinder rondvaart gevaren.
Met Henk van Leeuwen als kapitein is dat altijd weer gezellig. Met
het prachtige weer varen langs de
seringenakkers en uitzicht op allerlei privé eilandjes was het een uurtje genieten. Daarna werd de groep
door Henk afgezet bij de Historische
tuin en daar wachtte een heerlijke
barbecue. Onder het genot van een

drankje en eten en natuurlijk koffie toe, waren het een paar gezellige uurtjes voor iedereen. Helaas
was een aantal vrijwilligers verhinderd, maar voor de aanwezige vrijwilligers was het in ieder geval een
gezellig verzetje. Ook werden heel
wat ervaringen met elkaar gedeeld.
Nieuwe vrijwilligers zijn bij De Zonnebloem ook altijd welkom. Stuur
gerust een mailtje naar het secretariaat en vraag wat de mogelijkheden zijn! Mailadres: zonnebloemaalsmeer@hotmail.com.

VERlOskuNDIgEN

Waar is
katertje Buddha

Elke dinsdag open huis in ‘t Baken
Aalsmeer - Het Open Huis is al
meer dan 25 jaar geleden opgericht
en nog steeds wordt er naar uitgekeken.
De ochtenden worden op dinsdag
gehouden en is voor iedereen bedoeld, van welke kerkgenootschap
of religie dan ook. Deze zomer bleef
het Open Huis om de twee weken
open. Vanaf 14 september is het

Open Huis weer elke dinsdagmorgen open. Wees welkom dit nieuwe seizoen. De ochtenden zijn van
10.00 tot 11.30 uur in ’t Baken in
de Sportlaan 86. Wie omhoog zit
qua vervoer kan bellen met de dames A. Stoof, B. van der Linden of
A. Vijfhuizen via 328326, 326940 en
322131 of bel naar de heer P. Eikelenboom via 327915.

Jubileumdienst 25 jaar ACG
Aalsmeer - Op 15 september 1985
beleefde de Aalsmeerse Cama Gemeente, toen nog Aalsmeerse Christen Gemeente geheten, haar eerste
dienst in één van de bovenzalen van
Studio van den Ende aan de Weteringstraat.
Al spoedig werd deze ruimte te
klein en vertrok men naar de grote bovenzaal van De Oude Veiling in de Marktstraat. Uiteindelijk
werd een definitieve plaats gevonden in de grote aula van het Wellant College ‘De Groenstrook’ aan
de Jac.P.Thijsselaan 18. De eerste
jaren werden gastsprekers en sprekers uit de eigen gelederen uitgenodigd. Zo’n tien jaar geleden werd
als vaste voorganger Arno Post aangetrokken. Inmiddels bezoeken zo’n
150 tot 200 personen de zondagse

dienst. Tijdens de dienst is er crèche
voor de allerkleinsten en voor de
grotere kinderen is er voor de verschillende leeftijdsgroepen een eigen dienst. Veertien daags komen
de leden en bezoekers van de ACG
bijeen in de huiskringen.
Tevens is er wekelijks de kinder- en
tienerclub. Professionele pastorale zorg completeert de Aalsmeerse CAMA Gemeente. Aanstaande
zondag 12 september om 10.00 uur
wordt in een feestelijke dienst stilgestaan bij het 25-jarig jubileum. Na
afloop is er een hightea waarvoor
een ieder wordt uitgenodigd. Inmiddels is de vernieuwde hoofdingang
van de Groenstrook aan de Jac. P.
Thijsselaan 18 weer in gebruik. Parkeren kan in de Linnaeuslaan, om
de hoek.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post en Simon van Groningen. Startdienst/feestdienst 25 jaar
ACG.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met spreker.
Speciaal progr. voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met ds.
D.J.A. Brink, Aalsmeer. 16.30u. drs.
F. Gerkema, Amersfoort.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met ds. Liesbet Geijlvoet en ds.
Henriette van Dunné. Opening gemeentejaar. Extra collecte Stichting
C.O.M.E. Na dienst presentatie vernieuwde website.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst met br. S. de Graaf,
Alphen a/d Rijn. Dinsdag 14/9 Bijbelstudie in Seringenhorst, Parklaan.
Aanv: 20u.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst dhr. A. van
Heusden, Driebergen. Organist: W.
Spaargaren. 18.30u. ds. Erik-Jan
Bulthuis. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst, dhr. J.W.
vd Kamp, Beverwijk. Organist R.
Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. met ds. A.
van Vuuren (HA) evenals om 18.30u.
(DHA).

Song of Joy
zingt weer

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

Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is het grijs/wit katertje op bijgaande foto.
Het dier heeft een grijs vlekje naast
zijn neus. Buddha is de naam van
deze jonge kater, die wordt vermist
vanaf het Ketelhuis.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
via tel. 0297-343618.

Zondag
12 september

,
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KERKDIENSTEN

Ontmoetingsgroep viert
3-jarig bestaan met theater
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 1
september vierde ontmoetingsgroep
Aalsmeer, een groep waar mensen
met klachten van vergeetachtigheid
en dementie samenkomen, het 3 jarig bestaan van de groep. In 2007
opende de ontmoetingsgroep als onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer
de deuren in gebouw Irene. Vanaf
dat moment werden elke maandag,
woensdag en vrijdag activiteiten georganiseerd voor een groep van 12
deelnemers. Ook mantelzorgers,
waaronder partners en kinderen
van mensen met dementie, namen
sinds dien deel aan gespreksgroepen, centrumoverleggen en vieringen. In 2009 werd in gebouw Irene
een tweede groep opgezet. Zo ontstond de Inzichtgroep en de meerzorggroep. Inmiddels worden beide groepen druk bezocht door 22
deelnemers per dag. Mensen, die te
maken krijgen met dementie, staan
voor veel vragen en onzekerheden.
Men weet niet welke hulp mogelijk

is en men is onbekend met het ziektebeeld en de problematiek. De ontmoetingsgroep geeft steun en afleiding, maar ook wordt getracht het
dementieproces af te remmen. De
activiteiten zijn zowel bewegingsgericht als geheugengericht. Om het
3 jarig bestaan te vieren verzorgde Pommodore theaterproducties
de voorstelling ‘roemrijke stemmen’,
een programma met veel herinneringen aan de hand van bekende radiostemmen. 65 Mensen waaronder
deelnemers , mantelzorgers en vrijwilligers, genoten van de uitvoering
van Bastiaan Verhorst. De ontmoetingsgroep biedt een laagdrempelig
ondersteuningsprogramma en organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten toegankelijk voor iedereen. Ook is het mogelijk om telefonisch een afspraak te maken door
contact op te nemen met de coördinator van de ontmoetingsgroep, Ellen Millenaar via 06-22468574.

Coördinator ontmoetingsgroep Ellen Millenaar en Bastiaan Verhorst van theaterproducties Pommodore

Kudelstaart - Het Interkerkelijk
koor Song of Joy is weer begonnen
met de repetities. Iedere dinsdagavond komt het koor bijeen in kerkelijk centrum De Spil aan de Spilstraat 5 en repeteert hier van 20.00
ttot 22.00 uur. Momenteel wordt er
gewerkt aan het kerstconcert dat op
12 december in de Spil gegeven zal
worden en aan het kerstoratorium
van Johan Bredewout dat het koor
op 18 december hoopt uit te voeren
in de Oostenkerk in Leimuiden. Wie
van zingen houdt, is welkom om op
een dinsdagavond eens te komen
luisteren en wellicht gelijk mee zingen. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie: www.songofjoy.nl of bel Anton van Dusseldorp,
tel. 06-11532820 of mail naar: dusseldorp_van@hotmail.com.

Vol programma
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 15 september biedt de Oost-Inn een uitgebreid programma. ’s Morgens van
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid
voor ontmoeting. Daarna kan van
12.00 tot 13.00 uur genoten worden
van een heerlijke lunch. ’s Avonds
is er van 19.30 tot 22.00 uur de creatieve avond. De bedoeling is dat,
als de voorbereidingen goed gaan,
er een schilderij gemaakt gaat worden. Eigenlijk drie schilderijen, een
drieluik. Iedereen is hartelijk welkom om aan één of meerdere activiteiten mee te doen. En, de koffie en thee staan klaar! De OostInn is te vinden in De Mikado aan
de Catharina-Amalialaan 66, bibliotheekingang. Het programma en
nieuws van Oost-Inn is te vinden op
de website van de kerk: www.oosterkerk.info. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413.

ANBO leesgroep
Aalsmeer - Voor de boekenlezers is
er op donderdag 16 september vanaf 14.00 een informatiebijeenkomst
over de oprichting van een leesgroep voor 50plussers.
Dit wordt alweer de derde leesgroep. A N B O gaat Literair in
Aalsmeer. De middag vindt plaats
in de bibliotheek in de Marktstraat.
Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst gratis en vrijblijvend bijwonen. Voor informatie: Elly Offerman, tel. 0297-327922.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 18.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten.
Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer
woordcomm. viering met diaken J.
Snoek. Zaterdag 17u. in Kloosterhof,
woordcomm. viering met diaken J.
Snoek. Zondag om 10.30u. Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek en klein koor. Om
14.30u. Poolse dienst. Donderdag
16/9: 10u. Karmelkerk euch. viering
met L. Seeboldt. div. koren.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Startzondag. 10u. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. Openingsviering
met A. Blonk. Fiore en Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.
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.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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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 afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30 tot
20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 uur
is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen
vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd
in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30
tot 17.00 uur.
WijkRaDen
Heeft u vragen of wilt u informatie
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl
afsPRaken BuRgemeesteR
en WethOuDeRs
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fRaCtiesPReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 21 september
en 5 oktober 2010.
OveRige lOketten en infORmatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
CalamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.

aanvRagen iDentiteitskaaRt vOOR
kinDeRen t/m 13 jaaR:
Doordat in juni 2012 de bijschrijving van kinderen in het reisdocument van rechtswege komt te vervallen, kunnen kinderen t/m 13
jaar een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen voor E 8,95. Voor
de aanvraag dient het kind zelf te komen en in het bezit te zijn van
1 officiële pasfoto die aan de specifieke eisen die daaraan gesteld
zijn, moet voldoen. Indien het kind reeds in het bezit is van een
reisdocument of bijgeschreven staat in het paspoort van een ouder,
dient dit document getoond te worden.
let op: de maatregel van de overheid om personen van 14 jaar
eenmalig een gratis identiteitskaart te verstrekken is per 1 januari 2010 vervallen!!
PaRtiCiPatie- en COmmuniCatieasPeCten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het gaat hierbij
om het tweede gedeelte van de huidige Lijnbaan en 168 namen van
sloten, vaarten, waterwegen,plassen, akkers, landerijen, gronden
en gebieden in het Westeinderplassengebied en Aalsmeer-Oost. Op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na verzending,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W
van de gemeente Aalsmeer.
Definitieve BesChikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Violenweg 24, 1 ceder
• Wilgenlaan 19, 1 berk en 1 kastanje
Datum verzending vergunningen: 14 september 2010
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 tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-

ning zijn ontvangen:
• Ringvaartzijde 24, het plaatsen van een dakkapel;
• Zijdstraat 8, het vervangen van de winkelruimte en een
appartement;
• Zijdstraat 14, het vervangen van de winkelruimte en een
appartement.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Kudelstaartseweg 283, het bouwen van een woning en een
berging.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van 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:
• Aalsmeerderweg 249B, het wijzigen van opslagruimtes en
kantoren;
• Dagpauwoogstraat 18, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• 1e J.C. Mensinglaan 40, het uitbreiden van het Wellant College;
• Jupiterstraat 47, het plaatsen van een dakkapel;
• Lisdoddestraat t/o 138 en t/o 120, het plaatsen van 2
voetbruggen;
• Zwarteweg 59a en 59b, het plaatsen van twee bergingen.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree (kerk).
Verzenddatum bouwvergunningen: 9 september 2010
Ontheffingen ingevOlge De Wet Ruimtelijke ORDening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
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) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het
geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Ophelialaan 38 in Aalsmeer: het bouwen van een garage.

teR inzage Bij De afDeling DienstveRlening, Week 36
t/m 14 sep.
t/m 17 sep.
t/m 17 sep.
t/m 22 sep.
t/m 23 sep.
t/m 24 sep.
t/m 1 okt.
t/m 7 okt.
t/m 7 okt.
t/m 12 okt.

t/m 27 okt.

Evenementenvergunning: barbecue restaurant
Marcon op zaterdag 14 augustus 2010;
Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
Evenementenvergunning: Hibra, op zondag
12 september 2010.
Evenementenvergunning: Summer Dance Party op
zaterdag 14 augustus 2010;
Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor
de nacht van 14 op 15 augustus 2010, tot 05.00 uur;
Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag
16 oktober 2010.
Verordening 1e wijziging tarieventabel
legesverordening
Evenementenvergunning, feestweek van zondag
5 t/m zaterdag 11 september 2010;
Raadbesluit 2010/10863 Kruising Hornweg/
Legmeerdijk
Kapvergunning Clematisstraat 15, 1 laburmum
watereri Vossii en 1x abies nordmanniana; Hornweg
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2, 2x
sorbus intermedia, Perron- zijde 14, 1 thuja plicata;
Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175 2x den;
Kerkweg 21, 1 den;
Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; Wilgenlaan
19, 1 berk en 1 kastanje

teR inzage Bij De afDeling DienstveRlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 september 2010
• Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte;
• Perronzijde 11, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 8 oktober 2010
• Aalsmeerderweg 189,het vergroten van de woning en het
bouwen van een berging.
inzagetermijn tot vrijdag 21 oktober
• Ophelialaan 38, het bouwen van een garage.

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.
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.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
seRviCePunt BeheeR en uitvOeRing PROvinCie nOORD hOllanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

vOOR meeR infORmatie: WWW.aalsmeeR.nl

Benefietconcert voor Nepal

Veel activiteiten bij OVAK

Aalsmeer - Ook dit jaar staat het
jaarlijks terugkerende benefietconcert voor Nepal weer op het programma. Op vrijdag 15 oktober gaan
in De Oude Veiling in de Marktstraat weer verschillende bands uit
Aalsmeer optreden. Dit jaar gaat de
opbrengst naar een schooltje in Chitrasari, een dorpje in de streek Chitwan in Nepal. Nieuwe schooluniformen en twee computers gaan gesponsord worden voor de kinderen.
Zonder schooluniform mogen ze namelijk niet naar school en veel families kunnen geen nieuwe uniformen
betalen. In 2008 is met het opgehaalde geld ook dit schooltje voorzien van een waterput, wasbakken
met kranen en zeepvoorziening gedurende een heel jaar. Het hele jaar
is hier hygiëneles gegeven aan de
kinderen wat erg veel potentie heeft

Aalsmeer - De OVAK, de Ouderen
vereniging Aalsmeer Kudelstaart,
heeft voor het komende najaar fantastische activiteiten bedacht. Iedere woensdagmiddag om 14.00 uur
starten de kaartspelers met klaverjassen en pandoeren in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De
Pedaalridders fietsen in 2010 nog
één keer. Op 7 oktober wordt om
14.00 uur vertrokken van de parkeerplaats bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Aanmelden kan bij
Tini van Zijverden via 0297-327249.
Verder kunnen ouderen tennissen op dinsdagmorgen van 9.00
tot 12.00 uur en donderdagmorgen
van 10.00 tot 13.00 uur. Opgeven bij
Jaap de Jong via 0297-327317. Op
15 september wordt de najaartocht
gehouden naar de Broekerveiling.
Deze tocht is vol. Ook worden thema-mimddagen georganiseerd. Op
23 september een middag met verhalen over Amsterdam in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan,
Aanvang 14.00 uur. Op 28 september vertrekt de Rozobus naar speelgoedmuseum in Terschuur in Barneveld. Opgeven kan bij Piet Panne-

gehad aangezien het aantal kinderen met infecties het jaar er op sterk
was teruggelopen. De initiatiefnemers Merel Meijer en Joke van der
Zwaan hopen dit jaar met het geld
deze kinderen net zo te helpen als in
2008 en daar is publiek voor nodig.
Dus kom allen op 15 oktober naar
De Oude Veiling om op een gezellige manier je steentje bij te dragen
aan een betere toekomst van de
kinderen in Chitrasari in Nepal. Zij
hebben het echt hard nodig! Het belooft weer een spektakel te worden
met vier bands uit Aalsmeer en een
Nepalese zangeres. Voor het officiële programma kan gekeken worden
op www.nepalbenefiet.webs.com.
Op deze site ook meer informatie
over alle voorgaande projecten en
concerten. De benefietavond op 15
oktober begint om 20.00 uur.

Corsobord ‘van stal’ gehaald
Aalsmeer - Grappenmakers hebben afgelopen week een oud bord ‘Verkeershinder in verband met bloemencorso’ op de Van Cleeffkadebrug neergezet. Enkele jaren geleden had het waarschuwingsbord nog functie toen de
corsostoet door de straten van dorp reed of daar was opgesteld. Nu het bloemencorso definitief ter ziele is, kan dit bord ook wel worden ‘begraven’. Misschien had deze bordenzetter wel heimwee naar het bloemenevenement van
weleer...

ingezonden

“Fietspad bij Legmeerdijk
is erg gevaarlijk!”
Darten in het Middelpunt
Aalsmeer - Op vrijdag 1 oktober
start in buurhuis Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat een dartcompetitie. Iedereen is welkom. Jong
en oud kunnen een pijltje gooien.
De eerste keer mag vrijblijvend gegooid worden. Wie daarna wil blijven darten, dient lid te worden van

de buurtvereniging voor 10 euro per
jaar. Aanvang: 20.00 uur. Graag om
19.45 uur aanwezig, zodat op tijd de
pijlen ter hand genomen kunnen
worden. Inlichtingen bij Ronald Tak:
0297-268775. Dartborden zijn aanwezig. Indien u eigen pijlen heeft,
deze graag meenemen.

Het fietspad nabij het kruispunt
Hornweg, Palingstraat, Legmeerdijk is gevaarlijk voor fietsers. Als je
wilt oversteken naar de Legmeerdijk
moet dat via de hoofdrijbaan van de
Hornweg. En als je daar tussen de
auto’s staat, wat ongewoon is voor
de chauffeurs, is oversteken levensgevaarlijk.
Bij de Legmeerdijk kom je in een
gladde grasstrook. Het fietspad aan
het einde van de Hornweg is opgebroken en de fietsers worden links-

af gestuurd in een grote hoop zand.
Het fietspad naar de rotonde is over
vele meters opgebroken en een
groot hek verspert de doorgang.
Gemeente doe er iets aan, want deze situatie is er nu al drie weken. Zet
er met spoed een verkeersregelaar
neer om de schare schoolkinderen
die daar langs komen veilig te doen
oversteken.
Bert Heideman,
bert.heideman@gmail.com

koek via 0297-320826. Op 19 oktober komt notaris van Gaalen en een
adviseur van de Rabobank vertellen
over wat te doen bij overlijden en
erfrecht. Aanvang 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Op 4 november praat Dolf Wilting
bij over de nieuwste ontwikkelingen in het verkeer in het buurthuis
in de Hornmeer vanaf 14.00 uur. Van
4 tot en met 8 oktober staat de midweek naar Valkenburg in Limburg
op het programma. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgeven
bij Nel van der Ven via 0297-320712.
Tot slot: De maandelijkse geheugenspreekuren worden gehouden
op 27 september, 28 oktober, 25 november en 23 december in de Seringenhorst aan de Parklaan 26, tel:
0297-344094. De organisatie van
deze bijeenkomsten ligt bij de VITA.
Afgelopen zaterdag heeft de OVAK
zich gepresenteerd op de braderie. De interesse voor de vereniging
was groot en de aanwezigheid heeft
weer nieuwe leden opgeleverd. Ook
geïnteresseerd? Neem dan contact
op met de ledenadministrateur via
0297-324178.

Cursus abstract schilderen
Aalsmeer - Woensdag 22 september start bij De Werkschuit een cursus abstract schilderen. De cursus
bestaat uit zes lessen van tweeënhalf uur en kost 75 euro. Kunstschilder Stephan Konings heeft een bijzondere visie op de abstracte kunst.
Hij noemt zijn cursus dan ook ‘schilderen naar de innerlijke waarneming’. Hiermee wordt bedoeld de
beeldvorming van een niet-rationele
waarneming. Het ‘hardop dromen’.
Niet het onderwerp, de eigen vaardigheden of de aanleiding staan
centraal, maar de manier waarop
met onverwachte gebeurtenissen
wordt omgegaan. Stephan wil de
cursist leren zelfstandig te komen
tot een bepaalde beeldenstroom.
Deze zal uiteindelijk de basis vormen voor een zeer verrassend en in-

dividueel eindresultaat. Inlichtingen
en of inschrijvingen via www.gklein.
org/ of telefonisch bij Ester Krenn
via 0297- 531326 of Margot Tepas
via 0297-340150.
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AGENDA

Zondag met dj Jarzino

Salsa-dansen in The Beach
Aalsmeer - Diegene die afgelopen vakantie de voeten niet stil konden houden en verder willen met
het dansen op Latijns-Amerikaanse
muziek kunnen ook dit seizoen weer
terecht in The Beach. Komende zondag 12 september wordt het seizoen
geopend met het eerste maandelijkse Salsafeest van dit winterseizoen in de tropische ambiance van
The Beach. De kick off van het indoor seizoen is deze keer in handen
van DJ Jarzino. Deze Latin allround
specialiste zal de zaal trakteren op
veel muzikaal lekkers. Van zwoele
bachata, snelle merengue tot pittige salsa! Naarmate de avond vordert zal hij steeds meer up tempo
nummers gaan draaien. Hierdoor

komt iedere danser aan zijn trekken.
Het belooft een bruisende avond te
worden met om 20.00 uur een gratis workshop salsa. De avond start
om 19.30 uur en om 23.30 uur wordt
de laatste dans ingezet. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis.
Ook is het dit seizoen weer mogelijk om op de maandag en woensdagavond cursussen Salsa, Bachata, Rueda de Casino en Zouk onder
leiding van de instructeurs van leersalsadansen.nl te volgen. Inmiddels
zijn de verkorte cursussen gestart,
maar eind september starten de reguliere cursussen weer. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of kom een keer langs in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a.

Zaterdag film en zondag
SaxSociety in Bacchus

Voorproefje op Kunstroute

‘Art without Walls’ deze
zondag in UploadCinema
Aalsmeer - Het nieuwe programma van Upload Cinema ‘Art Without
Walls’, dat aanstaande zondag 12
september in de De Oude Veiling te
zien is, gaat over de straat als galerie, als podium voor kunstenaars.
Net als internet is de straat een vrijplaats voor kunstenaars. Niemand
die ze tegenhoud om hun werk te
laten zien. En omdat kunst op straat
zo vluchtig is, wordt het veelal vastgelegd op video. Art Without Walls
toont de mooiste, vreemdste en
meest opvallende voorbeelden van
Street Art en Guerrilla art. Van ‘Stop
Motion Murals’ tot ‘Reversed Graffiti’, van ‘Street Lego’ tot ‘Guerrilla Knitting’, van ‘Wild Beaming’ tot

‘3D Mapping’. Natuurlijk komen beroemdheden als Banksy en Space
Invader voorbij, maar ook iets minder bekende helden van de straat
als ‘Poster Boy’ en ‘Princess Hijab’.
Het programma kwam tot stand in
samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen, dat met ArtTube al een tijdje actief is op het
snijvlak van kunst en internet. Gastcurator is Oscar van Gelderen, uitgever, verzamelaar en groot kenner
van Street Art. Reserveer een plek
op aalsmeer.uploadcinema.net. De
aanvang zondag in De Oude Veiling,
Marktstraat is 21.30 uur en de toegang bedraagt 5 euro. Kijkwijzer is
vanaf 12 jaar.

Aalsmeer - Zaterdag 11 september
draait Bacchus een film die menig
prijs in de wacht heeft gesleept. Helaas mag in de media niet in details
getreden worden. De titel van de film
kan via de website van Bacchus opgevraagd worden. Zin in een leuke
filmavond? Zeker komen. Het culturele café in de Gerberastraat gaat
om 20.30 uur open. De film begint
vervolgens om 21.00 uur. De enree
is 3,50 euro per persoon. Zondag 12
september presenteert Bacchus het
eerste klassieke concert in het nieuwe seizoen. Het kwartet SaxSociety is uitgenodigd om op het knusse
podium van zich te laten horen. SaxSociety is in 2008 ontstaan als projectensemble. Zeven saxofonisten
die elkaar al jaren bij allerlei muzikale samenwerkingsverbanden ontmoetten, besloten de krachten te
bundelen en Canto Ostinato van Simeon ten Holt uit te voeren op saxofoons. Na dit project is SaxSociety
verder gegaan als saxofoonkwartet. Het saxofoonkwartet bestaat uit

Sarina Brouwer op sopraansax, Inge Leliveld op altsax, Robbert Tuinhof op tenorsax en Maureen Natzijl op baritonsax. De leden van het
kwartet studeerden aan de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en
Den Haag en hebben in diverse settings en genres ruimschoots de eigen muzikale taal ontwikkeld waardoor een boeiende combinatie van
musici is ontstaan.
SaxSociety speelt voor de pauze
werken van Gabrielli, J.S. Bach en
Scarlatti. Na de pauze zal het kwartet zich van een geheel andere eigentijdse kant laten horen. Onder
andere gaat dan ‘Jesus is coming’
van de Nederlandse avant-popcomponist Jacob ter Veldhuis uitgevoerd
worden. Het is een werk voor saxofoonkwartet en boombox. Het kwartet besluit het concert met Full English Breakfast van Mike Mower.
Aanvang concert zondag:14.00 uur,
zaal open vanaf 13.30 uur en de toegang bedraagt 8 euro voor volwassnen en 4 euro voor kinderen.

STAGE
MUSIC SHOP
WESTErn GITAAr
rICHWOOd % 134,blOkflUIT YAMAHA
% 10,-

lESSEnAAr STAGG
% 15,45

dIvErSE klEUrEn

HEEl vEEl
(lES)bOEkEn!

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Fort extra open tijdens Stellingmaand

Bezoek Crash Museum gratis
op open monumentendagen

Van links naar rechts: Marry Hofstra, Elly Nieuwenhuijzen en Bep Krüger .
Foto: Riny Cornelisse.

5 Jubilarissen bij Vivace

Aalsmeer - Op 7 september was
het precies 25 jaar geleden, dat
Aalsmeers vrouwenkoor Vivace van
start ging. Met 15 dames begon het
allemaal. Het koor is uitgegroeid tot
52 leden. Op de eerste repetitieochtend konden vijf dames van het eerste uur in het jubileum-zonnetje gezet worden. Helaas waren twee dames verhinderd wegens vakantie.

Voor de andere drie waren er cadeautjes en bloemen. Ook ontvingen Marry Hofstra, Elly Nieuwenhuijzen en Bep Krüger een oorkonde voor 25 jaar zingen van de Bond
van Zangkoren in Noord-Holland. In
de pauze was er koffie met heerlijke
taart. Het was een feestelijke eerste
morgen. Op naar het jubileumconcert op 20 november aanstaande.

Reggae met Maikal X en
The Revolution in Blitzz
Aalsmeer - Iedere woensdagavond
kan in Blitzz in de Marktstraat genoten worden van swingende reggae-muziek van The Revolution Band met zanger Maikal X. De
zanger is de frontsinger van de bekende Nederlandse hip hop en r&b
groep Postman. De band komt ‘repeteren’ in Blitzz en doet dit wekelijks met verschillende muzikanten.
De aanvang is 21.00 uur en de toegang is gratis. Opnieuw in het Blitzz
programma opgenomen zijn de entertainers uit Schevingen met hun
swingende pianoshow. Iedere donderdag, vanaf 20.00 uur en gratis

toegang. Alvast een notitie waard
is de Dance Classic-avond op vrijdag 17 september met een optreden
rond 23.00 uur van The Bitterballs.
De groep met hierin eigenaar Chris
Boss brengt Nederlandse rock and
roll. De entree is gratis.
En Blitzz 4 Kids is weer in de programmering opgenomen en de eerste gelegenheid voor jeugd om kennis te komen maken met horeca is
24 september van 19.00 tot 22.00
uur. De toegang is 10 euro per persoon, all in, dus inclusief (alcoholvrije) drankjes, hapjes en muziek
van een dj.

Aalsmeerderbrug - Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
doet ook dit jaar mee aan de Open
Monumentendagen. Het museum is
op zaterdag 11 en zondag 12 september daarom gratis toegankelijk
en geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Het landelijke thema is bouwkunst
uit de negentiende eeuw en dat
past uitstekend bij het Crash Museum dat gevestigd is in het Fort Bij
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug. Het
fort, dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, is een ontwerp
uit de negentiende eeuw. In het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 worden verhalen verteld over vliegtuigen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog neergestort
zijn. Wrakdelen die door Crash of
de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geborgen zijn, maken de geschiedenis van de bemanningen van de vliegtuigen voelbaar
en tastbaar. Met foto’s en persoonlijke voorwerpen worden de verhalen tot leven gebracht. Crash heeft
ook een indrukwekkende afdeling
over het verzet in Haarlemmermeer
en Nieuwkoop. Daarnaast is er een
ruimte in het fort ingericht als Engelse verkeerstoren met radiokamer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar
is de collectie vliegtuigradio apparatuur van Crash te zien en zijn radio
amateurs, die de daarvoor benodigde vergunningen hebben, met deze
apparatuur ook daadwerkelijk aan
het werk. In een andere museum-

ruimte op het fortterrein is de complete Spitfire te zien die Crash in de
collectie heeft, samen met grotere vliegtuigmotoren en wrakdelen
die niet in de fortruimten passen.
Tijdens de Open Monumentendagen worden in het Crash Museum
rondleidingen gegeven en er is een
speurtocht voor kinderen.
Het is in september Stellingmaand.
Dat betekent dat vele forten van de
Stelling van Amsterdam bijzondere activiteiten organiseren, dan wel
extra geopend zijn. Speciaal ter gelegenheid daarvan zijn gedurende
de weekenden van september extra ruimten in het Fort bij Aalsmeer
toegankelijk voor het publiek en is
het Crash Museum behalve op zaterdag, ook op zondag geopend. Alleen tijdens de Open Monumentendagen 11 en 12 september is het
museum gratis toegankelijk. Op andere dagen bedraagt de toegangsprijs 2,50 euro voor volwassenen en
1.50 euro voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Crash donateurs hebben gratis
toegang, evenals veteranen met een
veteranenpas. Het museum is geopend op zaterdag en zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken
zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Het Crash museum is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 460 in
Aalsmeerderbrug. Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting
Crash ’40-’45 kan gekeken worden
op de website www.crash40-45.nl.

Muziek/Film
Donderdag 9 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feesttent met optredens Nick en Simon,
Danny Froger, Jaap van x-factor en
dj Martijn. Aanvang: 20.30u.
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen. Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 10 september:
* Dutch Party in feesttent met Wolter
Kroes in concert, Frans Duijts en Ed
Nieman. Aanvang: 20.30u.
* Rockbands View Apart en Allergic tot Horses in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
Zaterdag 11 september:
* Back tot the Past met Gerard Joling, Bonnie St. Claire, 2 Brothers on
the 4th Flor en dj Alex van Oostrom
in feesttent. Aanvang: 20.30u.
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat. Start 21u.
Zondag 12 september:
* Bacchus klassiek met Quartet Sax
Society, Gerberastraat v/a 14u.
* Up load cinema in De Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 21.30u.
Woensdag 15 september:
* Hip hop, r&b en reggae met zanger band Postmen in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 17 september:
* Dutch rock and roll met The Bitterballs in Blitzz, Marktstraat v/a 23u.
Zaterdag 18 september:
* Hip hop feest Aalsmeerig in N201,
Zwarteweg vanaf 21u.
Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van
Miep Maarse’ in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u.
Op Kinderkunstzolder kindertekeningen van nijlpaarden.
September:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
11 en 12 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open.
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag en
zondag 11 tot 16u.
* Historische tuin open, ingang
Praamplein. Beide dagen van 13.30

tot 16.30u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Donderdag 9 september:
* Gehandicaptendag Stichting Dag
van je Leven in feesttent v/a 10u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 10 september:
* Seniorenmiddag met optreden
Cocktail Trio in feesttent v/a 14u.
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 11 september:
* Pramenrace. Start 12.30u. bij Pontweg in Oost. Finish bij Praamplein.
Feesttent open van 13 tot 18u.
11 en 12 september:
* Watertoren, Kudelstaartseweg
open. Zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 12 september:
* Hibra motorraces op bedrijventerrein Hornmeer vanaf 10u.
* Bijeenkomst voor oud-Boerenvreugders (jongerencentrum vroeger aan Stommeerweg) v/a 14.30u.
in Oude Veiling, Marktstraat.
Maandag 13 september:
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurthuis Hormeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 14 september:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 15 september:
* Oost-Inn in Mikade, Cath. Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u., lunch 1213u. en creatief 19.30-22u.
Donderdag 16 september:
* Leesgroep ANBO in bibliotheek,
Marktstraat vanaf 14u.
* Speelavond BV Oosend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
17 en 18 september:
* Kunstroute Aalsmeer, ateliers, kassen en huizen met gevarieerd kunstaanbod aan Uiterweg en in Centrum. Zaterdag en zondag 12-17u.
* Begraafplaats Boomkwekerskerkhof aan Stommeerweg open. Zaterdag en zondag 12-17u.
Vergaderingen
Donderdag 9 september:
* Raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 15 september:
* Vergadering wijkraad Stommeer
bij Vita in Parklaan vanaf 19.30u.

Neem foto’s en herinneringen mee

Bijeenkomst zondag voor
oud-boerenvreugders!
Aalsmeer - Binnenkort verschijnt
het nieuwe nummer van het Nieuw
Aalsmeers Tijdschrift, met als thema
‘Aalsmeer en Muziek’. Daarin een
verhaal van Dick Meijer over de organisatie van Hemelpop. Vervolgens
ontstond bij de redactie het plan om
een middag te organiseren om voor
oud-Boerenvreugders de verbouwingsfilm en de film van Hemelpop
te vertonen. Dat gaat gebeuren en
wel op zondagmiddag 12 september vanaf 14.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Een flink aantal Boerenvreugders is inmiddels
opgespoord en uitgenodigd, maar
van een groot aantal mensen is het
adres onbekend. Die hopen de initiatiefnemers voor een deel via deze

oproep te bereiken. Dus als je ooit in
Boerenvreugd muren hebt gevoegd,
beton hebt gestort of pannen op
het dak hebt gelegd, kom dan naar
De Oude Veiling. Als je ooit in een
werkgroep hebt gezeten, bestuurslid bent geweest of als vrijwilliger
achter de bar hebt gestaan, kom
dan ook naar De Oude Veiling.
Neem zoveel mogelijk tastbare herinneringen mee. Foto’s zijn ook zeer
welkom, maar bij voorkeur op memoriestick of schijf, zodat ze via de
computer vertoond kunnen worden.
Om zicht op de toestroom te houden, wordt om een aanmelding gevraagd en dit kan via e-mail op dit
adres: itterzon2@zonnet.nl

Rockbands View Apart en
Allergic to Horses in N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 10
september spelen weer twee leuke, jonge bands op het N201 podium. Allergic to Horses uit Uithoorn
en View Apart uit Mijdrecht komen
optreden. Allergic to horses heeft al
een paar keer eerder in N201 gespeeld en zal nog wel vaker uitgenodigd worden, want de frisse eigentijdse rock van deze superjonge
band (gemiddelde leeftijd is 15 jaar)
werkt aanstekelijk!
View Apart is begin dit jaar opgericht en speelt voornamelijk eigen-

Kennismaken met
computer 50+
Aalsmeer - Voor vijftig plussers,
die weinig of niets weten van computers, organiseert Vita welzijn en
advies een cursus ‘Kennismaken
met de computer’. Er wordt aandacht besteed aan Windows, Word
en Internet. De cursus bestaat uit
acht wekelijkse lessen van 1,5 uur.
Bij voldoende belangstelling start

tijdse covers van diverse pop/rockartiesten. De band heeft ook de ambitie om eigen werk te gaan schrijven de komende tijd want het spelen gaat lekker en de muzikanten
hebben hiervoor al ervaring opgedaan in meerdere bands. Na de optredens tot in de kleine uurtjes voetjes van de vloer met de beste alternatieve hits van vroeger en nu met
de huisdj’s van het jongerencentrum aan de Zwarteweg. De zaal is
open vanaf 21.00 uur en de entree
is gratis.
een groep op woensdag 15 september om 11.00 uur. Bij voldoende belangstelling start verder bij Vita een beginnersgroep Tai Chi op
donderdagochtend. Beoefening van
Tai Chi helpt gespannen spieren en
gewrichten los te maken en bevordert een goede houding. De deelnemers leren rust te ervaren tijdens de
bewegingen. Voor beide cursussen
kan voor opgave en informatie tussen 9.00-12.00 uur gebeld worden
met Vita, tel. 0297-344094.
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Braderie in Centrum
Braderie in Centrum: Lekker druk
Aalsmeer - Al heel veel jaren vindt
op de eerste zaterdag van september de corsobraderie plaats in het
Centrum. Het bloemencorso is niet
meer, alhoewel het Kloosterhof wel
haar eigen bloemenfeestje had,
maar de braderie is gebleven en gelukkig. Ieder jaar weer een heel gezellig evenement met een scala aan
kramen van bedrijven en verenigingen, leuke activiteiten voor de kinderen en altijd lekker druk. Ook dit
jaar weer. Gelijk vanaf de aanvang
was er veel publiek en dit bleef de
hele dag zo. Onder een stralend
zonnetje werd geslenterd langs de
kramen met sieraden, tassen, kleding, foto’s, boeken, snoep en nog

veel meer. De lekkere trek kon vervuld worden met poffertjes, broodjes beenham en Vlaamse frieten.
Naast bedrijven geven ook heel veel
verenigingen en stichtingen acte de
presence op de braderie. Zo kon er
geschaakt worden, hield de vogelvereniging een loterij en presenteerde onder andere de werkschuit
haar nieuwe, creatieve cursusaanbod. Verder was er live-muziek in
de Schoolstraat van een Aalsmeerse band en konden de kinderen
zich vermaken met een draaimolen,
race-auto’s en dieren van de kinderboerderij. De braderie in het Centrum: Altijd weer een evenement om
naar uit te kijken!

Westeinderhavendag: Gezellig!
Aalsmeer - Een keur aan activiteiten bood de stichting Westeinder
Promotie afgelopen zaterdag 4 september tijdens de Westeinder Havendag. Op drie locaties konden
bezoekers kennis maken met de
Aalsmeerse watersport in de ruimste zin des woords. Voor jong en
oud was van alles te doen en te zien.
Op de Historische Tuin konden oude Aalsmeerse vaartuigen als punters, pramen en bokken bewonderd
worden en was er een interessante expositie van oude buitenboordmotoren.
Bij jachthaven Drijfhuis was er een
proeverij van de Aalsmeerse Sconebierbrouwerij en onder andere was
er een demonstratie visnetten maken. Bruisend was het bij jachthaven Piet Huis, waar ook in de och-

tend de opening plaatsvond. Er kon
geslenterd worden over de nautische vrijmarkt met spulletjes van
bedrijven en presentaties van verenigingen en stichtingen die ‘opereren’ op het water. Vooral de kinderen kwamen hier ogen en handen tekort.
Zij mochten lopen in waterballen, een vuurtje blussen, trapfietsen, eendje hengelen en er liep een
clown rond. Ook werd de mogelijkheid geboden een bootje te bouwen,
te ‘racen’ met mini zeilboten en druk
was het bij de schminkkraam. Op alle drie de locaties waren er wisselende optredens van de shantykoren
De Ringvaartzangers, De Poelzangers, De Brulboeien en Recht deur
Zee. De Westeinderhavendag: Heel
gezellig, een blijvertje graag!

Westeinderhavendag
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Heliomare ondersteunt project
voor gehandicapten in Turkije

Genieten tijdens straatbarbecue
in de Distelvlinderstraat
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 september vond na het grote succes van
vorig jaar, wederom de Distelvlinderstraatbarbecue in Nieuw Oosteinde plaats. Twee bewoonsters uit
de straat, Linda en Caroline, hadden
dit jaar de organisatie op zich genomen. Grote complimenten aan de
organisatie, aan alles was gedacht,
zoals leuke versiering in de straat,
genoeg assortiment aan drank en
hapjes, veel enthousiaste bewoners
en prachtig weer! Met de bijdrage
van de gemeente was een springkussen voor de kinderen geregeld,
waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Er staat ook niet elke dag
een springkussen in de straat, dus
er werd optimaal genoten. De bewoners waren het roerend met elkaar eens dat tijdens deze gezellige
avond de sociale contacten worden

geïntensiveerd. Na ruim anderhalf
jaar woongenot worden de plannen
voor verdere activiteiten onder de
bewoners gesmeed. Een aantal bewoners heeft zich afgelopen winter als heuse ijsmeesters gedragen
wat resulteerde in een mooie ijsbaan waar groot en klein van genoten heeft. De bewoners hopen
weer op een strenge winter en streven er naar om de mooiste ijsbaan
in Nieuw Oosteinde te creëren. Er
gaan zelfs geruchten op om een ‘eigen’ schaatsclub op te richten! De
barbecue was een groot succes,
jong en oud heeft genoten en gezien de grote opkomst staat volgend
jaar opnieuw deze lekkere happening in de planning. Het stokje voor
de organisatie is al overgedragen,
dus het is duidelijk dat de sfeer onder de bewoners wel goed zit!

Aalsmeer - Sinds begin 2010 is Heliomare betrokken bij de voorbereiding en realisatie van een centrum
voor dagbesteding en werk in de
stad Elazig, in het oosten van Turkije. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het project
bekostigd. De stichting Healthy Project en Heliomare ondersteunen dit
project. De ervaring en deskundigheid van de medewerkers van Heliomare wordt gebruikt voor de uitvoering. Afgelopen woensdag en donderdag was een delegatie uit Turkije
in Nederland om een aantal dagbestedingslocaties voor mensen met
een lichamelijke handicap in Haarlem, Wijk aan Zee en Aalsmeer te
bezoeken. Interessante en intensieve dagen. De Turkse delegatie heeft
veel indrukken opgedaan.
Dagbesteding
De stad Elazig, 1000 kilometer oostelijk van Istanbul, beschikt al enige jaren over een mytylschool waar
kinderen met een verstandelijke en/
of lichamelijke handicap, onderwijs
krijgen. Na de mytylschool is geen
vervolgopvang voor deze leerlingen
en dat betekent in de praktijk dat zij
wat langer op school blijven of terug
naar huis gaan en niets om handen
hebben. Om dat gat te overbruggen is het initiatief genomen om
een dagbestedingscentrum te realiseren. Een groot stenen gebouw

met twee verdiepingen is neergezet. Nu is het tijd om de ruimtes in te
richten, begeleiders te trainen, een
geschikt activiteiten- en werkaanbod te ontwikkelen en toekomstige cliënten te werven. De medewerkers van Heliomare hebben zijn al
2 keer in Elazig geweest en 1 en 2
september kwamen de initiatiefnemers naar Nederland om een goed
beeld te krijgen van wat geboden
wordt bij Heliomare dagbesteding
om vervolgens te kijken welk aanbod passend is voor de cliëntengroep in Turkije. Het is de bedoeling
dat het dagbestedingscentrum begin 2011 de deuren opent voor minstens 50 jongeren. Voor sommigen
zal dat in de vorm van dagbesteding zijn, anderen zullen industrieel
werk gaan doen en enkelen van hen
worden begeleid naar werk in de directe omgeving. Binnen 3 jaar moet
het project op eigen benen staan en
selfsupporting zijn, dat wil zeggen
dat het project zonder subsidie zelfstandig kan draaien. Dat betekent
dat de initiatiefnemers de komende
2 jaar op zoek moeten naar een reguliere financieringsstroom (ministerie, provincie, gemeente of andere bronnen) om het project structureel gefinancierd te krijgen. De projectleiders van Heliomare gaan begin oktober naar Turkije om samen
met de initiatiefnemers weer nieuwe
stappen te zetten.

Collectanten en wijkhoofden
gezocht voor Diabetes Fonds
Aalsmeer - Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen en
iedere dag komen er in ons land 200
mensen met diabetes bij. Dus waarschijnlijk kent u al iemand met diabetes. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook
vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten. Het Diabetes Fonds
houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek
om diabetes beter te behandelen of
te voorkomen. Vorig jaar haalden de
collectanten ruim 2 miljoen euro op.
Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar
diabetes. In de week van 31 oktober
tot en met 6 november gaan mensen met de collectebus op pad voor
het Diabetes Fonds en de voorbereidingen zijn in volle gang. Helpt u
dit jaar mee als collectant(e) of als
wijkhoofd? Joyce Schaafsma heeft
aangeboden wijkhoofd te willen
worden in de Vissenwijk. Maar de
Vlinderwijk, Aalsmeer Oost rondom
de W. Alexanderstraat en de Julianalaan, de Hornweg, het einde van
de Oosteinderweg, einde Aalsmeerderweg, en de Stommeer zijn ook
nog Vacant! Ook in Kudelstaart de
wijk De Rietlanden zijn een wijkhoofd én nieuwe collectanten nodig. U zegt in die week zelf op welke
dag (of dagen) u collecteert en hoe-

fet aangeboden en er was live muziek van een vijftal Aalsmeerse muzikanten. Alle aanwezige vrijwilligers hebben zeker plezier gehad, ze
voelden zich echt in de watten gelegd. “Bedankt iedereen van de Lions Club maar van ons. Het was geweldig”, aldus de gasten toen zijn
tegen middernacht van de boot afstapten. Aan boord zaten vrijwilligers van dagcentrum Amstel-Meer,
bibliotheek Aalsmeer, stichting De
Bovenlanden, de EHBO, Heliomare dagbesteding, Historische Tuin,
stichting KCA, kinderboerderij Boerenvreugd, Rozenholm, Amstel-ring,
stichting Dag van je Leven, stichting
Opvang Vluchtelingen, Tafeltje Dek
Je en van de zorgcentra Kloos-terhof en Aelsmeer.

Aalsmeer - Op zaterdag 4 september is een buurt barbecue georganiseerd in de IJsvogelstraat, oneven
nummers, en de aangrenzende senioren woningen in de Waterhoenstraat. Het was inmiddels al weer
drie jaar geleden, dus het werd weer
tijd om de banden aan te halen en
een gezellig samenzijn te organiseren, vonden initiatiefnemers Ton van
Wees en Friso Kamman. Vanaf 4 uur
was iedereen welkom en konden de
negen kinderen deelnemen aan een
sport- en spelmiddag. Samen met
behulpzame spelleiders was het een
groot succes en er was uiteraard

voor iedereen een prijs! Rond 6 uur
ging de barbecue aan en werd er
volop gesmuld van alle lekkere hapjes. Jong en oud liet het zich goed
smaken. Onder het genot van een
hapje en een drankje, lekker weer
en gezellige buren werd het een super avond! Het geheel werd afgesloten door de vuurwerkshow op loopafstand. Waarna er door enkelen tot
in de vroege uurtjes werd nageborreld. De buurt kijkt terug op een geslaagde avond en de bewoners zijn
van plan er nu niet drie jaar overheen te laten gaan voor weer een
gezellig samenzijn.

veel u wilt doen, altijd in overleg met
de collecteleiding en de wijkhoofden. Het hoeft niet veel tijd te kosten: twee uur van uw tijd maken al
verschil! Of neem de collectebus (na
toestemming) mee naar uw werk of
naar school. Geef een paar uur van
uw tijd om diabetes aan te pakken,
neem contact op met collecteleidster voor Aalsmeer en Kudelstaart,
Nancy van Oorde via 0653442022
of nanskees@caiway.nl. Collecteleidster: voor Rijsenhout is Coby v/d
Ochtend en zij is telefonisch bereikbaar via 0297-340365.
Word ook wijkhoofd of collectant.
Net als Joyce Schaafsma.

Initiatief 12-jarige Danielle en Mitchell

Straatbarbecue in Calveslo

Kudelstaart - Een pluim voor twee
jeugdige Kudelstaarters, De twaalfjarige Danielle Pannekoek en Mitchell Bakker, beiden woonachtig aan
de Calveslo, vonden het tijd worden
dat de bewoners uit hun straat weer
eens een gezellig feestje met elkaar

gingen bouwen. Dus namen zij de
touwtje in handen en organiseerden
een straatbarbeque. Met een hapje,
drankje en muziekje werd het een
gezellige buurtavond. “Zeker voor
herhaling vatbaar”, aldus de tevreden Calveslo-bewoners.

Zangers en zangeressen welkom

Vanavond optreden Denk
aan de Buren op Uiterweg
Aalsmeer - Na een succesvol optreden in Grave op 4 juli, gevolgd
door een lange vakantieperiode, zijn
afgelopen donderdag de repetities
van Smartlappenkoor ‘Denk aan de
Buren’ weer begonnen.
Een nieuwe seizoen onder leiding
van een nieuwe dirigent! Zoals gewoonlijk vindt de aftrap van de jaarlijkse serie optredens plaats bij het
speeltuintje aan de Uiterweg, ditmaal vanavond, donderdag 9 september, tussen half negen en negen uur ’s avonds. Bijna was het optreden in duisternis gehuld, echter een nieuwe generatie buurtverlichters maakt het mogelijk dat de
‘Denk aan de Buren’ weer volop in

Varend diner van Lions
Club voor vrijwilligers
Aalsmeer - Met plezier heeft de Lions Club Aalsmeer afgelopen zaterdag 4 september een grote groep
vrijwilligers getrakteerd op een varend diner op het klassieke salonschip Koningin Juliana tij-dens de
verlichte botenshow en het vuurwerk op de Westeinderplassen. Op
deze manier wilde de Lions Club
vrijwilligers eens flink in het zonnetje zetten en het belang van vrijwilligerswerk binnen de Aalsmeerse gemeenschap onderstrepen. En dat
is zondermeer gelukt. De circa 130
vrijwilligers hebben genoten van de
vaartocht, eerst met zonnetje, later
tussen de verlichte bootjes en heel
wat keren klonk “wat mooi” tijdens
de vuurwerkshow. De vrijwilligers
kregen verder een overheerlijk buf-

Spelletjes, barbecue en
vuurwerk in IJsvogelstraat

de schijnwerpers kan staat. Dirigent
en zangers verwelkomen u graag
om de bekende nummers, waarbij
een lach en een traan hand in hand
gaan, met elkaar te zingen. Wie 9
september voorbij moet laten gaan,
krijgt nieuwe kans tijdens de Kunstroute op zaterdag 18 september om
15.00 uur in de loods van jachthaven De Oude Werf, eveneens aan de
Uiterweg. Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom om
wekelijks in een ongedwongen sfeer
mee te zingen.
Het smartlappenkoor repeteert elke donderdagavond vanaf 20.30 uur
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.

Goed bezochte uitmarkt
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 4 september
hield cultureel café Bacchus weer
zijn jaarlijkse Uitmarkt om de aandacht te vestigen op het nieuwe culturele seizoen 2010-2011. Bacchus
en een deel van de zaal van het Parochiehuis was vol gehangen met
posters van de culturele activiteiten
die dit seizoen gebracht gaan worden. Er zal in samenwerking KCA
weer een uitstekend jazz en cabaret programma zijn, ook klassieke
muziek zal dit jaar op de agenda
staan en onder de noemer da Musica zal er weer een keur aan muzikanten het podium betreden. Ook
dit jaar zal er weer de nodige kleinkunst gebracht worden, te beginnen op 9 oktober met de voorstelling Una Giornata Particolare en zullen er ook weer een aantal Bacchus
BarRage pubquizes gehouden worden. Behalve het publiek tonen wat
het nieuwe seizoen te bieden heeft,
werd het publiek ook getrakteerd op
live kunst en cultuur! Om 15.00 uur
opende voorzitter Jacko Hansen de
Uitmarkt en beten het duo Merel en
John de muzikale spits af met hun
prachtige luisterliedjes. Het publiek
in de leeftijd van 8 tot 80 jaar genoot

van de geboden acts. Behalve Merel en John maakte een scala aan
geweldige artiesten hun opwachting op het Bacchus podium. Dorpsdichter Marcel Harting liet met zijn
zoon van zich horen, de in Wageningen wonende Aalsmeerder en dichter Arjen Keene las voor uit eigen
werk, Lisa Kaaijk speelde samen
met haar vader Goos op drums en
docent van de Hint Judith Glasbeek
op dwarsfluit werken van Piazzolla. ’s Avonds was er nog ruimte voor
het kamerkoor Kaaijk & Co en voor
de in Utrecht woonachtige kleinkunstenaar Bjorn van Rozen die samen met een accordeonist zijn eigen Nederlandstalige liederen ten
gehore bracht. De uitmarkt is goed
bezocht door een breed publiek en
de Bacchus vrijwilligers hadden zich
weer van de goede kant laten zien
met een leuke programmering, een
uitstekend buffet voor de bezoekers
die zin hadden om wat te eten en
enthousiast barwerk.
’s Avonds verzuchtte één van de bezoekers: Zoiets kan alleen in Bacchus en dat was een mooi compliment voor alle hardwerkende vrijwilligers.

Bespreking bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 13 september houdt aquariumvereniging
Viva Aquari weer een bijeenkomst
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Deze avond verzorgt
Jan Mans een bespreking over de
schouw. Een schouw is een voorkeuring van het aquarium, waarbij
de nadruk ligt om het geheel te verbeteren, qua inrichting, vissen- en
plantenbestand. Acht leden hebben

mee gedaan aan de schouw en die
worden allemaal besproken. Ieder
lid geeft over zijn aquarium zijn eigen uitleg. Het geheel wordt begeleid door prachtige foto’s van Aad
Rodenburg. De avond begint om
20.00 uur, de toegang is gratis en
iedere belangstellende is welkom.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met C. Keim via
0297-343854.
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Vuur op het water: Spectaculair!
Aalsmeer - Als sluitstuk
van een dag vol evenementen vond afgelopen zaterdag 4 september ‘Vuur op
het water’ plaats. De vuurwerkshow trekt ieder jaar
heel veel publiek en ook dit
keer stonden bezoekers vol
verwachting rijen dik langs
de Stommeer- en Kudelstaartseweg en was het
druk op het water met heel
veel bootjes. Het vuurwerk
werd dit jaar geheel vanaf
het water afgeschoten en
dit leverde prachtige beelden op. Het leek echt of de
show plaatsvond tussen
de vele bootjes. Maar natuurlijk lagen deze op vei-

lige afstand. Het was nagenoeg windstil en helder,
waardoor het vuurwerk
prima tot z’n recht kwam.
Kleurige bollen, spuitende
fonteinen en andere verrassende vuurwerkpresentaties wisselden elkaar in
snel tempo af. Spectaculair! Terecht applaus van
het publiek aan de wal en
vanaf het water na afloop.
“Het was prachtig”, aldus
gehoord. En: “Weer spectaculair”. Ook: “Wel een
beetje kort”. Maar, leuke
‘dingen’ zijn nou eenmaal
altijd sneller voorbij… Organisatie bedankt. Volgend
jaar graag weer!

Vuurwerkfoto’s: Fotoi.nl (Peter de Weijer)
Foto’s verlichte boten:
Jacqueline Kristelijn & Joke van der Zee

Aalsmeer - Het was mooi
weer afgelopen zaterdag,
in ieder geval prima vaarweer, moeten de vele deelnemers aan de verlichte
botenshow gedacht hebben. Het leek even of heel
Aalsmeer zich op het water verzameld had. Allerlei
boten, van grote jachten en
zeilschepen tot sloepen en
motorbootjes, lieten zich
verlicht zien tijdens het
verlicht varen op 4 september. Via de Kleine Poel ging
de stoet over de Ringvaart
om vervolgens na keren bij
de Aalsmeerderbrug richting de Grote Poel te varen en daar voor anker te
gaan ter voorbereiding van
het vuurwerk. Er klonk muziek, het was feest op het

water. Er vaarde zelfs een
ponton rond met dansende
feestgangers op disco- en
housemuziek. Op het moment dat de vuurwerkshow
startte, ging het merendeel
van de lichtjes op de bootjes uit. Vuur op water moet
tot slot goed te bezichtigen zijn.
Na afloop van de vuurwerkshow gingen alle
lichtjes weer aan en werd
als bedankje luid getoeterd. “Het was mooi.“ De
bootjes keerden weer terug naar de haven. Heel
benieuwd of volgend jaar
weer zoveel booteigenaren van de partij zijn. Vast
wel, alhoewel het weer in
deze wel een grote factor
speelt!

Veel animo voor verlicht varen
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Diploma’s uitgereikt aan
zwemmers Oosterbad

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B1 FIQAS Aalsmeer
spelen sterk toernooi
Aalsmeer - Zoals ieder jaar spelen
de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
als serieuze seizoensstart in het eerste weekend van september het Peter Verjanstoernooi bij BFC in Beek,
Limburg. Een traditioneel sterk bezet zaalhandbaltoernooi met als
teams onder andere BFC (Nederlands kampioen), Sittardia en Bevo. De eerste wedstrijd tegen Bevo
was een lekkere binnenkomer, met
11-5 bij rust wonnen de Aalsmeerse jongens met 23-12. Daarna werd
BFC een lastige wedstrijd waarbij ze
ondanks erg hard werken steeds 5
punten achter bleven. Scoren ging
goed maar dat deed de tegenstander ook erg makkelijk, waardoor
met 28-21 werd verloren. Hercules was de laatste tegenstander van
de zaterdag. De B1 had moeite met
hun spel en ging daarin mee. In de
rust werd het een en ander goed
gezet en de lastige eerste helft (79 voor) werd in een prima tweede
helft uiteindelijk een 12-22 eindstand. Na het eten, feestje en een
redelijke nacht moesten de jongens
weer spelen en wel tegen Sittardia.
Dit ging niet zo makkelijk als ze verwacht hadden, maar gelukkig speelden ze nog wel gelijk, 17-17, zodat ze
bij winst op Quintus naar de finale

konden. Deze eindstand werd 31-13
voor de B1 en dus was de finale tegen BFC behaald. Het werd een finale waar aan beide kanten echt alles in zat: zeer veel strijd, een aantal blessure’s, veel spanning, kwalitatief zeer hoogstaand handbal
en ook nog een verlenging. Door
het eerdere verlies was een nieuw
strijdplan bedacht wat ook werkte zodat FIQAS Aalsmeer de eerste
helft steeds een paar punten voorsprong had. BFC liet dit niet zomaar gebeuren en kwam de tweede helft sterk terug en vervolgens
ging de strijd gelijk op. Pech voor
de B1 in die spannende fase was
het uitvallen van Remco ruim tien
minuten voor tijd en een twee-minuten-straf voor Nigel in de laatste twee minuten. In de verlenging
kwamen de Aalsmeerse jongens zo
uiteindelijk drie punten achter die
ze net niet meer goed konden maken: eindstand 22-21 voor BFC. De
B1 had het toernooi dan wel niet
gewonnen, maar de jongens hebben dit weekend laten zien dat ze in
de nieuwe samenstelling (4 oudste
spelers zijn naar de A-jeugd gegaan
en ze kregen er 6 nieuwe spelers bij)
tot zeer goed handbal en veel strijd
in staat zijn.

Aalsmeer - Op zaterdag 28 augustus hebben na een seizoen hard
werken elf kinderen afgezwommen voor hun A of B diploma in het
Oosterbad. Onder leiding van badjuf Elianne Valentijn hebben de jongens en meisjes het zwemmen in
3 maanden onder de knie gekregen. Het water was tijdens het afzwemmen berekoud en dat viel voor
de zwemmertjes erg tegen, desondanks zijn bijna alle kinderen geslaagd. Het A-diploma kon uitge-

Vrolijke start De Zevensprong
Rijsenhout- Dinsdag 7 september is een gezellige picknick gehouden in basisschool De Zevensprong.
Fleurige picknickkleden, rijk gevulde
picknickmanden en overal spelende
kinderen. Ondanks dat het weer niet
meewerkte, was de sfeer zonnig en
uitstekend te noemen. De ouders en
hun kinderen hebben heerlijk gesmuld van alle lekkere etenswaren,
die ze zelf meegenomen hadden.
Sommige kinderen deden flink hun
best op de mini-playbackshow. Er
klonk vrolijke muziek van een heuse dj en ook de taartenbakwedstrijd
was een enorm succes. Prachtige

zelfgebakken taarten werden door
alle aanwezigen geproefd en gekeurd.
Het was moeilijk een keuze te maken, maar er werden toch drie winnaars gekozen. De publieksprijs
werd gewonnen door de familie
Lanser, die verblijd werd met een
taartenkookboek voor nog meer inspiratie. Ook de families Schippers
en Mulder vielen in de prijzen. Na
een zeer geslaagde avond ging iedereen voldaan naar huis. Het was
de tweede keer dat dit festijn gehouden werd, maar beslist niet de
laatste!

Start filmseizoen Cinema Amstelveen

Teken of schilder je lievelingsdier

Shrek en Toy Story 3 voor
jeugd in de bioscoop
Amstelveen - Het nieuwe filmseizoen gaat donderdag 9 september weer van start in cinema Amstelveen. Voor de jeugd draaien de
films ‘Shrek, voor eeuwig en altijd’
en ‘Toy Story 3’. Van beide films worden de Nederlandse versies getoond. In Shrek zijn de stemmen van
Carlo Boszhard, Angela Schijf, Jon
van Eerd en Susan Smit onder andere te horen. De film is aanstaande
zondag 12 september om 11.30 uur
te zien, woensdag 15 septemer om
13.30 uur en zaterdag 18 en zondag
19 september om 12.00 uur. In Toy
Story 3 is Andy ouder geworden en
staat op het punt om te gaan studeren. Het speelgoed is gespannen en
zenuwachtig, want wat gaat er met

hen gebeuren nu Andy weggaat?
Met de stemmen van Huub Dikstaal,
Marloes van den Heuvel, Chiem Van
Houwelinge, Arjan Ederveen en anderen. De film gaan zien kan in het
weekend, zaterdag en zondag, om
13.30 uur en woensdags om 15.30
uur. In de herfstvakantie, van 23 tot
en met 31 oktober, presenteert Cinema Amstelveen weer Cinekid op
Locatie. Allerlei leuke films uit de
hele wereld worden getoond aan
iederen van 4 tot 14 jaar. Naast alle films worden weer diverse leuke
activiteiten en workshops georganiseerd. Zet dus vast in je agenda zodat je dit leuke festival niet hoeft te
missen! Voor meer informatie: www.
cinemaamstelveen.nl

Spelletjes bij BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 15 september organiseert de BindingBoven in de Zijdstraat van 13.00 tot
15.00 uur een spelletjesmiddag voor
kinderen vanaf groep 3 tot en met 8
van de basisschool. Deze keer gaan
WII-spelletjes gespeeld worden. De
toegang gratis! Van 15.30 tot 17.00
uur is er inloopmiddag voor kinderen vanaf groep 3 tot en met 8 van
de basisschool. Bij de BindingBoven kun je spelletjes spelen, heerlijk knutselen, computeren, lekker
kletsen met je vriendjes of vriendinnetjes. En dit alles helemaal gratis!
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met lenneke@
debinding.nl. Woensdag 15 september om 17.00 uur organiseert de Binding ‘Koken met vrienden’ voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar. Lekker even wat kokkerellen in de keuken en daarna gezellig met zijn allen eten aan een mooi gedekte tafel. Lijkt het je leuk geef je dan op
bij viola@debinding.nl of bel 0613989303. Om 19.30 uur kan vervolgens de Film ‘Sex and the City 2’,
leeftijd vanaf 12 jaar, bekeken worden.
Meidenmiddag en film
Dinsdag 14 september is het bij Binding Oost aan de Machineweg 12
meidenmiddag. Allerlei beauty pro-

ducten liggen klaar om even lekker
te kunnen gebruiken, zoals nagels
lakken en vijlen, maar ook make-up.
Neem gezellig je vriendinnen mee,
want het kost niks! Op woensdag
15 september wordt een filmmiddag
gehouden. Kijk op de site voor meer
details www.debinding.nl
Workshop tekenen
De workshop tekenen voor tieners
van groep is 6, 7 en 8 en klas 1 en 2
is van start gegaan op de BindingZolder in de Haya van Somerenstraat 35. De workshop is van 15.30
tot 17.30 uur. Voor wie hier nog aan
mee wil doen, er is nog plek. Kijk op
www.debinding.nl voor meer informatie. Vorige week zijn ook diverse andere activiteiten weer van start
gegaan op de BindingZolder. Tijdens de inloop op dinsdag was het
een gezellige boel. De thee stond
klaar,
De snoeppot was gevuld en de meiden konden aan de slag met makeup. Woensdagmiddag was het wederom gezellig.
Om 13.00 kwam een groepje tieners
de Zolder binnen om heerlijke hapjes klaar te maken. Om 14.00 uur
startte de film ‘Radeloos’. Met heel
veel hapjes en voorzien van drinken
hebben de kinderen ademloos naar
de film gekeken.

reikt worden aan: Dana Baardse,
Boaz Alderden, Punchay Inchauste
Callahuara, Rosa Vandalon, Patrick
van der Stroom, Lisa le Grand, Josine Robbe en Roos Bosch. Geslaagd
voor hun B-diploma zijn Nick van de
Poppe en Renzo Pauw en geslaagd
voor zowel het A als het B diploma
is Chris van der Schaft.
Wie volgend jaar ook graag volgend
jaar zwemlessen wil volgen in natuurwater kan kijken op www.het
oosterbad.nl.

Dieren zijn net mensen...

De Wegwijzer wel 40 jaar
Aalsmeer - Deze week viert basisschool De Wegwijzer in de Hornmeer haar 40-jarig bestaan. De hele
week staat vol leuke activiteiten voor
alle leerlingen. Afgelopen maandag
6 september is het jubileum om half
tien in de ochtend officieel geopend
met muziek, dans en de onthulling
van het nieuwe logo. Dinsdag stond
in het teken van het circus en hebben alle jongens en meisjes in korte
tijd een circusvoorstelling in elkaar
gedraaid met professionals. Clows,
dieren, acrobaten en een echte directeur verzorgen ‘s middags een
wervelende show voor de leer-

krachten, ouders en opa’s en oma’s
in een (over)volle gymzaal. Woensdag hebben de kleuters een bezoek
gebracht aan de kinderboerderij en
was een vossenjacht uitgezet door
de leerlingen van de groepen 7 en 8
in de Hornmeer voor hun schoolgenootjes van de groepen 3 tot en met
6. Vandaag is het stil op en rond de
school, want de leraren en leerlingen zijn met z’n allen op schoolreis.
Morgen, Vrijdag 10 september, vindt
ter afsluiting van de feestweek een
picknick plaats voor alle leerlingen
en hun ouders en een spetterende
talentenshow.

Aalsmeer - Het Oude Raadhuis is
tot en met 17 oktober bevolkt met
reusachtige dieren, zoals nijlpaarden, olifanten en beren gegoten
in brons en gehakt steen door de
Aalsmeerse beeldhouwster Miep
Maarse. Al op zeer jonge leeftijd begon de kunstenares met het maken
van dieren en figuren toen nog van
papier-mache en stof. Al lange tijd
zijn nijlpaard en olifant de belangrijkste dieren in haar werk, soms net
als mensen in acrobatische toeren,
dansend of schaatsend of zomaar
luierend op het strand. Op de Kinderkunstzolder zijn ook nijlpaarden

en olifanten te zien, maar dan geschilderd door kinderen uit Rusland
en Aalsmeer. Op bijgaande afbeelding twee nijplaarden, geschilderd
door de 11 jarige Ulia Fil uit Oekraine in de trapeze van het circus genieten van een kopje thee.
Heb je ook een lievelingsdier dat dit
soort kunsten kan vertonen?
Maak daar dan snel een tekening
van en stuur hem op naar de Kinderkunstzolder van Het oude Raadhuis
, Dorpstraat 9, 1431 CA Aalsmeer. Je
tekening gaat dan meedoen in de
tentoonstelling die gehouden gaat
worden op de Kinderkunstzolder.

Handbalcompetitie

Spannende wedstrijd voor
meiden RKDES B1
Kudelstaart - Afgelopen zondag
was de wedstrijd tegen topper VOC.
Dit ervaren meidenteam was op papier veel sterker dan de meiden van
RKdes, maar de inzet was om op en
top te verdedigen om de stand niet
te ver uit elkaar te laten lopen. In het
begin moesten de meiden van RKdes even hun plekje vinden in het
snelle spel van VOC. De trainer gaf
een duidelijk boodschap mee voor
de dames: Het gaat niet om het winnen, maar we moeten wel een visitekaartje afleveren! Dat deze peptalk hielp, was al snel duidelijk. Er
werd beresterk verdedigd door de

meiden, en in de aanval begonnen
de meiden ook steeds beter op doel
te schieten. Het publiek kreeg dan
ook een supersnelle wedstrijd te
zien, waar over en weer schitterende doelpunten vielen en super verdedigingswerk werd getoond.
De eindstand werd 16-8 voor VOC.
Gezien het feit dat RKdes met eerstejaars B-meiden en zelfs nog een
paar C-meiden aan de wedstrijd begon tegen een derdejaars B-team
van VOC, gaat handballand zeker in
de toekomst horen dit team van RKdes!

Sportvereniging Omnia 2000

Trampolinespringen is in!
Aalsmeer - Welk kind kent niet het
gevoel van vrijheid als hij of zij op
een trampoline staat. En welke ouder moet niet glimlachen als hij zijn
of haar kind ziet stralen terwijl het
de gekste capriolen uithaalt. Naar
schatting 1 op de 3 gezinnen heeft
een trampoline in de tuin staan.
Dat betekent dat bijna ieder kind
de mogelijkheid heeft om trampoline te springen als het dat wil. Waarom dan nog de moeite nemen om
les te nemen? Door lessen te volgen krijgen kinderen de mogelijkheid om steeds weer nieuwe dingen te leren en kunnen ze steeds
meer uit het toestel halen. Verder
is het mogelijkheid een wedstrijdelement aan deze sport toe te voegen. Trampolinespringen is namelijk
een officiële sport, waarbij je zelfs
mee kan doen aan de Olympische

Spelen! Aalsmeer heeft sinds het
begin in de zestiger jaren meegedraaid in de top van Nederland. Dat
begon met namen als Rien de Ruiter en Dirk van Leeuwen en loopt
door naar Jeroen Kaslander die op
dit moment lid is van de nationale
selectie en daarbij kersvers lid is van
het leidingteam van SV Omnia 2000.
En als aan Jeroen gevraagd wordt
hoe hij het na 20 jaar topsport nog
steeds op kan brengen om 2 keer
per dag te trainen, dan zegt hij: “Ik
ben nog steeds het meest gelukkig als ik op een trampoline sta”.
Dat onderstreept nog eens extra dat
trampolinespringen op ieder niveau
uitgaat van dezelfde basis: Het plezier in het springen. Interesse gewekt? Kijk voor meer informatie op
de website www.svomnia.nl of mail
naar trampoline@svomnia.nl.

Skatefestival voor jeugd
en jongeren in Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 12 september organiseert het jongerenwerk
van Stichting Cardanus, in samenwerking met het buurtbeheer van de
Meerwijk en een aantal enthousiaste jongeren een skatefestival. Voor
de derde keer wordt Xtreme Showdown georganiseerd. Het skatefestival zal plaatsvinden in het skatepark
van Uithoorn in Meerwijk. Om 10.00
uur begint een skate-clinic. Jongeren en kinderen die willen leren inline-skaten kunnen kunnen meedoen aan een skateles. Deze les is
gratis, maar zorg wel voor de juiste
bescherming! Je kunt je inschrijven
via: tooijevaar@cardanus.nl. Tijdens
het festival zal er een openlucht po-

dium zijn. Op dit podium is vooral
ruimte voor locaal talent. Op dit podium zullen onder andere dj’s optreden, waaronder dj Supersuen. Ook
zullen twee live-acts van zich laten
horen: Agitated uit Uithoorn en Four
The Same uit Mijdrecht.
Verder geven gedurende de hele dag geven locale graffiti kunstenaars demonstraties.
Vanaf 12.00 uur kunnen inline-skaters, skateboarders en BMX’ers zich
inschrijven voor de competitie. Deelname kost 5 euro. Alle opbrengsten van het festival komen ten goede van de skatebaan. Voor meer informatie: Tobias Ooijevaar, tel. 0612286038.
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18 September open dag
bij bakkerij Hulleman

Proefvaartdagen in september
bij Jachthaven Poelgeest

Aalsmeer - Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat de bakkers van
Hulleman de volledig nieuwe bakkerij aan de Aalsmeerderweg in gebruik namen. Tot die tijd werd het
brood gebakken achter de winkel
aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn en werd het banket bereid
achter de winkel in de Ophelialaan
in Aalsmeer. Vanwege de groei die
het bedrijf doormaakte en de steeds
strengere eisen met betrekking tot
de hygiëne- en arbowetgeving, hakte Marco en Karin medio 2007 de
knoop door en besloten zij een nieuwe bakkerij te laten bouwen.
Op zaterdag 18 september aanstaande is er tussen 11.30 en 16.00
uur de mogelijkheid om deze mooie
bakkerij van binnen te bekijken.
“We hebben een prachtig vak dat
bij iedereen toch tot de verbeel-

Oegstgeest - In aansluiting op de
vorige week gehouden Hiswa te
water organiseert Jachthaven Poelgeest proefvaartdagen met haar uitgebreide vloot sloepen en kruisers.
Van 9 tot en met 11 en op 13 september is het mogelijk een proefvaart op de Kagerplassen te maken met één van de sloepen of kruisers. Van de Nederlandse sloepenbouwer Antaris ligt vrijwel de gehele vloot sloepen en tenders klaar
voor een testvaart. Vooral de nieuwste tenders van Antaris hebben het
hele seizoen flink in de belangstelling gestaan. Deze Connery 22 & 25
liggen dan ook in diverse uitvoeringen klaar voor een vaartje over
de Kaag. Met de zeer fraaie Connery serie heeft Antaris haar reputatie als vernieuwende bouwer bevestigt; schitterend design, uitmuntende vaareigenschappen en ongeëvenaard comfort. Dit jaar is Poelgeest begonnen met de verkoop
van de Friese Maril sloepen. Ook
deze sloepen worden geheel in Nederland gefabriceerd en behoren tot
de top van sloepenmarkt. Voorzien
van een traditioneel uiterlijk bieden
de Marils een zeer hoog comfortgehalte en een kwaliteitsniveau dat
haast niet te overtreffen valt. Tijdens
de proefvaartdagen liggen de Ma-

ding spreekt”, aldus Marco Hulleman. “Zowel jong als oud vindt het
leuk om te zien hoe echte vakmensen van eenvoudige grondstoffen
allemaal mooie en lekkere producten kunnen maken. En dat laten wij
graag zien!” Er worden gedurende de open dag rondleidingen verzorgd en er zijn diverse demonstraties welke voornamelijk gericht zijn
op de najaarsproducten. Uiteraard
is er ook aan de kinderen gedacht.
Er is een springkussen, kinderen
kunnen zelf koeken versieren en
goochelaar Dennis zal de kinderen verassen met zijn onnavolgbare
trucs. Iedereen is dus op 18 september van harte welkom om even binnen te lopen bij bakkerij Hulleman
aan de Aalsmeerderweg 253n.
De koffie staat klaar!

Baby Suite feestelijk geopend
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 4
september is op feestelijke wijze de
Baby Suite in Mijdrecht geopend.
Een babyspeciaalzaak van zo’n 850
vierkante meter met een zeer breed
assortiment aan produkten voor (de
aanstaande) moeder en kind. Nadat
er een maand lang een spandoek
aan het balkon van de winkel aan
de Genieweg 62 te Mijdrecht heeft
gehangen met de aankondiging van
de opening, was het dan eindelijk
zover. Om 10.00 uur werd de winkel
officieel geopend door het loshalen
van een lint. Er werd geproost op
een goede toekomt van de winkel
en men sloeg al snel aan het winkelen. Al voor 11.00 uur mocht Baby
Suite haar eerste klanten van dienst
zijn. De gehele eerste dag is er veel
aanloop in de winkel geweest. Het
was een drukte van zwangere buiken, kinderwagens en kleine kinderen. Naast genodigden en bekenden van het team van Baby Suite waren niet alleen klanten vanuit
de Ronde Venen op de opening af-

gekomen, maar ook bijvoorbeeld uit
Aalsmeer en Uithoorn. Het team van
Baby Suite heeft de eerste dag dan
ook als zeer hoopvol ervaren. Zij zullen zich de komende tijd verder specialiseren in duidelijke productuitleg
en het verlenen van goede service.
Ook zullen er in september en oktober nog veel nieuwe collecties van
autostoelen, kinderwagens en wiegen worden geleverd aan de winkel. Het assortiment en de collecties
van de babykleding en positiekleding zullen ook steeds weer worden
vernieuwd. Baby Suite zal altijd proberen in te spelen op de vraag van
de klant. Het is goed om de website van de winkel in de gaten te houden, zij geven daar hun actuele acties aan. Ga naar www.debabysuite.
nl. Bekijk ook zeker de laatst toegevoegde foto’s van de winkel om een
eerste indruk te krijgen.
Kortom: Baby Suite is een aanwinst.
Een moderne babyspeciaalzaak met
voor ieder wat wils en voor elke portemonnee.

Initiatiefnemer van de ‘nettodeal’ dagen Ted van Haaster (li.) en zijn collega
Jan Willem Cromwijk van Peugeot Hans Lammers Aalsmeer vertellen u graag
meer over de actie.

‘Nettodeal dagen’ bij
Peugeot Hans Lammers
Aalsmeer - Van donderdag 9 tot en
met maandag 13 september organiseert autobedrijf en Peugeotdealer Hans Lammers in zijn vestigingen Aalsmeer, Mijdrecht, Woerden
en Alphen a/d Rijn een bijzonder interessante actie in de vorm van ‘nettodeal dagen’ voor alle Peugeot modellen. De actie is gebaseerd op hoge kortingen. “Vorig jaar hebben
wij deze actie bij ons ook georganiseerd. Dat was ondanks de minder florissante economische situatie
een groot succes en dus voor herhaling vatbaar”, geeft Ted van Haaster van Peugeot Hans Lammers
Aalsmeer te kennen. “Wij houden
van helderheid, dat geldt niet alleen
voor ons advies aan de klant, maar
ook als het gaat om de bedragen
die op het prijskaartje staan. Dus als
er voor de 107 XR in die uitvoering
staat dat die 7.250 euro kost, dan is
dat ook zo.
Daar komt dus niets meer bij! Het
bedrag is inclusief kosten rijklaar
maken, kenteken leges, verwijderingsbijdrage, mattenset en brandstof. Dat is dus allemaal reeds in
de prijs verwerkt! Helder en duidelijk. De auto staat rijklaar voor degenen die hem wil kopen. Dat bedoelen wij met netto-dealer aanbiedingen.” Voor de 107 is er bovendien
een speciaal type, de Urban Move,
gebaseerd op de XR. “Een topper
in het segment van kleine zuinige
auto’s waarvoor we een pakket extra’s hebben voor maar 790 euro bijbetaling”, vervolgt van Haaster. De
extra’s zijn onder meer airconditioning en een audiosysteem met twee
speakers. Dit type auto is beperkt in
het aanbod waardoor een liefhebber in zekere zin in een exclusieve
auto rijdt. Die exclusiviteit geldt tevens voor de 207 in de vorm van de
‘Style’. Ook van deze auto is de productie beperkt. Daarbij is bovendien
een aantrekkelijk pakket extra’s beschikbaar. Dat omvat onder andere airconditioning, mistlampen voor
en 15 inch lichtmetalen velgen. In
plaats van standaard 2.525 euro betaalt men hiervoor slechts 500 euro!
Dat is dus heel aantrekkelijk. Daarnaast geniet men van de geweldige netto-deal korting van 2.157 euro. Ook hier geldt derhalve voor de
207 een rijklare totaalprijs (€ 15.995).
Voor de 206+ heeft Hans Lammers zelfs een netto-deal korting
van 2.952 euro weten neer te zetten. Met die auto rij je al voor 9.250
euro de deur uit. Van dit model zijn
er inmiddels 5,5 miljoen gebouwd.
De auto is al 12 jaar op de markt en
nog steeds populair. Hij vult het gat
op tussen de 107 en 207. Voor alle
andere modellen maakt Hans Lammers in samenwerking met Peugeot
zelf specifieke aanbiedingen. Hoewel de sloopregeling nationaal ten
einde is, heeft Peugeot die verlengd
op de 107 en de 206+. Die premie
zit verwerkt in de aanbiedingsprijs.
Als mensen komen met een auto van 1995 of ouder, dan geldt dit
tarief. “Wij krijgen van Peugeot namelijk de slooppremie op die oude
auto’s terug”, legt van Haaster uit.
Heeft iemand een auto die jonger is,

dan geldt de slooppremie (helaas)
niet en wordt de korting weliswaar
minder, maar kan er toch een aantrekkelijke netto-deal worden gemaakt. En wie een recente auto inruilt krijgt daarvoor een bepaald bedrag, wat vanzelfsprekend in mindering wordt gebracht op de nettodeal prijs. Dan is men nóg goedkoper uit! Aantrekkelijker kan niet.
99 Euro per maand
Peugeot Hans Lammers heeft méér
aantrekkelijke voorwaarden, zoals
3 jaar financiering tegen 0 procent
rente, of uitstel van betaling zonder
limiet van 6 maanden. Die 0 procent
rente geldt bij een 107 tot 4.000 euro, voor de 206 is dat tot 5.000 euro
en bij de 207 tot 7.000 euro. De aanbetaling blijft en indien gewenst kan
er meer gefinancierd worden. Voor
het meerdere geldt dan een middenrente die in rekening wordt gebracht, dat is momenteel tussen de
anderhalf en twee procent. De actie bij Peugeot Hans Lammers kenmerkt zich door een 107 die buiten
staat met de aanduiding 99,- p/m
erop. Dat houdt in dat men al voor
99 euro per maand in een splinternieuwe Peugeot 107 kan rijden. Bovendien is deze auto vrij van motorrijtuigbelasting en laag in de verzekering; bij een beetje no-claim korting al tegen 320 euro per jaar allrisk! Daarnaast is de auto zuinig in
gebruik, het brandstofverbruik ligt
gemiddeld rond 1 op 18. “Autorijden
kost geld, maar Peugeot rijden is
niet duur. Daarin onderscheiden wij
ons van anderen,” merkt Van Haaster nog op.
107 Best verkocht
In de maand augustus was de Peugeot 107 de best verkochte auto in
Nederland. Bij de top 5 merken in
die maand staat Peugeot op de vierde plaats met een marktaandeel van
9 procent. Hans Lammers Peugeot
heeft als ‘actiedagen’ gekozen voor
aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag en maandag 13 september.
Het autobedrijf hanteert in principe
geen koopavond op vrijdag, maar
tijdens de ‘nettodeal’ dagen wordt
die voor één keer wél ingevoerd.
Vrijdag 10 september is men dus
geopend van 9.00 uur tot 21.00 uur.
De andere dagen van 9.00 tot 18.00
uur. Let wel, standaard is men alle
werkdagen ook gewoon open, maar
buiten deze ‘nettodeal dagen gelden de aanbiedingen niet! “Wij doen
het bewust met een uitloop naar de
maandag. Op zaterdag komen er
belangstellenden en die willen een
proefrit en er nog even over denken, waarna ze maandag met hun
beslissing weer naar ons toe kunnen komen.

ril 5 Ivory, 725 en 880 Cabin klaar
voor een proefvaart. De kruisers van
Jachthaven Poelgeest zijn natuurlijk ook van de partij. De in Noorwegen gebouwde Inter 7700 en
9000 Sportivo liggen klaar voor de
liefhebber. Deze motorkruisers zijn
door Poelgeest voor de Nederlandse
markt aangepast. Zo kan door middel van de klapbare ramen de doorvaarthoogte beperkt worden tot 1,85
meter. Ook zijn de kruisers uitgerust
met een stoere kabelaring en voorzien van een luxe interieur. Voor de
veeleisende watersporter die een
zeetocht niet schuwt heeft Jachthaven Poelgeest de Guernsey 28. Deze
luxe kruiser is standaard al voorzien
van alle comfort en de 320 pk sterke
dieselmotor geeft de 9½ meter lange boot een topsnelheid van 45 kilometer per uur! Om ruimte te maken
voor de modellen 2011 heeft Jachthaven Poelgeest al haar voorraaden demo-boten scherp afgeprijsd.
Een uitgelezen mogelijkheid voor
wie voor de winter nog een mooie
deal wil maken. De proefvaartdagen worden gehouden van 10.00 tot
16.00 uur bij Jachthaven Poelgeest,
Hugo de Vrieslaan 1 te Oegstgeest.
Voor het maken van een proefvaart
is het raadzaam een afspraak te maken.

Golfodrome verleden tijd

Golfcentrum Amsteldijk is
nieuwe naam voor golfbaan
Amstelveen- De Amstelveners Alphons Böggemann en Harry van den
Bergh hebben vrijdagmiddag 3 september de nieuwe naam van een te
realiseren golfbaan in de Bovenkerkerpolder onthuld. De veelbesproken 9-holes golfbaan, een initiatief
van het ondernemersechtpaar Ger
en Tineke Loogman, heeft de naam
‘Golfcentrum Amsteldijk’ meegekregen. Daarmee is de naam ‘Golfodrome’ definitief verleden tijd. Die naam
hing aan hun eerder en veel groter
plan voor een golfbaan in deze polder. Loogman heeft in zijn aangepaste en verkleinde plannen voor de
naam Golfcentrum Amsteldijk gekozen omdat deze herkenbaar is.
De golfbaan ligt immers aan de voet
van de Amsteldijk (Zuid). Loogman
heeft deze week de aanlegwerkzaamheden van de golfbaan ‘officieel’ hervat en bekrachtigde dat met
de onthulling van de nieuwe naam.
De werkzaamheden aan de baan
werden eind vorig jaar stilgelegd
in verband met juridische procedures. Loogman heeft de aanleg hervat, omdat het ministerie van VROM
zich volgens hem uit de zaak heeft
teruggetrokken en de provincie nu
aan zet is. Volgens Loogman heeft

Gedeputeerde Staten steken laten
vallen in de procedure en heeft de
provincie geen juridische middelen
meer ter beschikking om de golfbaan tegen te houden. De definitieve komst van een golfbaan is volgens Loogman een kwestie van tijd.
”De eerste bal wordt sneller geslagen dan iedereen denkt”, aldus
Loogman. Van den Bergh roept alle Amstelveense raadsleden en alle Provinciale Statenleden op om
zich wijs op te stellen en zich achter het plan te scharen. Hij vindt de
golfbaan een fantastisch ondernemersinitiatief, dat nu eindelijk eens
werkelijkheid moet worden. Böggemann en Van den Bergh waren
in een eerder stadium beiden ook
initiatiefnemer van een golfbaan op
dezelfde locatie in de polder, maar
kregen het plan nooit van de grond.
In de jaren ‘80 liep Van den Berghs
plan stuk op een onwelwillende gemeente en financiële onhaalbaarheid; in de jaren ‘90 kwam Böggemann al een stuk verder (met onder
andere KPMG achter zich), maar
toen gooide één boerin roet in het
eten omdat zij haar grond niet wilde
verkopen en op geen enkele manier
recht van overpad wilde verlenen.

ker onder gebukt gaat. Ook het bewustzijn dat de algemene middelen
op dit gebied steeds schaarser worden is voor ons mede aanleiding geweest een winkelformule als Vida
care & comfort te lanceren. Alle investeringen in Vida care & comfort
zijn uit ons eigen particulier initiatief gekomen.”

vaak met verspilling in zorggelden
geconfronteerd. Daar brengen wij
graag verandering in.” Keuzevrijheid
zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. De dure verplichtingen van gemeenten binnen
hun contracten met hulpmiddelenleveranciers zouden nog eens onder de loep genomen kunnen worden. De rol en wensen van de consument dienen hier meer centraal te
staan. “Dat is onze mening.

Ook voor ondernemers die op zaterdag werken en maandag vrij hebben, is dat gemakkelijk. We doen
er niet flauw over. Als iemand op
maandag is geweest en dinsdagmorgen het besluit neemt hier een
auto te kopen, dan krijgt hij of zij die
alsnog voor de actieprijs”, besluit
Ted van Haaster.

Vida Care & Comfort nieuw lid WVAC

Braderie Aalsmeer brengt
misverstand aan licht

Secretaris Ria Bouwman van de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum
overhandigt een bloemetje aan nieuw WVAC-lid Esther van den Braak van
Vida Care & Comfort. Voor meer informatie over het lidmaatschap en ander
nieuws: www.aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Voor de nieuwe winkel
in hulpmiddelen die onlangs haar
deuren opende in de Zijdstraat was
de braderie van afgelopen zaterdag
een groot succes. Veel Aalsmeerders namen deze dag de gelegenheid even kennis te maken met deze nieuwe aanwinst voor het historische winkelcentrum. Dankbaar
werden de positieve reacties in ontvangst genomen. Na een langdurige
bouwperiode en maanden van leegstand van de winkelpanden opende Vida care & comfort de deuren
voor de Aalsmeerders en bewoners
van buur gemeenten. Het doel van
de initiatiefnemers Esther van den
Braak en Nick Verhoeven is een
breed publiek te voorzien in een ruime keuze aan hulpmiddelen welke het leven comfortabeler maken
en de onafhankelijkheid van personen vergroot. “Deze keuze dient in

een sfeervolle ambiance onder de
aandacht te worden gebracht”, aldus Nick Verhoeven. “Zo is er door
ons een grote inspanning geleverd
om af te wijken van het bestaande
imago dat heerst in deze branche.
Zeer verrast waren we over de indruk die heerste bij veel bezoekers,
en eerlijk gezegd ook wel enigszins
geschrokken.
De idee blijkt namelijk te heersen
dat het ‘dure zorgcenten’ zijn geweest welke geïnvesteerd werden
in een winkelpand.” De opmerking
van enkele bezoekers, met de strekking: “Zo we komen eens even een
kijkje nemen waar onze zorgcentjes naar toe gaan”, bracht een misverstand aan het licht dat snel opgehelderd dient te worden. Esther
en Nick: “Wij zijn juist wars van elke verspilling en overbodige uitgaven in de zorg waar de gebrui-

Een breed aanbod in vele prijsklassen dient juist de bereikbaarheid
van middelen te vergroten. Daarbij
willen de eigenaren een goede prijs/
kwaliteit verhouding neerzetten. Esther vervolgt: “Bij de selectie van ons
assortiment denken we voortdurend
aan betaalbaarheid, nut en kwaliteit. Op het vlak van leverancierskeuze maken we het onszelf vaak
moeilijk, maar dit hebben we echter graag over voor de consument.
In mijn arbeidsverleden ben ik te

Vida care & comfort is hier graag
behulpzaam bij.” De reacties van het
winkelend publiek en de braderiebezoekers waren hartverwarmend
en versterken de visie en de juistheid van de ingeslagen weg. Veel
bezoekers van de winkel gaven te
kennen dat het tijd werd voor een
winkel als Vida. Esther en Nick heten iedereen van harte welkom.
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Leuke cadeaus voor alle
spaarders Bloemenzegels
Aalsmeer - De braderie van afgelopen zaterdag 4 september is voor
de vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers een groot succes geweest. Al om kwart voor tien
stonden de eerste bloemenzegelspaarders bij de kraam en de laatste tevreden klant ging om tien over
vijf weg met een heerlijke boterkoek
van een nieuw lid van de vereniging:
Bertram & Brood. Ook de andere
nieuwkomer, Boekhuis Aalsmeer,
deed weer goede zaken met zijn fijne Stabilo-pennen. Er zijn heel wat
kinderen blij naar huis gegaan met
hun nieuwe aanwinst. Dit zijn maar
enkele voorbeelden, maar ook de
andere leden van de vereniging,
winkeliers uit heel Aalsmeer, hadden flink hun best gedaan om hun
artikelen zo verleidelijk mogelijk aan
te bieden. Voor slechts 1 of 2 vol-

le bloemenzegelspaarkaarten kon
men allerlei leuke dingen ‘scoren’,
die normaal gesproken in de winkel
veel duurder zijn. Er was voor elk wat
wils. Dat het loont om bloemenzegels te sparen en volle spaarkaarten
te besteden bij de leden van de vereniging blijkt ook uit het feit dat aan
het eind van het jaar een grote prijs
zal worden verloot. Alle ingeleverde
spaarkaarten van het hele jaar, dus
ook de kaarten die tijdens de braderie zijn ingeleverd, dingen mee naar
de superprijs: Een auto. Behalve deze grote prijs, stellen diverse leden
gedurende het hele jaar leuke prijzen beschikbaar. Deze maandprijzen zijn al een aantal malen aan gelukkige spaarders uitgereikt. Dus alle reden om aan onze slogan gevolg
te geven: Vraag om Bloemenzegels,
u heeft er recht op!

Shamballa 13 D workshop

Paul de Hont, Ton Hoogenboom en één van de deelnemers aan de Tour for
Life.

Voor Tour for Life in Italië

bijdrage leveren als vrijwilliger. Paul
is in zijn vrije tijd DJ en heeft tijdens
dit evenement gezorgd voor de muzikale begeleiding. Dit was mogelijk door een samenwerking met zijn
buurman Ton Hoogenboom van Raf
Digital Music. Raf Digital Music is
de cd, dvd en blu-ray speciaalzaak
in Amsterdam, tevens gespecialiseerd in special import uit USA, Japan en Engeland.
Om hun bijdrage mogelijk te maken
deden zij een beroep op Van Kouwen Aalsmeer, de leverancier van
de bedrijfsauto’s van Automatic Signal. Van Kouwen heeft voor dit evenement gratis een bus ingezet voor
het vervoer van apparatuur e.d. naar
Italië en terug.

Buurt Brainstorms Douwe
Egberts en Oranje Fonds

Ed Kriek (links) bezorgt Marinus van der Wal een zonnige kijk.

Tour de France Prijzenfestival

Zonnebril voor Marinus

Aalsmeer - Hoewel de redactie
er van uit ging dat de twee laatste
prijswinnaars van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival deze week
in het zonnetje gezet zouden kunnen worden, is dit slechts ten dele gelukt. Marinus van der Wal uit
Aalsmeer bracht zaterdagochtend
een bezoek aan Ed Kriek Optiek om
daar in het bijzijn van echtgenote Marjolein en dochter Joyce een

fraaie sportzonnebril uit te zoeken.
Marinus viel voor de eerste keer in
de prijzen en een fraai septemberzonnetje zorgde voor de juiste sfeer
nadat Ed Kriek persoonlijk voor de
meest passende zonnebril had gezorgd. De prijswinnaar van de fraaie,
door Rinus Bon beschikbaar gestelde racefiets, Jordi Buskermolen uit
Kudelstaart, gaat de komende week
gefeliciteerd worden.

College Aalsmeer bezoekt
Woningstichting Eigen Haard

Speel Dungan met C1000 Koster
Aalsmeer - Vanaf 13 september
start er bij C1000 Koster een nieuwe spectaculaire kidscampagne.
Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgt de klant een Dungan zakje met daarin een munt en sticker
voor in de Dungan veldgids. Met
de Dungan munten kunnen kinderen een spannend spel spelen. Elke
munt heeft een ander element: Water, vuur en aarde. Kinderen kunnen
tegen elkaar spelen door een munt
in hun hand te nemen en de vuisten tegen elkaar aan te boksen. Water wint van vuur, vuur van aarde en
aarde van water. C1000 ondernemer

Kees Jan Koster: “Ik moet zeggen
dat ik het wel een heel spannend
thema vind. De karakters spreken
erg tot de verbeelding en de hele wereld die er omheen is gecreëerd, is erg mysterieus. Het is daarnaast extra leuk dat dit allemaal exclusief voor C1000 is ontwikkeld. Ik
weet zeker dat er binnenkort op ieder schoolplein in Aalsmeer Dungan gespeeld gaat worden. Als ze
durven tenminste.” Op www.dungan.nl is de wereld van Dungan te
ontdekken. Hier kunnen spelletjes
gespeeld worden en zijn alle munten te bewonderen.

Geertje wint bij
ouderensoos

harte welkom. Op donderdag 9 september is het klaverjassen gewonnen door Geertje Koopstra met 5320
punten, gevolgd door Willem Buskermolen met 5267 punten, Henk
van Wichen met 5026 punten en
Riet Pothuizen met 4926 punten.
Het jokeren is gewonnen door Henny de wit met 53 punten en op de
tweede plaats is Jan Bon geëindigd
met 102 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn van

Van links naar rechts: Daphne Deckers, Timo Huges, Margreet de Vries en Agnes Jongerius op de werkvloer bij FloraHolland Aalsmeer in gesprek over laaggeletterdheid.

FloraHolland zet zich in
voor laaggeletterden

Zaterdag en maandag bij AH

Oranje Fonds al weer voor de vijfde
keer Burendag. Het thema dit jaar
is: Burendag; een goed idee voor de
buurt! Tijdens de Buurt Brainstorm
helpt Douwe Egberts buren om, geïnspireerd door een goede kop koffie, zoveel mogelijk goede ideeën te
bedenken die de buurt nog leuker
maken.
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en
bevordert de samenhang tussen
groepen mensen. Daarom krijgt iedereen met een goed idee voor zijn
of haar buurt tot 500 euro om het
op Burendag uit te kunnen voeren. Het Oranje Fonds heeft in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. Kijk
voor meer informatie op de website
www.burendag.nl,

ding innemen, is het ook heel geschikt voor eigen, persoonlijke ontwikkeling. Het gaat daarbij om het
ontdekken en integreren van een
nieuwe fase van bewustzijn, die
een open verbinding met je hoogste zelf mogelijk maakt. Bij dit proces, dat in het Boeddhisme ‘verlichting’ wordt genoemd, is het van belang hoe je met hiermee omgaat in
het dagelijks leven. Ook daar wordt
in de opleiding ruim aandacht aan
besteed. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op internet:
www.shamballa.nu. En telefonisch
bij de trainer, Krijn Koetsveld: 0742509520 of via mail: cobos@inn.nl.
De folder met meer informatie kan
aangevraagd worden door te mailen
naar: jolandadekoter@casema.nl.

Samenwerking Van Kouwen,
Automatic Signal en RAF
Regio - Afgelopen week vond de
Tour for Life plaats. Dit is een fietstourrit van Italie naar Nederland
waarbij zoveel mogelijk sponsorgeld
wordt opgehaald voor het goede
doel, in dit geval voor Artsen zonder Grenzen.
De Tour bestaat uit acht loodzware etappes over vele cols van Italië naar Nederland, langs klassieke
routes. Er wordt zo’n 150 kilometer
per dag gefietst. Automatic Signal
uit Rijsenhout is het oudste beveiligingsbedrijf van Nederland. Paul de
Hont, directeur van dit bedrijf, raakte via een vriend die meefietst in deze tour, betrokken als sponsor bij de
Tour for Life. Hij vond het een mooi
evenement en wilde graag nog een

Aalsmeer - Douwe Egberts en het
Oranje Fonds organiseren door het
hele land meer dan 200 Buurt Brainstorms om buren, in aanloop naar
Burendag, actief te inspireren tot
goede ideeën voor de buurt. Bewoners uit Aalsmeer kunnen ook bij elkaar komen voor een Buurt Brainstorm. Samen goede ideeën bedenken om de buurt op Burendag, 25
september aanstaande, nog leuker
te maken.
De Buurt Brainstorms worden gehouden op zaterdag 11 september
vanaf 13.00 uur bij de Albert Heijn
op het Poldermeesterplein en op
maandag 13 september vanaf 15.30
uur bij de AH op het Praamplein. Op
zaterdag 25 september vervolgens
organiseren Douwe Egberts en het

Zevenhoven - In het najaar zal Krijn
Koetsveld, erkend Shamballa teacher, in Zevenhoven de Shamballa 13 D opleiding geven in de weekenden 25 en 26 september, 23 en
24 oktober en 20 en 21 november.
Shamballa 13 D is een officieel door
de Shamballa School en de BCMA
(Britse beroepsorganisatie) erkende
beroepsopleiding voor energetische
healing en bewustzijnsontwikkeling.
Deelnemers kunnen na afloop een
eigen praktijk opzetten. De Shamballa 13 D versterkt ook moeiteloos
andere methoden van healing en
is daardoor ook zeer geschikt voor
uitbreiding van een bestaande alternatieve praktijk. Omdat ontwikkeling en uitbreiding van bewustzijn een centrale plaats in de oplei-

Aalsmeer - Op 3 september was
het college van burgemeester en
wethouders op werkbezoek bij Woningstichting Eigen Haard. Nico
Nieman, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, haalde het prestatieconvenant Wonen Aalsmeer 2010-2014
aan en gaf aan wat de toekomstplannen zijn. Wethouder Wonen
en Volkshuisvesting, Ulla Eurich:
“De gemeente Aalsmeer wil samen
met Eigen Haard een belangrijk
deel van haar ambities op het gebied van wonen realiseren en streeft
naar een goede samenwerking. Beide partijen gaan de komende jaren samenwerken op het gebied
van duurzaamheid en leefbaarheid.
Ook gaan we de afspraken, die we

hebben gemaakt over wonen voor
doelgroepen zoals jongeren, senioren en starters, verder uitwerken.”
Eigen Haard bezit meer dan drieduizend woningen in Aalsmeer en Kudelstaart en is al bijna 15 jaar actief
in de gemeente Aalsmeer.
Het college heeft samen de directie een aantal projecten van Eigen
Haard bezocht, zoals een renovatieproject en het nieuwbouwproject The New Kit, waarvan de toren
nog schuiner staat dan de Toren van
Pisa. Ook bezochten ze een nieuw
project in Amsterdam-Noord voor
opvang voor dak- en thuisloze verslaafden. Hier is ook gesproken hoe
de participatie met de buurt aangepakt is.

Foto: College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer bij een renovatieproject van Woningstichting Eigen Haard.

Aalsmeer - Dinsdag 7 september
heeft FloraHolland een convenant
ondertekend met directeur Margreet de Vries van de Stichting Lezen & Schrijven. In dit convenant
spreekt de veilingorganisatie af het
aantal laaggeletterde medewerkers in haar organisatie binnen drie
jaar tot een minimum terug te brengen. Het convenant is namens FloraHolland ondertekend door algemeen directeur Timo Huges, in het
bijzijn van onder meer Agnes Jongerius en Daphne Deckers, beiden
ambassadeur van de Stichting Lezen @ Schrijven. FloraHolland (met
vestigingen in Aalsmeer, Naaldwijk,
Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eelde) is een van de eerste organisaties waar de aanpak van laaggeletterdheid expliciet in de bedrijfs-CAO
is opgenomen. De veiling biedt medewerkers de komende jaren onder
meer cursussen aan om beter te leren lezen en schrijven.
Flexibiliteit en werkplezier
Maandag 6 september is de zesde Week van de Alfabetisering van
start gegaan. Deze week staat volledig in het teken van het belang

van lezen, schrijven en rekenen. In
Nederland kan één op de vijftien
werkenden onvoldoende lezen en
schrijven om volwaardig te kunnen
meedoen in de maatschappij. FloraHolland herkent deze uitdaging
en gaat die aan. De veiling zet zich
de komende drie jaar in om laaggeletterden binnen het eigen bedrijf
te helpen hun achterstand volledig
weg te werken. Beter kunnen lezen
en schrijven vergroot de flexibiliteit,
de motivatie en het werkplezier van
medewerkers.
Bewustwordingscampagne
Met de ondertekening van het convenant is het startsein gegeven voor
het programma Laaggeletterheid
binnen FloraHolland. Laaggeletterdheid is een lastig te bespreken onderwerp. Medewerkers die problemen hebben met lezen en schrijven schamen zich hier soms voor. In
een bewustwordings- en voorlichtingscampagne staan posters, herkenningswijzers voor teamleiders
en workshops centraal. In een programma van drie jaar wil FloraHolland het aantal laaggeletterden binnen haar bedrijf fors terugbrengen.

Met oud-toptennisser Jan Siemerink

Tennis Tour bij Hoogvliet
Aalsmeer - Op zaterdag 18 september verandert een deel van het
parkeerterrein van de Hoogvliet supermarkt aan de Aalsmeerderweg
voor één dag in een tennisbaan!
Tennisliefhebbers kunnen zich inschrijven voor dit unieke evenement
en kans maken om een balletje te
slaan tegen oud-toptennisser Jan
Siemerink.
Het tennisevenement start om 11.00
uur en duurt tot 15.00 uur. In de
Hoogvliet supermarkt zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar die men tot
en met zaterdag 11 september in de
speciale inleverbox kan deponeren.
Op maandag 13 september worden
de 40 deelnemers geselecteerd die

aan het event gaan meedoen. Iedere groep van 10 deelnemers speelt
50 minuten tegen Jan Siemerink,
waarna er natuurlijk tijd is voor een
praatje, een handtekening en het
nemen van foto’s. Een unieke kans
om je krachten te meten tegen één
van de beste Nederlandse tennissers ooit (hoogste plaats op de wereldranglijst: 14)! De Hoogvliet Tennis Tour is een uniek evenement dat
je niet mag missen. Ook voor diegenen die liever vanaf de zijlijn toekijken, valt er op zaterdag 18 september genoeg te beleven bij Hoogvliet! De supermarkt en de tijdelijke tennisbaan bevinden zich aan de
Aalsmeerderweg 207.

Start Horti Business Game
Aalsmeer - De Horti Business
Game 2.0 gaat van start. Ondernemers uit de tuinbouwsector, professionals uit het bedrijfsleven, studenten en deelnemers van het vorige seizoen kregen woensdag 1 september tijdens de kick-off een voorproefje op de daadwerkelijke competitie, die op 20 oktober begint. De
businessgame is gericht op de toekomst. Want de wereld verandert
snel en daarmee ook de tuinbouwsector. De Horti Business Game 2.0
maakt het mogelijk om die veranderingen aan den lijve te ervaren
in een veilige spelomgeving. Strategie en samenwerking staan centraal. Tot 20 oktober is het nog mogelijk om in te schrijven voor de geheel vernieuwde Horti Business
Game 2.0.
De game is interessant voor iedereen die wil ervaren hoe de tuinbouw
van de toekomst functioneert (ondernemers, professionals en studenten). Iedere deelnemer wordt

virtueel ondernemer van een glastuinbouwbedrijf. De ‘ondernemers’
worden ingedeeld in poules van
veertig teams die het tegen elkaar
opnemen. Elke speler speelt op basis van een eigen ‘DNA-profiel’.
Het kan slim zijn om met gelijkgestemden telkens de juiste allianties
aan te gaan en gezamenlijk op tenders in te schrijven. Natuurlijk is het
mogelijk om, zoals in de realiteit ook
gebeurt, op eigen houtje een niche
op te zoeken. De spelers hebben
gedurende de acht spelrondes alle keuzemogelijkheden die ondernemers in werkelijkheid ook ervaren. Samen maak en beïnvloed je de
markt.
Meer informatie is te vinden op
www.hortibusinessgame.nl. Betrokken partijen: CBizz, Dutch Flower
Group, FloraHolland, Horti Fair, Koppert Cress, Ministerie van LNV, Priva, Productschap Tuinbouw, Rabobank, Reed Business, Rijk Zwaan.
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Grundelweg
weer open

Uithoorn bezoekt Greenport

‘Samenwerking én concurrentie
versterken
de sierteeltsector”
Aalsmeer - ”Dankzij samenwerking dens zijn presentatie ook in op de
met bedrijven, die ook in de greenport zijn gevestigd, versterkt de sector zich. Maar ook door de concurrentie. Dat houdt iedereen scherp’’,
aldus directeur Eduard Vroege van
Nieuwkoop Europe bij het bezoek
van de gemeente Uithoorn aan de
greenport Aalsmeer op vrijdag 3
september. Een grote delegatie van
het college van B&W en de gemeenteraad van Uithoorn bezocht op uitnodiging van de stuurgroep Greenport Aalsmeer de sierteeltsector.
Voorzitter Jaap Bond, gedeputeerde
van Noord-Holland, zei veel vertrouwen te hebben in de steeds intensievere samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. De sinds
dit voorjaar nieuwe samenstelling
van de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders, de snelle ontwikkelingen in de
sector en bijpraten over de activiteiten van Greenport Aalsmeer waren
aanleiding voor de uitnodiging. “De
grote belangstelling geeft aan, dat
de provinciale en gemeentelijke bestuurders veel waarde hechten aan
de sierteeltcluster”, verwees Bond
naar de omvang van de 23 leden tellende delegatie. “We staan voor belangrijke uitdagingen en vooral voor
de omslag naar het uitvoeren van
plannen.” Bond ging onder meer in
op de infrastructuur en in dit kader
de omlegging van de N201 en de reconstructie van glastuinbouwgebieden. Bloomin’ Holland, een project
waardoor de sector zich beter kan
profileren, bestempelde hij als een
prachtig project omdat hierin ook de
ontwikkeling van kennis en innovatie wordt meegenomen. De delegatie bezocht FloraHolland vestiging
Aalsmeer, OZ Export van de Dutch
Flower Group in Uithoorn en in De
Kwakel Nieuwkoop Europe en Arcadia Chrysanten. Net als Bond ging
Marcel Claessen, vestigingsmanager van FloraHolland Aalmeer, tij-

Aalsmeer - De Grundelweg bij het
Praamplein is voorlopig weer open
voor verkeer. Omdat het wegdek
voor fietsers nog slecht is, staan er
waarschuwingsborden. De stelconplaten zijn opnieuw recht gelegd.
Maar de platen, die de tijdelijke verharding vormen, kunnen door gebruik toch weer scheef gaan liggen.
Later dit jaar zal de definitieve verharding aangebracht worden en zal
de Grundelweg weer tijdelijk afgesloten worden. Door de overvloedige regenval de laatste dagen was
de grondwaterstand gestegen. Hierdoor kwam de tijdelijke constructie
van Grundelweg naar boven, omdat piepschuimblokken gaan drijven. Bij de uiteindelijke constructie zal dit niet gebeuren omdat deze zwaarder is.

kansen voor duurzaamheid in de
sierteeltsector. “Vertaald naar maatschappelijk ondernemen werken alle ketenpartijen hieraan. Variërend
van de kas zonder gas en vergisting
en hergebruik van groen afval tot
gebruik van biodiesel en fair trade
labels voor bloemen en planten”, illustreerde hij. Ook bij de bedrijfsbezoeken bleek duurzaamheid een rode draad.
Infrastructuur essentieel
Tijdens de bedrijfsbezoeken legden de ondernemers Marco van Zijverden en Richard de Munk van de
Dutch Flower Group, Eduard Vroege van Nieuwkoop Europe en René Eikelenboom en Bert van Ruijven
van Arcadia Chrysanten uit, waarom vestiging in een cluster belangrijk is. “Dit is het hart van de internationale bloemen- en plantenhandel”, aldus Vroege. Marco van Zijverden noemde in dit kader de infrastructuur essentieel. ”Als Nederland en de Aalsmeerse sierteeltcluster de internationale positie wil behouden, moet de infrastructuur verbeteren.” De economische en maatschappelijke betekenis van de sierteeltcluster is groot. Dagelijks zijn bij
en op het terrein van FloraHolland
Aalsmeer, de kern van deze sierteeltcluster, tussen 10.000 en 12.000
personen werkzaam. ”Zij komen uit
het hele gebied en leveren hun bijdrage aan de exportomzet van bloemen en planten, die op jaarbasis uitkomt op meer dan 2 miljard.
Kwekerijen, handelsbedrijven, leveranciers, transport- en veredelingsbedrijven vormen gezamenlijk deze sierteeltcluster in de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht. We hebben goede groeikansen, maar ook problemen die we
gezamenlijk het beste kunnen aanpakken’’, beslootMarcel Claessen.

Wethouder J. Verheijen (ged), burgemeester D. Oudshoorn, gedeputeerde
Jaap Bond, Ruud Hoogeboom (vlnr) luisteren naar de uiteenzetting van Marcel Claessen (rechts).

Watertoren open

Burgemeester neemt organisatie-stokje over

Ride for the Roses volgend
jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Over precies een jaar
komt de wielerwedstrijd Ride for
the Roses naar Aalsmeer. Zondag
4 september 2011 is Bloemenveiling FloraHolland de startlocatie van
dit jaarlijkse wielerevenement dat
geld inzamelt voor de kankerbestrijding. Burgemeester Pieter Litjens
nam zondag het Ride-for-the-Roses-stokje over van zijn collega burgemeester Hubert Bruls van Venlo. Volgend jaar is Aalsmeer gastgemeente voor dit evenement. Litjens kreeg een vlag van de organisatie mee, die maandag fier voor het
gemeentehuis wapperde. “Het was
een fantastisch gezicht om 7.000 à
8.000 fietsen in een grote hal te zien
staan”, aldus CDA-wethouder Ad
Verburg. “Dat past nooit allemaal bij
ons op het Raadhuisplein, zo gigantisch is dat. En dan al die duizenden mensen die vooraf aan lange
tafels hun lunch opeten. En al die
bedrijven en burgers die betrokken
zijn om geld in te zamelen. Prachtig gewoon.” Ook burgemeester Litjens verheugt zich nu al op de komst
van de eendaagse wielertocht naar
Aalsmeer. “Een geweldige uitstraling en dat allemaal nog voor een
goed doel ook. Het kan niet beter.”

Het doel van Ride for the Roses is
geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding door middel van een gezamenlijke fietstocht.
De Ride for the Roses is geen fietsevenement om geldprijzen, maar
een fietstocht met voor iedere deelnemer aan de finish een rode roos.
Iedereen kan aan de Ride for the
Roses meedoen. Er zijn toertochten
van 30 en 55 kilometer en een Cyclotoer van ruim 110 kilometer door
de omgeving. In Venlo leverde de
Ride for the Roses een totaalbedrag
op van 825.000 euro.
Dit bedrag is volledig bestemd voor
de KWF Kankerbestrijding, dit jaar
speciaal voor de bestrijding van dikke darmkanker. Naast de originele Ride for the Roses op zondag bestaat ook de Pre-Ride, een tocht die
één dag voor de echte Ride plaatsvindt.
Op deze dag fietsen teams van de
sierteeltsector vanuit de zes vestigingen van FloraHolland in Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk,
Venlo en Eelde naar de plaats waar
de echte Ride plaatsvindt. Deze PreRiders proberen door verschillende
sponsoracties zoveel mogelijk geld
op te halen voor KWF Kankerfonds.

In kader van Ride for the Roses 2011

Vrijdag fietstocht van
Aalsmeer naar Frankrijk
Botsing fietser
en snorfietser

Aalsmeer - Twee fietsers zijn donderdagmiddag 2 september om
15.40 uur in botsing geraakt met
een snorfietser op de Mr. Jac. Takkade. De fietsers, twee vrouwen van
73 en 78 jaar, kwamen van de kant
van Aalsmeer, de snorfietser vanuit
Schiphol-Rijk. In de bocht kwamen

zij elkaar tegen en zagen elkaar vermoedelijk te laat.
De 5 0-jarige snor fiet ser remde, waarbij hij ten val kwam en de
fietsers raakte. De man is met een
hoofdwond overgebracht naar het
ziekenhuis. Ook de 78-jarige vrouw
moest naar het ziekenhuis, wegens
pijn aan hoofd en kaak. De 73-jarige vrouw had last van haar ribben,
maar kon ter plaatse worden onderzocht.

Aalsmeer - Een drietal sportieve
fietsers, onder leiding van AB-man
Dick Kuin, stapt vrijdag 10 september op de tweewieler richting Frankrijk. De tocht voert naar St. Cirque
la Loutre in de Corrèze, waar oudAalsmeerder Jan Kinkel een auberge heeft. Het is geen gewone sportieve krachtmeting maar een rit om
geld in te zamelen voor de KWF

Kankerbestrijding. Het drietal laat
zich sponsoren zodat zij aan het
einde van de fietstocht, gepland op
woensdag 22 september, een substantieel bedrag aan het KWF kunnen overmaken. Dick Kuin, Fred
Wieringa en Gerard van der Stroom
kwamen op dit idee door ‘Ride for
the Roses’, de landelijke fietstocht
voor het KWF, die volgend jaar in

Lance Armstrong
De oprichter van de fietstocht Ride
for the Roses is veelvoudig tourwinnaar Lance Armstrong. In 1997 besloot hij nadat hij zelf genezen was
van kanker geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Zijn gele polsbandjes met de tekst ‘Livestrong’
zijn wereldberoemd. In 1998 werd in
Amsterdam de eerste Nederlandse
Ride for the Roses gereden. Voor de
organisatie en het vinden van sponsoren voor de Ride for the Roses is
er in Aalsmeer een Werkgroep opgericht.
Oud-wethouder Piet Boom is voorzitter. Vanuit het college zijn burgemeester Litjens en wethouder Verburg betrokken.
In de Raad vanavond, donderdag
9 september, in het gemeentehuis
komt de Ride for the Roses aan de
orde. In de openbare vergadering
wordt de fracties gevraagd akkoord
te gaan met het faciliteren van het
evenement en de geschatte kosten
van 25.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen.
Meer informatie over de Ride for the
Roses is te vinden op de website
www.ridefortheroses.nl
Aalsmeer wordt georganiseerd.
Dick Kuin en zijn fietsmaten gaan
niet alleen richting Frankrijk; Dick
Boer bevindt zich met de volgwagen
in hun kielzog.
Sponsors van harte welkom
Wie de sportieve fietsers wil sponsoren kan dat per kilometer doen.
Dat kan voor 1 eurocent, 2 of 5 cent
per gefietste kilometer. Voor het afleggen van 1000 km worden dat
bedragen van een tientje, 20 euro of 50 maar meer mag uiteraard
ook. Bijdragen kunnen worden
overgemaakt op rekeningnummer
3001.99.929 tnv Dick Kuin ovv ‘fietsen voor het goede doel’.

Provinciale ‘Duurzame
Dinsdag’ in Uithoorn

Politie vindt
dode man

Uithoorn - De politie heeft woensdagmiddag 1 september om 14.00
uur het lichaam van een 42-jarige
man gevonden in het water bij de
Wilhelminakade. Een buurtbewoner

perts uit voorgaande edities van
Duurzame Dinsdag.
Dit jaar is het milieusamenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden de gastheer voor de Noord-Hollandse Duurzame Dinsdag. De kern
van dit samenwerkingsverband bestaat uit diverse gemeenten van
Amstelland en Meerlanden, waaronder Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer. De provincie vindt het belangrijk dat de regionale Duurzame Dinsdag niet een
eenmalig activiteit is, maar een jaarlijks terugkerend evenement wordt,
met steeds een andere gastheer.
Op die manier worden steeds meer
mensen en organisaties betrokken
bij een duurzamere provincie en kan
kennis over duurzaamheid met elkaar worden gedeeld. De Duurzame
Dates worden gefinancierd door de
provincie Noord-Holland vanuit het
programma Leren voor Duurzame
Ontwikkeling (LvdO).
Meer info over het project op: http://
www.duurzamedinsdag.nl of www.
noord-holland.nl
vertelde dat hij gisteravond een man
had zien zitten bij het water, met zijn
fiets naast hem.
De fiets stond er woensdagochtend
nog steeds, maar de man was verdwenen.
Duikers troffen zijn lichaam aan in
het water. De politie gaat niet uit
van een misdrijf.

Schade aan auto,
getuigen gezocht

Aalsmeer - Dinsdag 31 augustus
is schade gereden aan een blauwe
Volkswagen Polo. De eigenaresse
had haar wagen geparkeerd bij de
Hoogvliet in de Hornmeer. Toen zij
een kwartier later buiten kwam, zat
er een enorme deuk in de rechterdeur van de auto. Deze moet veroorzaakt zijn door een andere auto, de bestuurder heeft echter geen
briefje achter gelaten. Is er iemand
die deze aanrijding heeft gezien?
Getuigen of liever de dader kunnen
bellen naar 0297-344702.

Aanrijding met
onbekend letsel
Hoofddorp – Op de Kruisweg ontstond omstreeks 21.45 uur op donderdag 2 september een aanrijding
waarbij twee auto’s betrokken waren. Een 31-jarige man uit Aalsmeer
kwam vanaf de Parallelweg en wilde
de Kruisweg oprijden. Hij gaf verleende hierbij geen voorrang aan
een auto, bestuurd door 69-jarige
Haarlemmer, die op de Kruisweg
reed. Deze laatste auto sloeg door
de klap van de aanrijding een aantal keer over de kop. Een inzittende, een 69 jaar oude uit Haarlem
afkomstige vrouw, raakte gewond
en werd met onbekend letsel naar
een ziekenhuis vervoerd. De man
uit Aalsmeer was in eerste instantie
doorgereden na de aanrijding. Later
is er contact geweest met hem, hij
moet zich melden bij de politie.

Londenaar loopt
tegen de lamp

Initiatieven koppelen aan organisaties

Uithoorn – Op 5 oktober is het voor
de tweede keer regionale ‘Duurzame
Dinsdag’ in Noord-Holland. Het milieusamenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden, IVN consulentschap en de provincie Noord-Holland organiseren duurzame ‘dates’
in de Thamerkerk te Uithoorn. Zo’n
30 Noord-Hollandse kansrijke initiatieven worden geselecteerd en gekoppeld aan organisaties die hen
kunnen helpen om hun plannen te
realiseren. Middels de Duurzame
Dates worden de initiatiefnemers
ondersteund in het (verder) realiseren van hun idee. Kansrijke initiatieven worden geselecteerd en worden gekoppeld aan organisaties die
een initiatief net even de ondersteuning kunnen bieden om werkelijk te
realiseren of om op een hoger niveau te tillen.
Deze datingservice is dan ook gericht op een langere samenwerking. Denk bij de potentiële datingpartners aan overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, financiers, fondsen en ervaringsex-

Aalsmeer - Voordat de renovatie aanvangt, is Rijksmonument
de watertoren dit weekend èn volgend weekend nog open, alvorens
de toegang moet worden gesloten.
Niet voor heel lang, maar het zal tegen januari van het nieuwe jaar lopen eer de toren weer toegankelijk is voor publiek. Aanstaande zaterdag en zondag bent u van harte welkom in de ruim 50 meter hoge toren. Openingstijden: 13-17 uur.
Entree volwassenen: 2 euro; 1 euro
voor kinderen tot 12 jaar. Zaterdagmiddag heeft u vast en zeker zicht
op de pramen die over de Kleine
Poel varen!

Nieuw-Vennep - Naar aanleiding
van vreemd rijgedrag, besloot de
politie dinsdag 7 september een automobilist op de Venneperweg aan
de kant te zetten. Tijdens het gesprek met de man, roken de politie-agenten een duidelijke alcohollucht. De 46-jarige Londenaar bleek
ernstig onder invloed van alcohol te
verkeren en werd aangehouden en
meegenomen naar het politiebureau waar hij een ademanalysetest
kreeg. Deze toonde aan dat de Brit
dermate had ingenomen, dat hij zijn
rijbewijs direct moest afgeven. Tegen de Londenaar is proces-verbaal
opgemaakt. Bovendien bleek de onfortuinlijke Engelsman nog enkele
boetes te hebben openstaan. Geen
‘jolly goodday’ voor deze man.

Eindelijk voltooiing wijk Maarse & Kroonhof

Kelders ‘koppie kleiner’
Aalsmeer - Een kort, maar krachtig mailtje naar de krant: Hoera, eindelijk gaan de kelders bij Maarse
& Kroon aan de Stommeerweg gesloopt worden. Maar, ook een verontrustend telefoontje. Is er wel nagedacht over het feit dat de kelders
dé dijkbewaarders vormen. Zonder
deze ‘damwanden’ is het risico groot
dat het water in de Westeinderplassen vrij spel krijgt en de vallei instroomt. Het Waterschap is door
de verontruste bewoner gewaar-

schuwd en volgens de gemeente is
de sloper bekend met de belangrijke functie van de kelders. Wordt rekening mee gehouden. Komt goed!
De bewoners van het Maarse &
Kroonhof zijn in ieder geval heel blij
dat hun wijk eindelijk afgemaakt
gaat worden. Elke dag tegen de armoedige kelders met graffiti aankijken, is geen pretje. Geeft geen ultiem woongevoel. Het gaat gebeuren, de wijk wordt gecompleteerd.
Hopelijk wel overdacht en met een

mooi resultaat. Als de kelders weg
zijn, wordt het ‘gat’ aangevuld met
grond en gaat gras ingezaaid worden. Deze werkzaamheden zullen
tot begin oktober duren.
Daarna wordt aangevangen met de
aanleg van een nieuwe toegangsweg vanaf de Hortensialaan en het
herstellen van de Stommeerweg
hier is het derde en laatste onderdeel van de werkzaamheden. Half
oktober is de planning dat een en
ander voltooid is.

Wijkraad bijeen
in Vita-gebouw
Aalsmeer - Wijkraad Stommeer
komt voor het eerst weer na de vakantieperiode bijeen op woensdag
15 september in het Vita-gebouw
aan de Parklaan 27. De vergadering
begint om 19.30 uur. Eerst wordt
de bewoners gelegenheid gegeven onderwerpen in te brengen en
te bespreken. Naast de gebruikelijke agendapunten wil het bestuur
voorstellen eens een gezinactiviteit
in de wijk Stommeer te gaan organiseren. En besproken wordt welke onderwerpen de bewoners belangrijk vinden in relatie met de gemeente Aalsmeer en wat de bewoners vinden van het in het verleden
door de gemeente opzette wijkgericht werken.
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Zeilwedstrijden

Echte Cees van Vliet show

Rond en platbodem dit
weekend op Westeinder
Aalsmeer - Dit weekend organiseert de stichting Westeinder Zeilwedstrijden de jaarlijkse zeilwedstrijden in traditionele ronde en platbodems. Aan de start komen meer
dan dertig schepen waaronder tjotters, boeier- en lemsteraken, Friese jachtjes en schouwen. De wedstrijden staan tevens open voor zg.
scherpe jachten, waaronder de Marieholm klasse. De wedstrijden worden gehouden vanaf de haven van
Watersportvereniging De Nieuwe
Meer aan de Kleine Poel. De wedstrijden zelf worden verzeild op de

Grote Poel van de Westeinderplassen. Afhankelijk van de windrichting
zijn de boten vanaf de wal te volgen bij de watertoren en/of het surfeiland of vanaf Kudelstaart bij de
loswal.
Motorbootvaarders hebben goed
uitzicht buiten en rondom de wedstrijdbaan zelf en vooral boven de
bovenboei en finishlijn. Voor de
deelnemers zelf is er onder meer
een ontbijtbuffet en een echte
schippersmaaltijd.
Voor informatie en inschrijving:
www.stichtingwzw.nl.

Handbal eredivisie

Nederlaag heren FIQAS
Aalsmeer tegen Volendam

Schot David Sword wint
NK Soloklasse zeilen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd op de Westeinderplassen het Open Nederlands
Kampioenschap in de Soloklasse
verzeild. De organisatie was in handen van de Stichting Westeinder
Zeilwedstrijden, samen met de Solo Klasse Organisatie en de Watersport Vereniging Aalsmeer als thuishaven. De Solo is een eenmansboot,
in 1956 getekend door de bekende
Engelse ontwerper Jack Holt. Door
de knikspant romp is een duurzaam en goed zeilend scheepje ontstaan, wat jarenlang in de voorste
regionen kan meedoen. De Solo is
vooral bekend om haar doorlopende zeillatten in het grootzeil en het
stompe neusje, door Holt bedacht
om binnen fiscale regelgeving van
toen te blijven. Er waren maar liefst
44 inschrijvers, waaronder ettelijke
kanshebbers uit het United Kingdom. Gezien de weersomstandigheden met weinig wind waren de lichtweerspecialisten in het voordeel.
Vrijdag begon met blakte en er kon
pas vanaf half drie ’s middags worden gestart. Het comité onder leiding van John Borsboom op het
startschip van Norbert Douqué
kreeg toch nog tot laat in de middag
drie geldige wedstrijden op de fraaie
in de windse baan voor elkaar.
Zaterdag was het niet veel anders,
opnieuw weinig wind met erg veel
windshifts, waar het grote luchtoppervlak boven de Grote Poel om bekend staat. Terecht werd een vierde geldige wedstrijd als niet meer
mogelijk gehouden. In het tussenklassement stond Marleen Gaillard
(W.V.Braassemermeer) op een eerste plaats. Op de voet gevolgd door
diverse zeilers uit de U.K. was er dus
een geweldige spanning voor de
zondag wie de titel van Open Dutch Champion mee naar huis mocht
nemen. De beslissing viel uiteindelijk in het laatste rak van de laatste
wedstrijd. Die op afstand werd gewonnen door Peter van Santen in de
NED 560.
Hij was echter geen kanshebber
meer voor de titel en achter hem
vochten daar David Sword (GBR
5103), Andrew Fox ((GBR 5021) en

Theodor Pauw (Ned 533) om. David
Sword wist daar het slimste mee om
te gaan en met een tweede plaats
na een totaalserie van 27 nam hij
de titel mee naar Schotland. Dat
ging wel heel apart. Samen met enige andere Britten moesten ze tijdig
de ferry halen, waardoor de prijsuitreiking begon met het overhandigen van de blauwe KNWV- kampioenswinkel door Norbert Douqué
als voorzitter van de WZW op het
parkeerterrein van de haven, met
een al draaiende automotor van David, die toch nog tijd vond om comité nadrukkelijk te bedanken voor
de super gastvrijheid en organisatie. Waarna de overige fraaie prijzen
in het clubhuis konden worden uitgereikt. De tweede totaalplaats was
uiteindelijk voor Marleen Gaillard,
die het bijna was gelukt om met een
knappe serie voor de eerste keer als
stuurvrouw de kampioenswimpel te
veroveren. Derde werd de Brit Pete
Mitchell, voor David Mitchel en de
Nederlander Jack Kamminga.
Klassekampioenschap Wayfarer
De Wayfarer is een eigentijdse tweemansboot. De romp heeft een lichte knik en is onderwater breed en
vlak uitlopend, waardoor de boot
aan de wind hoog zeilt en bij halve
wind snel in plané komt. De meeste boten varen in Engeland, Ierland,
Scandinavië en Amerika. Sedert
2001 is men ook in Nederland actief met wedstrijden en toertochten
(jaarlijks in Heeg).
Evenals de Soloklasse is de Wayfarer oorspronkelijk bedoeld om in
hout te bouwen, ook door amateurs,
maar varen inmiddels de meesten
in een polyester boot. Er waren 14
zeilers op het klassekampioenschap
afgekomen, ook uit Denemarken,
Engeland, Oostenrijk en Frankrijk.
Heer en meester was de Deen Peter
Boje met zijn DEN 10568. Hij won
zes keer afgemeten en hoefde de
laatste wedstrijd niet meer te starten voor de titel. Tweede werd de
Brit Bill Whitney, voor de Nederlander Dirk Olyslagers.
Theo van Mierlo.

Trampolinespringen

Robin van As in Oranje
Aalsmeer - - Trampolinespringster
Robin van As van de SV Omnia 2000
heeft een uitnodiging ontvangen
van de KNGU om deel te gaan nemen in de Jong Oranje Talenten Selectie van de KNGU. Samen met nog
vier andere meisjes uit Den Bosch,
Zoetermeer en Apeldoorn heeft de
technische staf van de KNGU deze meisjes uitgekozen op grond van
de prestaties van het afgelopen jaar.
Dit is voor Robin en haar vereniging
een grote eer. In september beginnen de gesprekken met de leiding
van SV Omnia 2000 en de ouders om

te kijken of alles haalbaar is. Hierbij wordt gekeken of Robin aan voldoende trainingsuren gaat komen
en hoe de ouders en leiding hier tegenoverstaan. Robin springt al vele
jaren en heeft bewezen dat er zeker
talent aanwezig is voor haar leeftijd. Na een blessure in het buitenland is Robin weer aan het trainen
geslagen en de vorderingen gaan
goed vooruit. Jong Oranje Talenten Training houdt in dat zij ook de
training gaat krijgen van de coach
van de KNGU, die zeer scherp zijn
wat de verrichtingen op de komende wedstrijden zijn. Er wordt vooral
op technische vorderingen gekeken
en de afwerking van alle sprongen.
Voor de nieuwe leiding bij SV Omnia
2000 is dit ook een prachtige uitdaging om deze gestalte te geven. Er
zal alles gedaan worden om haar
goed te stimuleren om ook werkelijk in Jong Oranje te laten blijven.
Er zijn steeds meetmomenten waar
Robin zal moeten laten zien waartoe zij in staat is. Concurrentie vanuit het land is bijzonder groot, zodat
vervanging niet uitgesloten is. Wie
weet wordt Robin van As één van de
kandidaten voor de Oranje Selectie van de KNGU en de Olympische
Spelen 2016 en anders 2020.

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn de nieuwe competitie in de eredivisie begonnen met
een nederlaag. Zaterdagavond 4
september werd met 30-37 van titelkandidaat – en regerend landskampioen – Kras/Volendam verloren. Toch speelde FIQAS Aalsmeer
geen slechte wedstrijd: Bij vlagen
werd fraai aanvalsspel gespeeld
en in de dekking werd keihard gewerkt. De Volendammers waren nu
eenmaal op beslissende momenten
– letterlijk en figuurlijk – een maatje
te groot. Het publiek kreeg meteen
een snelle en aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld: binnen vier
minuten was er namelijk al acht keer
gescoord: 4-4. Bij Volendam drukten
meteen cirkelspeler Tom Schilder
en de uit Duitsland teruggekeerde
– en 2 meter lange - schutter Joey
Duin hun stempel op de wedstrijd.
Voor FIQAS Aalsmeer werd fraai gescoord door Ruud Neeft, Remco van
Dam en Rodrigo Huttinga vanaf de
cirkel. Doordat er aan Aalsmeerkant vervolgens wat kansen (en een
strafworp) werden gemist, kon Volendam een voorsprong nemen: 57. Nog één keer werd het verschil
teruggebracht tot één: 7-8, daarna
werd de marge groter: via 7-10 en 812 naar 9-14. Balverlies werd genadeloos afgestraft en de Volendammers hielden het tempo hoog. Remco van Dam en Jimmy Castien verkleinden het verschil: 11-14 en de in
de ploeg gekomen keeper Imre Obbens verrichtte een paar fraaie stops
. De Aalsmeerders hádden dus dichterbij kunnen komen, maar door opnieuw wat slordig afspelen (en een

tweede gemiste penalty) bleef het
verschil ook bij rust drie:13-16. Na
de pauze lag meteen de 17e Volendamse treffer er in, maar vervolgens
kwam FIQAS Aalsmeer terug in de
wedstrijd. Drie doelpunten op rij van
Jimmy Castien (waarvan één vlieger
op aangeven van Robin Boomhouwer) en de spanning was terug: 1719. In de vier minuten die volgden
werd alle hoop op een goede afloop
in de Bloemhof echter de grond in
geboord, want Volendam scoorde
– eigenlijk vrij eenvoudig – vijf keer
op rij (17-25). De wedstrijd was gelopen. In de resterende twintig minuten liepen de Aalsmeerders achter de feiten aan en moesten leidzaam toezien hoe Volendam makkelijk kon blijven scoren: was het niet
Duin dan kwamen de goals van de
hand van Niels Reigersberg of Jasper Snijders.
In de slotfase kon FIQAS Aalsmeer
nog wel iets terugdoen: van 26-33
werd ingelopen tot 30-34 via treffers
van Stefan Geleijn en sterk doorgaan van Jarcha van Dijk, daarna
was de pijp leeg. Het werd uiteindelijk 30-37 en hoewel de Aalsmeerders zich niet hoeven te schamen
voor het verlies, hád er misschien
iets meer in gezeten als er zorgvuldiger met de eigen kansen was omgesprongen. Aan de andere kant:
het seizoen is nog lang. Aanstaande zaterdag 11 september wacht FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij
AHV Swift, gevolgd door een loodzware serie tegen achtereenvolgens
E&O, opnieuw Volendam (strijd om
de Super Cup), Bevo en Limburg Lions

Korfbal

VZOD speelt gelijk in
streekderby tegen KIOS
kudelstaart - Het nieuwe seizoen is
voor VZOD/vd Boon afgelopen zaterdag officieel begonnen. De eerste
wedstrijd werd gespeeld tegen het
altijd lastige KIOS uit Nieuw-Vennep. Toch begon de ploeg van trainer/coach Klaas Bosman met frisse moed aan de eerste competitiewedstrijd. Met de wedstrijden van
afgelopen seizoen nog in het achterhoofd, waar VZOD moedeloos
ten onder ging, werd deze wedstrijd
gezien als een revanche op het vorige seizoen. De eerste paar minuten was het zoeken naar het eerste doelpunt, maar dat bleef uit. De
kansen waren er, maar helaas werden ze niet benut waardoor het eerste doelpunt pas na een kleine tien
minuten viel. Dit was het startschot
voor een reeks aan doelpunten wat
in het nadeel was voor VZOD. Na
een kwartier spelen keken de Kudelstaarters tegen een achterstand
aan. Dit was het toonbeeld van de
eerste helft. VZOD dat achter de feiten aanloopt en KIOS dat het spel
mag bepalen. Met nog tien minuten
in de eerste helft was het nog steeds
KIOS dat het spel dicteerde bij een
stand van 2-6. En VZOD wist dat dit
niet verder mocht uitlopen. Bij rust
mocht VZOD/vd Boon blij zijn dat
de achterstand niet te groot was: 59. In de rust werden de dames en
heren door Klaas Bosman wakkergeschud en moesten ze een heel
ander VZOD laten zien om de achterstand weg te werken. “In de rust
waren we het er over eens dat we
ons veel te bescheiden opstelden,
dat er persoonlijk én collectief op alle fronten winst viel te behalen”, aldus Klaas Bosman. Met deze instelling begonnen de ‘blauwzwarten’
aan de tweede helft. Het eerste gedeelte van de tweede helft was het
toonbeeld echter niet veel anders.
Maar naar gelang de wedstrijd vorderde kreeg VZOD steeds meer grip
op de wedstrijd. En wist het de kansen ook steeds beter te benutten.
Zo kreeg het na tien minuten een
doelpuntenreeks van drie doelpunten op rij. Drie vrije afstandschoten
van Bart Verheul en Eric Spaargaren. Hierdoor slonk de marge van
zes naar drie doelpunten en kwam
VZOD weer helemaal terug in de
wedstrijd. Het laatste kwartier van
de wedstrijd was alles behalve saai.
Het scorebord gaf 10-13 aan. VZOD

ging in de aanval en kreeg de doelpunten waar ze op wachtten. Een
goed spelende Donja Passies had
een hoofdrol in deze eindstrijd van
de wedstrijd. Met vier doelpunten
was zij meer dan belangrijk voor de
eindstand. Met een fraaie doorloopbal en een mooi afstandschot besliste zij de eindstand op 15-15. Een
verdiend gelijkspel met een goed
VZOD/vd Boon betekent een goede start voor dit seizoen. “Het siert
het team dat het met deze instelling
bleef werken. Het getuigt van karakter dat VZOD zelfs een 6-12 tussenstand wist weg te poetsen. In het
laatste kwartier kwam het initiatief
eindelijk in VZOD handen en kon
KIOS nauwelijks nog een vuist maken. De combinaties gingen steeds
beter vlotten en defensief zat er ineens een slot op. Een fantastische
collectieve prestatie dat er in de
laatste minuut nog een verdiend gelijkspel werd bewerkstelligd.”, aldus
Klaas Bosman. Aankomende zaterdag gaat VZOD op bezoek bij GKV
uit Den Haag. De wedstrijd start om
15.30 uur. Daarvoor speelt het tweede team van VZOD, wat de eerste
wedstrijd met 7-11 verloor, tegen
het tweede van GKV. Deze wedstrijd
start om 13.45 uur. Alle uitslagen:
VZOD 1-KIOS 1 15-15, VZOD 2-KIOS 2 7-11, VZOD 3-Zkc ‘31 3 9-11
,DTS A1-VZOD A1 3-7, VZOD B1-Atlantis B1 3-11, VZOD C1-Rohda C1
1-27, De Vinken C4-VZOD C2 9-1,
EKVA D2-VZOD D1 13-0 ,VZOD D2Oranje Nassau D1 4-2, VZOD E1Atlantis E2 3-3, Atlantis E3-VZOD E2
3-2, TOP F5-VZOD F1 1-3.

Donja Passies bezorgt VZOD 1 punt
met eindspurt.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
stonden er weer twee vluchten op
het programma, de navlucht vanuit Strombeek en de laatste jonge duivenvlucht vanuit Ablis. Gelost met een klame noord-oosten
wind moesten de beestjes er wel
aan trekken. Met zulke omstandigheden moeten ze tiptop in conditie zijn om een prijs te winnen. Het
werd weer eens een echte Cees van
Vliet show. Met op beide vluchten
de eerste prijs zette Cees weer een
flinke stap naar het generaal kampioenschap. Met nog twee vluchten te
gaan, neemt de nervositeit hier en
daar flink toe. Wie houdt het hoofd
het langste koel? De uitslag van de
navlucht vanuit Strombeek:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 3. J. v. Dijk. 4. M. de Block.
5. Comb. v. Ackooy. 6. Th. v.d. Wie. 7.

Comb. Wiersma en zn. 8. A. v.d. Wie.
9. D. Baars. 10. P. v.d. Meyden. 11.
Danny v. Leeuwen. 12. A. Kok. 13. G.
v.d. Bergen.
De uitslag vanuit Ablis:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 3. J. v. Duren. 4. A. v.d. Wie.
5. G. v.d. Bergen. 6. Comb. v. Ackooy.
7. J. en P. Spook. 8. M. de Block. 9. J.
v. Dijk. 10. D. Baars.
De jonge duiven kampioen is John
v. Duren geworden. Aangewezen
kampioen werd Bram v.d. Wie, zowel in de vereniging als in het rayon. Een heel mooie prestatie.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
15700 pnt
2. A.A. Sloopwerken
13702 pnt
3. Lasbedrijf v. Vliet
13512 pnt
4. Bosman Kassenbouw 13016 pnt
5. Oerlemans Confectie 12963 pnt

Beachvolleybal

Mooie 9e plaats voor Sven
en Jeroen Vismans op EK
Aalsmeer - De broers Sven (22)
en Jeroen (19) Vismans van BeachTeamAalsmeer mochten Nederland vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap voor spelers onder de 23 jaar op het eiland
Kos in Griekenland. In de poulefase van dit toernooi werd alleen verloren van, de uiteindelijke Europees
Kampioen, Kadziola/Zsalankiewicz uit Polen en werden de andere twee wedstrijden gewonnen van
Finland en Israel. Een sterk begin
van het toernooi waarin Sven en Jeroen als nummer twee door de poule heen kwamen en zich daarmee
direct wisten te plaatsen voor het
hoofdtoernooi. In de eerste ronde
werd na twee spannende sets verloren van Habr/Monk uit Tsjechie.
Sven en Jeroen speelden een sterke
wedstrijd, maar lieten het in het einde van de sets liggen. In de herkan-

singsronde wonnen ze overtuigend
van Edgaer/Toms uit Letland. Voor
een plek bij de laatste acht moesten
Sven en Jeroen winnen van de als
vierde geplaatste Tomas/Menendez
uit Spanje. Helaas waren deze heren op dat moment net een maatje
te groot. Sven en Jeroen verloren de
wedstrijd in twee sets en dat betekende einde toernooi. “Op dat moment baal je als een stekker, omdat
we lekker speelden en meer wilden.
Maar later denk je er rustig over na
en dan kan je alleen maar trots zijn”,
zegt oudste broer Sven. “We begonnen het toernooi als 23e geplaatst
en eindigen op een 9e plaats nadat we de nummer één en nummer
vier tegen gekomen zijn. Nederland
heeft al tijden niet zo een goed resultaat neergezet en dus konden wij
met een goed gevoel terug naar Nederland!”

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 11 SEPTEMBER
AALSMEER
Jong Hercules 1 - Aalsmeer 1
Aalsmeer 2 – AFC 2
Aalsmeer 3 – Hillegom 2
EDO 2 - Aalsmeer 4
Ouderkerk 4 - Aalsmeer 5
Overamstel 2 - Aalsmeer 6
Beursbengels Vet.1-Aalsmeer. Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.30 u
12.00 u

Dames
Montfoort DA.1 -Aalsmeer DA.1

10.45 u

R.K.A.V.
VEW 3 - RKAV 2
De Meteoor Vet1 - RKAV Vet.2
Meisjes
Buitenveldert MB.2 - RKAV MB.1
Jong aalsmeer united
Junioren
SCW A1 – J.A.United A1
J.A.United C1 – SDZ C1
RKDES
Pupillen
RKAVIC D1 - RKDES D1
RKDES D2 – Hoofddorp D5
Sp.Martinus D5 - RKDES D3
RKDES D4 – Roda’23 D 10
RKDES E1 – AFC E6
CTO’70 E1 -RKDES E2
RKDES E3 – Ouderkerk E 7
RKDES E4 – Arsenal E 7
KDO E4 – RKDES E5
RKDES F1 – AFC F3
Legm.vogels F3 - RKDES F2
RKDES F3 – NFC F1
RKDES F4 – Swift F3
Sp.Martinus F4 - RKDES F5
Legm.vogels F11 - RKDES F6
Waterwijk MF1 - RKDES F7
Legm.vogels F 14 - RKDES F8
Legm.vogels F 12 - RKDES F9
Dames en meisjes
Odin’59 DA.1 - RKDES DA.1
Legm.vogels MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 - Diemen MB.1
RKDES MC.1 – Concordia MC.2
WVHEDW MD.1 - RKDES MD.1

14.30 u
12.00 u

9.00 u

12.30 u
11.00 u

12.00 u
9.30 u
11.30 u
11.00 u
11.00 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
12.45 u
12.00 u
12.45 u
11.00 u

13.15 u
12.30 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u

Veldvoetbal
S.C.W.
SCW 1 – Vlug en Vaardig 1
SCW 2 – Roda’23 3
SCW 3 – Diemen 2
SCW Vet.4 – Fortius Vet.1

14.30 u
12.00 u
11.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – J.A.United A1
SCWC2 - HBOK C2

12.30 u
9.00 u

Pupillen
SCW D1 – Stormvogels D2
SCW E2 – Kon.HFC E 14
SCW E3 – RCH E3
SCW F3 – DSS F 17
SCW F4 – Kennemerland F4

10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Ouderkerk DA.2
SCW MC.1 – Pancratius MC.2
SCW MD.1 – Zwanenburg MD.1

14.45 u
12.15 u
10.00 u

Zondag 12 september
RKAV.
RKAV 1 – DSK 1
RKAV 2 – Voorland 2
Overamstel 3 - RKAV 3
RKAV 4 – SDZ 4
ABN AMRO 5 - RKAV 5
Pancratius 8 - RKAV 6
WV-HEDW 12 - RKAV 7

14.00 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
12.45 u

Dames
RKAV DA.1 – Achterveld DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Legm.vogels 1
RKDES 2 – Legm.vogels 2
RKDES 3 – Pancratius 3
RKDES 4 – OSV 2
RKDES 5 – KDO 4
Chabab 3 - RKDES 6
RKDES 7 – Roda’23 7

14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
Ouderkerk A1 - RKDES A1
RKDES A2 – Buitenboys A3
Legm.vogels B1 - RKDES B1
Sp.Martinus B2 - RKDES B2
RKDES C1 – Legmvogels C1
SDZ C3 - RKDES C2

14.00 u
12.00 u
12.00 u
11.30 u
10.00 u
12.00 u
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AAlsmeer viert feest
Met optredens van Nick en Simon, Danny Froger en Jaap

Acht missen gaan verkiezing aan!

Gevarieerde Fashion night
Aalsmeer - Joelen voor de ontblootte bovenlijven van de mannen
tijdens de brillenpresentatie van Ed
Kriek Optiek, respect voor meiden
in lingerie van Van der Schilden en
ontroering voor de verlegen kinderen die kleding toonden van Teddy’s. Slechts een kleine greep uit de
zinderende en gevarieerde Fashion
night, die afgelopen dinsdag 7 september in de feesttent werd georganiseerd.
Alle 1.400 zitplaatsen waren bezet
en rondom genoten ook nog eens
bezoekers staand van de show die
vlot en met muziek op de catwalk
werd gebracht. De mooie dameskleding van bekende ontwerpers, te
koop bij Denise Mode en De Stu-

dio, werd zichtbaar gewaardeerd,
ook de presentatie van Romee Fashion, die nu naast dames- ook herenmode verkoopt, leverde een luid
applaus op.
Small Talk liet eveneens zien een
breed scala aan leuke fashion voor
hem en haar in huis te hebben. Een
prima keuze was de combinatie van
brillen van Ed Kriek Optiek en de
sportieve outfits van DeportivO. Geraffineerd was zeker ook de dansende presentatie met sieraden van
Sparnaaij Juweliers en heel inventief, de schoenenshow voor het hele
gezin van Henrita Footwear.
Dat Big L allang niet meer alleen het
adres voor jeans is, werd wel duidelijk toen de mannequins in de

schijnwerpers traden. Ook jassen,
blouses, shirts, sweaters en schoenen heeft deze winkel in haar assortiment. Na een korte pauze was
het eerst de beurt aan L’Oreal kapper Olaf van Wildenburg van All
About Hair. “Die man kan toveren
met haar”, werd gefluisterd. Daarna
blok modeblok 2 met opnieuw verrassende, modieuze outfits die door
de bezoekers applaus na applaus
kregen. Vast dat al nagedacht is
over een of meerdere aan te schaffen kledingstukken. De presentator
en de organisatoren van de Fashion
night kregen na afloop terecht een
staande ovatie! Waar kunnen kaarten voor volgend jaar gekocht worden? Wie meer foto’s wil zien van de
Fashion Night of wil bestellen:
www.fotokruyt.nl

Weekend in Abarth 500C
Cabrio voor Jeanine

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
is in de feesttent weer de Fashion
Night Aalsmeer georganiseerd. Het
was opnieuw een wervelende show.
De avond wordt mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren waaronder de Van Kouwen Automotive
Groep die dit jaar een weekend rijden in een Abarth 500C Cabrio verlootte onder de aanwezigen. Tijdens
de afterparty werd de winnares bekend gemaakt en kreeg de gelukkige Jeanine Verhaar uit Aalsmeer
de cheque overhandigd. Het merk
Abarth wordt door Van Kouwen verkocht in Amsterdam Zuidoost bij
Van Kouwen Galleria Amsterdam.
Ook kennismaken met Abarth? Kijk
dan op de website www.vankouwen.nl/abarth.

Aalsmeer - Met een dienst van
de gezamenlijke kerken is afgelopen zondag 5 september de Feestweek Aalsmeer van start gegaan.
De organisatie van de tentdienst
mocht vele gasten begroeten. Ook
maandag 6 september was het gezellig druk in de tent en kon genoten worden van ongekend en onbekend Aalsmeers talent. SPIE van
de pramenrace hield een talentenjacht ter bepaling van de startvolgorde voor de pramenrace aanstaande zaterdag 11 september. Het publiek keek lachend toe hoe allemaal
verschillende acts op het podium
werden vertoond. Applaus was er
voor de Aalsmeerse Jan Smit, hilariteit om de voordracht met water
en zand en onder andere de goochelact met doorzichtig, zwart doek
en de vals spelende bordjes draaiers. Dinsdag 7 september opnieuw
een volle tent, alle 1.400 waren bezet voor de Fashion Night Aalsmeer.
Elf Aalsmeerse ondernemers in kleding, brillen, schoenen en sieraden
en All About Hair presenteerden
voor de derde maal een zinderende modeshow. De aanwezigen, met
name dames, klapten vol lof voor
de nieuwe najaar- en wintercollectie. Gisteren, woensdag 8 september, vond de eerste middagactiviteit
plaats. Jeroen’s Jeugdshow werd
gebracht tijdens de Rabo Kindermiddag en ook dit tentfeestje voor
de jongste inwoners mocht veel belangstellenden verwelkomen. In de

avond stond Aalsmeer Live! op het
programma en was ‘veel volk’ afgekomen op de Aalsmeerse bands
De Klught, King Pelican en Dazzle. Vandaag, donderdag 9 september, is de tent gereserveerd voor de
stichting Dag van je Leven voor een
gezellige en ongedwongen gehandicaptenmiddag. Velen kijken al uit
naar het programma van vanavond.
De Miss Aalsmeer verkiezing wordt
gehouden. Wie mag zich een jaar
Aalsmeers mooiste noemen?
Joy Joanne van der Velde, Linda
Pander, Tessa Pander, Bianca Dol,
Marielle Beun, Nicky Kok, Sherly Versluis en Tanya Karoui gaan de
strijd aan. Wie van de acht, aan het
publiek de keuze. De avond wordt
muzikaal opgeluisterd door het Volendamse duo Nick en Simon, Danny Froger en x-factor winnaar Jaap.
Indien voorradig zijn nog kaarten te koop in tent voor 22,50 euro per stuk. De tent gaat open om
20.00 uur, programma vangt aan om
20.30 uur.
Seniorenmiddag en Dutch Party
Vrijdag 10 september trakteert de
feestweekorganisatie alle oudere
inwoners op een leuke showmiddag met ondermeer een optreden
van het Cocktail Trio. De seniorenmiddag begint om 14.00 uur, tent op
Praamplein open om 13.30 uur, en
de toegang is gratis. Vrijdagavond
komt Wolter Kroes naar Aalsmeer
en verzorgt met zijn band een dave-

Pramenrace en Back to the Past
Zaterdag 11 september is de dag
van de pramenrace en vast en zeker dat heel veel mensen gaan kijken naar dit aparte carnaval op het
water. Er kan heel wat bekeken worden, want zeker 130 teams gaan de
route varen en proberen een prijs in
de wacht te slepen. De start is om
12.30 uur bij de Pontweg. De deelnemers passeren enkele keren het
Praamplein. Voor bezoekers de mogelijkheid om vanaf 13.00 uur een
drankje te halen in de tent. De finish is gepland rond 15.15 uur en de
prijsuitreiking begint om circa 17.00
uur. Om 18.15 uur gaat de tent dicht
om omgetoverd te kunnen worden voor het avondprogramma. Een
swingende Back to the Past party
met optredens van Bonnie St. Claire, 2 Brothers on the 4th Floor, 2
Unlimited en een bijzonder optreden met muzikanten van dj Alex van
Oostrom.
Deze laatste activiteit van de feestweek begint om 20.30 uur, tent open
vanaf 20.00 uur, en de toegang bedraagt 17,50 euro in de voorverkoop
en 22,50 euro aan de tent.

Miss Tessa Pander

Miss Marielle Beun

Miss Nicky Kok

Miss Bianca Dol

Miss Tanya Karoui

Miss Sherly Versluis

rend optreden in de feesttent. Ook
kan tijdens de Dutch Party genoten
worden van Frans Duijts, Ed Nieman en dans mee met met dj Martijn. Aanvang is 20.30 uur, tent open
vanaf 20.00 uur, en de toegang is
17,50 in de voorverkoop en 22,50 euro aan de tent.

Demo Classic Motorcycle Demo Team

HiBRA motorraces beloven
weer spektakel in Aalsmeer
Aalsmeer - Op de laatste dag van
de feestweek, zondag 12 september,
wordt in Aalsmeer op het bedrijventerrein Hornmeer voor de negende
keer het motorsportevenement HiBRA georganiseerd.
Naast historische motoren zullen dit
jaar ook weer auto’s en de autosport
een prominente plaats innemen in
het programma.

‘Grote monden’ op podium
tijdens Rabo Kindermiddag
Aalsmeer - “Wie heeft de grootste
mond? Die mag op het podium komen...” De vraag van Jeroen tijdens
de Kindermiddag, gisterenmiddag
in de feesttent, was niet tegen dovemansoren gezegd! Een flink geschreeuw barstte los. “Ik, ik, hier,

hier!” Best wel stoer trouwens om
voor zo’n grote groep kids in de
spotlights te gaan staan.
Jeroen ontpopte zich als echte quizmaster en telkens waren er twee
kinderen die zijn vragen moesten beantwoorden. Het leverde el-

ke keer veel gejuich, geklap en kabaal op uit het publiek, dus mag gesteld worden dat de Kindermiddag.
met als grootste sponsor de Rabobank, een waar schot in de (feestweek) roos was! Het bleef de hele
middag gezellig...

Special guests
HiBRA2010, een onderdeel van
Aalsmeer Festival, heeft bekendheid verworven als een evenement
dat jaarlijks ruim 10.000 bezoekers
trekt. Op het bedrijventerrein Hornmeer genieten zij van spectaculaire demonstraties en races met historische motoren, die worden verreden door het Classic Racing Team
en special guests.
Het gratis toegankelijke spektakel
zal op zondag 12 september rond de
klok van 10.00 uur van start gaan.
Dan wordt er door alle klassen een
trainingsmanche gereden van ongeveer tien minuten.
Na een korte pauze wordt vervolgens gestart met de demoraces. Dit
jaar pakt de HiBRA ook weer uit met
een paar spectaculaire extra activiteiten waarbij ook aandacht is voor
de autosport.

Motoren
Alle klassen zijn weer vertegenwoordigd met een zeer goed gevuld
deelnemersveld. Bekende namen
uit de Nederlandse motorsportwereld hebben hun medewerking toegezegd, maar ook diverse buitenlandse coureurs zullen acte de présence geven.
Bij de zijspannen gaan de rijders
ook dit jaar de onderlinge strijd aan
voor de winst van de Flynth Zijspan
Bokaal.

Miss Linda Pander

Classic Motorcycle Demo Team
De coureurs van het Classic Motorcycle Demo Team rijden dit jaar twee
demoraces tijdens HiBRA2010. Met
hun klassieke racers uit de periode
1949-1976 wordt slechts enkele keren per jaar een demorace gereden.
Een unieke gelegenheid om deze motoren op 12 september in
Aalsmeer in actie te zien en te horen! Al met al belooft HiBRA2010
op zondag 12 september weer een
prachtig programma dat de komende weken nog wordt aangevuld met
andere activiteiten.
Informatie op het web
Volg het laatste nieuws op www.hibra-aalsmeer.nl of via www.twitter.
com/hibra2010.

Miss Joy Joanne van der Velde
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Voetbalwedstrijd tegen TOB

Voetbalwedstrijd tegen Concordia

Aalsmeer - Aalsmeer heeft de eerste drie punten binnen in deze competitie op het eveneens gepromoveerde TOB. Zonder enkele basisspelers, onder andere Burak Sitil, Thomas Harte, Calvin Koster en
Dion Bogaard is Aalsmeer in de
breedte toch sterker geworden. Met
de nieuwelingen Jeffrey Blikslager,
Dave Louiszoon, Ati Molly en Peter
Neuvel in de basis liet Aalsmeer bij
tijd en wijle leuk aanvallend voetbal zien. Alleen wist Aalsmeer geen
raad met een manmeer situatie toen
in de 14e minuut TOB speler Donny Bos met een overtreding op Ilker
Yildiz het veld met rood moest verlaten. Aalsmeer begon overtuigend
aan de wedstrijd met sterk aanvallend voetbal. Salih Yildiz was de eerste die na een actie een doelpoging
waagde, maar keeper Dennis Wolff
voorkwam erger. Een actie van Ilker Yildiz in de 3e minuut die na
zich te hebben vrijgespeeld de bal
voortrok werd overgekopt door Nick
v.d. Broek. Een afgeslagen aanval in
de 10e minuut werd door Dirk Jan
v.d. Meer hard ingeschoten. Dennis
Wolff wist de bal met de vingertoppen tot corner te verwerken. Toen
in de 14e minuut Ilker Yildiz vrije
doorgang had naar het TOB doel
werd hij op de rand van het strafschop gebied neergelegd. Scheidsrechter Rembrand Duindam trok
rood voor Donny Bos en ging TOB
met tien man verder. De vrije trap
werd overigens hoog overgeschoten. Met een man minder koos TOB
voor de aanval. Aalsmeer was hierdoor verrast en liet zich terugdrukken. Dit leidde tot een kans in de
22e minuut. Met het schot van Mike
v.d. Berg had Sander Bakker geen
moeite. Ook de moeilijk af te stoppen Ferry Noordhuis kreeg in de 27e
minuut een kans, maar zijn van richting veranderd schot ging rakelings
over. Aalsmeer kreeg na de 30e minuut weer greep op het spel en een
afstandschot van Harmen Colijn
spetterde op de lat uiteen. Na een
doelrijpe kans van TOB in de 32e
minuut met een redding van Sander Bakker kwam in de rebound Pe-

Kudelstaart - RKDES is de nieuwe
competitie slecht begonnen, er is afgelopen zondag in Hillegom met 42 verloren van Concordia. Vier nieuwe gezichten in de basis bij RKDES: Mounir Ghannoen kwam van
Nieuw-West, Edwin van Maris en
Richard de Vries komen van RKAV,
terwijl ook Ivo Lentjes in de basis
startte. Ivo is overgeheveld van de A
junioren naar de selectie. Ibra el Ahmadi is vertrokken naar Argon, terwijl Eddy Jansen gestopt is. De rest
van de basis zat ook vorig seizoen al
in de selectie van RKDES, op Mark
Schut na die terug is op het oude
nest. De trainer is nog Rob Wever,
de leider is en was Ben van Ham en
de vlagger staat er ook al een tijdje: Good old Sjaak Kok. De wederom Afas/van Berkel combinatie begon voortvarend aan de wedstrijd
en dit leverde gelijk een dot van een
kans op voor Roald Pothuizen, maar
zijn inzet verdween net aan de verkeerde kant van de paal. Ook een
schot van Edwin de Vries werd geblokt. Maar na een minuut of 10 lag
de bal aan de andere kant in het
netje, het centrum van de verdediging van RKDES werd totaal uitge-

Slechte start rkdes

Aalsmeer wint met 2-0

ter Neuvel aan de bal. In één beweging schudde hij twee man van zich
af. Zijn dieptepass bracht Ilker Yildiz
vrij voor Dennis Wolff. Met een gericht schot was de doelman kansloos, 1-0. Bij eenzelfde aanval in de
37e minuut voorkwam Dennis Wolff
een doelpunt op een harde inzet van
Ilker Yildiz. Aalsmeer moest toch op
zijn tellen letten achterin. Vooral bij
stilstaande momenten was TOB gevaarlijk. Dirk Jan v.d. meer kwam in
de 43e minuut net te kort om de 2–0
binnen te schuiven. Het laatste gevaar voor rust kwam van TOB in de
45e minuut. Uit een vrije trap van
Ferry Noordhuis bracht Sander Bakker redding en ging Aalsmeer met
een magere 1–0 voorsprong aan de
thee. Aalsmeer begon de tweede
helft met een wissel. Kelvin Chan-AHung voor Nick v.d. Broek. Aalsmeer
wilde een beslissing forceren en
voetbalde met meer pressie naar
voren. Tussen de 50e en 68e minuut kreeg Aalsmeer wel zes doelrijpe kansen. Maar zowel Ilker Yildiz, Dirk Jan v.d. Meer, peter Neuvel
en Kelvin Chan-A-Hung wisten met
deze opgelegde kansen geen raad.
Ook keeper Dennis Wolff was hier
debet aan. Een vrije trap van TOB
in de 75e minuut ranselde Sander
Bakker de bal tot corner en ook bij
de corner greep hij goed in. Al met
al bleef het 1–0. Een aanval uit het
boekje luidde de 2–0 in. Salih Yildiz speelde zich vrij op rechts en zijn
voorzet werd door Peter Neuvel uit
de draai ingeschoten, 2–0. Aalsmeer
was nu zeker van de overwinning.
TOB probeerde nog wel maar kon
het conditioneel niet meer opbrengen. In de laatste 6 minuten kreeg
Aalsmeer nog genoeg mogelijkheden om de score te verhogen, maar
Dennis Wolff bleef de baas op de
schoten van Lucien Fraenk en Ilker Yildiz. De eerste punten waren
binnen. Aalsmeer speelt aanstaande zaterdag 11 september in Beverwijk tegen Jong Hercules. Aanvang
14.30 uur in het sportpark aan de
Adrichemlaan 2.

De winnaars Floortje van Zanten en Gert Jan van de Wolf.

Gert Jan en Floortje winnaars
Kudelstaarts dartkampioenschap
Kudelstaart - De Open Kudelstaart
Dartkampioenschap is nu echt
voorbij. Alhoewel, er komen dit jaar
nog genoeg dart-activiteiten bij de
Poel’s Eye in het dorpshuis van Kudelstaart. Tim Maas had op de afgelopen Open een bijna perfecte
avond. Bijna, omdat hij één overwinning (of zelfs leg) tekort kwam voor
de titel. Gert Jan van de Wolf kende wel een perfecte avond. Hij wist
een zeer indrukwekkend rijtje overwinningen te boeken op toppers als
Robert Thoben, Johan Meijer, ‘professional’ Jonny Nijs en finalist van
vorig seizoen, Chris Umsten. En de
laatste overwinning was dus op Tim.
Ook Arnoud van de Graaf had een
uitstekende avond. Niet alleen bereikte hij de halve finale, ook had hij
met 140 de hoogste uitgooi van de
avond. Robert Thoben, Martijn Stuivenberg, Jonny Nijs en Jan Kranendonk bereikten de halve finale, Arnaud de Graaf en Chris Umsten verloren pas in de halve finale.
De verliezerronde werd een prooi
voor Alphenaren. Tom Keijzer wist

zijn plaatsgenoot, Lex Nijp uit Alphen aan de Rijn, in de finale af te
troeven. Jan van Zanten, Rami, Huib
Gootjes en Michel van Galen bereikten de kwartfinale van de verliezerronde, Tim van de Poel en Bak kwamen tot de halve finale. Bij de dames bereikte de winnares van vorig
seizoen, Ilona Bak, wederom de finale. Het was echter Floor van Zanten die zich voor de derde keer ooit
Open Kampioene van Kudelstaart
mag noemen. De mooie beker voor
de hoogste uitgooi van de avond
werd daarentegen wel weer een
prooi voor Ilona. Nancy Kapitein en
‘Winmau-ganger’ Angelique Maarse
bereikten de halve finale. De Open
is voorbij. Alhoewel, het seizoen is
geopend. Er wachten weer 14 dartavonden. Alle avonden staan op
zichzelf. Er is geen lidmaatschap of
van te voren inschrijving nodig. De
eerste speelavond is volgende week
vrijdag 17 september. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Jack van Muijden

Seizoen schaakclub AAS begint
Aalsmeer - Het seizoen van schaakclub AAS begon, zoals elk jaar, met
een stand op de corso braderie. Deze werd goed bezocht met veel belangstelling van de Aalsmeerse
jeugd, maar ook internationale belangstelling met uitdagers uit Polen en Australië. Vanaf vrijdagavond
17 september zullen de Azen elkaar
weer op het bord gaan bestrijden
om de interne titels. Maar ook in de
teamcompetities staan de Azen hun
mannetje. Het eerste team zal uitkomen in de tweede klasse van de
landelijke KNSB competitie, nadat
het team de promotie naar de eerste
klasse in deze poule geen vervolg
had weten te geven. Het tweede
team zal een gooi doen om de pro-

motieklasse van de Leidse schaakbond (de hoogste regionale klasse,
daarboven zit de derde klasse van
de landelijke competitie) op hun
naam te schrijven. Het derde team
gaat het proberen in de eerste klasse van de LSB. De lessen voor iedere schaakliefhebber beginnen om
19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat. Hierbij maakt het
niet uit of de regels al bekend zijn of
niet, de Azen zijn competente trainers, ook (juist) vanaf het prille begin. Na de training start om 20.00
uur de competitie.
Voor meer informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

speeld en de spits kon simpel scoren. Kwartiertje later werd de rechterkant van Des uitgespeeld en de
daar uit komende voorzet werd vrij
bij de tweede paal binnen geschoten. En daar sta je dan tegen een
2-0 achterstand aan te kijken. Vlak
na de rust haalde de linkerspits van
Concordia uit en maakte er zelfs
3-0 van. Toch kwam RKDES op 31, door een vrije trap van Mounir
Ghannoen, die prachtig in de kruising werd gekruld. Er kwam weer
hoop in het Des legioen. Richard de
vries moest wijken voor Mark Schut,
maar veel maakte dat niet uit.
Erger nog Concordia kwam op 41, wederom kon de rechterspits de
bal voor brengen en een Concordia
speler kopte fraai binnen. Het slotakkoord was wel weer voor RKDES,
maar kwam veel te laat. Wederom
was het Mounir Ghannoen die liet
zien over een aardige dribbel te beschikken. Hij zette een man of wat
op het verkeerde been en schoot
beheerst binnen 4-2 en dit was tevens de einduitslag. Komende zondag speelt RKDES thuis tegen Legmeervogels.

Veel animo voor open dag
Handboogvereniging Target
Kudelstaaart - Afgelopen zondag
5 september werd bij en door handboogvereniging Target een open
middag georganiseerd. Ondanks
het prachtige weer was er voldoende animo om kennis te maken met
de handboogsport. De accommodatie van Target aan de Wim Kandreef
was geopend van 12.00 tot 16.00
uur. Verschillende leden hebben demonstraties gegeven en vier bondsbevoegde trainers hebben de bezoekers ‘onder de boog gezet’. Voor
de meegereisde ouders was er een
verse kop koffie of een andere consumptie. Omdat het droog en zonnig was kon men ook kennismaken
met het schieten op de buitenbaan
op afstanden van 25 en 50 meter.
Een opvallend verschijnsel was dat
er bij de ouders van de mogelijke
schutters ook wel wat animo ontstond om zelf aan de cursus deel te
nemen. De leden van Target weten
al hoe leuk handboogschieten is en
zij waren ook met meerdere gekomen om hun enthousiasme over te
brengen op de gasten.
Gesproken kan worden van een geslaagde dag. Uit de balans die op het
einde van de dag werd opgemaakt,
bleek dat er zes inschrijvingen waren voor de beginnerscursus, Deze
is afgelopen maandag 6 september
van start gegaan met een deelnemeraantal van twaalf cursisten to-

taal. Hieruit blijkt dat de groei er bij
HBV Target nog niet uit is. Meer weten? Kijk op www.hbvtarget.nl.

Nina Hoogenboom en Claudia Kunst winnen Ellen Grootjans-Trofee.

Seizoensopening bij vzod
met wedstrijd koppelschieten
kudelstaart - Het is inmiddels een
traditie geworden bij VZOD. Op de
vrijdagavond voorafgaand aan de
start van het seizoen wordt het jaarlijkse koppelschiet toernooi georganiseerd. Koppelschieten gaat als
volgt. De koppels bestaande uit
een korfballer en een niet korfballer schieten om beurten op de korfbalpaal van hun tegenstander die
op 7,5 meter afstand staat. Het koppel dat aan het einde van de wedstrijd de meeste punten heeft gescoord, wint de wedstrijd. Veertig
koppels hadden zich ingeschreven
en streden om de Ellen GrootjansTrofee, vernoemd naar de oprichtster van dit toernooi. Na de pou-

le fase bleven nog zestien koppels
over die via een knock out systeem
bepaalde wie uiteindelijk de winnaar werd. In de halve finales wonnen Michelle van Leeuwen en Dirk
Sandee en in de andere finale wonnen Claudia Kunst en Nina Hogenboom in een spannende wedstrijd
van de oud kampioenen Willem
Mast en Pieter de Breuk. Het vele
publiek keek daarna naar een spannende finale met veel doelpunten.
Uiteindelijk mochten Claudia Kunst
en Nina Hogenboom de trofee omhoog houden. Een prachtige afsluiting van een mooi toernooi en een
mooie start voor hopelijk een prachtig seizoen.

Gelijk spel RKAV en RCH
Handbal

Start competitie dames
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer starten hun nieuwe seizoen in de Eerste Divisie komende zondag, 12 september, met een
thuiswedstrijd in de Bloemhof. Tegenstander is het vorig seizoen uit
de eredivisie gedegradeerde Loreal uit Venlo. De Aalsmeerse dames kunnen dus meteen flink aan
de bak. Trainer/caoch Menno de
Klerk: “We moeten gelijk vlammen,
maar we hebben er zin in. De groep
is een stuk groter ten opzichte van
vorig jaar en dat wilden we ook
graag.” Nieuw bij de Aalsmeerse
selectie zijn bijvoorbeeld: Roxanne
Spel (van Westsite), Tessa de Graaf
(SEW), Laura Berghoef (RKDES), de
hoekspeelsters Marjon Dagvoorde

en Mieke Brakenhof (van de Blinkert) en Ingrid Kuiper, een Noorse
speelster die momenteel aan de VU
studeert. De ploeg moet het daarentegen de komende zes maanden
doen zonder Dahpne Breuker, die
voor haar studie fysiotherapie stage
gaat lopen in Duitsland. De Klerk:
“De nieuwelingen hebben inmiddels
allemaal al gespeeld en hebben bewezen goed bij de groep te passen.
Nu zullen ze zich stuk voor stuk zelf
in de ploeg moeten vechten. Aan de
voorbereiding heb ik in ieder geval
een goed gevoel overgehouden, nu
gaan we zien hoe het loopt als het
er weer écht om gaat.” De wedstrijd
FIQAS Aalsmeer-Loreal begint zondag om 13.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zondag
stond voor RKAV de uitwedstrijd tegen RCH op het programma. RCH
zag het niet meer zitten, uitgewoond
waren ze. Althans dat was de gedachte bij RKAV. Maar wat kwam
de dreun 5 minuten voor tijd hard
aan. Daar had niemand rekening
mee gehouden dat de thuisploeg
daar nog in staat zou zijn. En weer
was het de verdediging, die voor dit
maleur zorgde. Beide teams begonnen frank en vrij aan de eerste competitie opdracht. RKAV sterk in de
aanval, maar jammer was het dat
de verdediging, meestal het sterkste, enkele steken liet vallen. Reeds
na 10 minuten was het Alexander
Goes voor de eerste dreiging zorgde en het zag er naar uit dat RKAV
de eerste was die zou scoren. Maar
de realiteit was anders. RCH was de
ploeg die op voorsprong zou komen.
Eerst werd doelman van Halm uitgeprobeerd met een verrassend schot,
even later was het de nummer 10
van RCH, Martijn Nelen, die Timo
Peters zijn hielen liet zien en dat betekende 1-0. Het was tegen de verhouding, maar dat is voetbal. RKAV

was ver uit de betere ploeg, aanval op aanval werden er ingezet op
het RCH doel, maar steeds was daar
een been die succesvol in de weg
stond. De tweede helft gaf een iets
gewijzigd RKAV te zien. Timo Peters
was vervangen door Bas de Daas.
Na 10 minuten spelen was het Barry Sprinintveld, die na een voorzet
van Bucuklar, RKAV op 1-1 zette.
Dat was het sein om RCH meer en
meer onder druk te zetten, met man
en macht wist de thuisploeg het gevaar te keren. Maar het was RKAV
dat op voorsprong zou komen. Mishon Bucuklar probeerde de kwaliteiten van de RCH doelman uit, deze
kreeg op zijn beurt de bal niet goed
onder controle, Barry Springintveld
zag zijn kans en de stand was 1-2.
De drie punten zaten in de knip, dat
was de gedachte van menig RKAV
aanhanger. Het liep anders. Weer
was er een fout in de RKAV verdediging voor nodig. Vijf minuten voor
tijd was het RCH die zijn aanhang
liet juichen, 2-2. En dit was tevens
de eindstand.
Theo Nagtegaal

Waterpolo teams Oceanus
genieten op Snippen toernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hebben waterpoloteams van Oceanus deelgenomen aan een weekend toernooi in het buitenbad van
Ouderkerk bij de Snippen. Het weer
was fantastisch, volop zon, dus iedereen had er zin in. De meerderheid van de kinderen bleven slapen
in een grote tent onder begeleiding
van een aantal ouders.
Daarvoor stond een prachtige dubbele partytent, die als keuken en
kantine fungeerde. Vier teams van
Oceanus deden mee: Onder 11, Onder 13 A en B en Onder 15. Omdat niet elk team compleet was,
werd regelmatig ingevallen in diverse teams. Na het waterpolotoernooi werd er gezamenlijk door alle teams van Oceanus een spel ge-

speeld waarbij er uitbundig werd
gelachen. Daarna op naar de disco.
Zondag is ook weer een aantal wedstrijden gespeeld. Onder 11 heeft na
prachtige wedstrijden een geweldige tweede plaats behaald. Trots als
een pauw haalde ze de beker op en
iedereen kreeg een mooie medaille. Ook de teams O13 A en B en O15
hebben prima gepresteerd op het
toernooi. Kortom het was een gezellig toernooi, mede door de inzet
van een groep ouders en hulde voor
de leiding: Pauline Hendrix, Sonja
van Weerdenburg, Jan Vergeer en
Marco Peters en voor de geweldige
trainers en coaches: Dennis Reinders, Erwin Vork, Erwin Sommeling,
Maartje Bunschoten, Edward van
Vierzen en Marco Peters.

Koppelkaarten
in Hornmeer

ging een uitverkocht clubhuis. Het
kaarten is uiteindelijk gewonnen
door de familie Straathof met 5984
punten. Op twee zijn Thijs Fokker en
Martin Levarth geëindigd met 5349
punten en op drie Ineke en Justin
van Woerden met 4983 punten. De
poedelprijs mochten Rijk van Egdom en Martin van Es met 3533
punten mee naar huis nemen.
Bij het jokeren wist Trudy Knol met
191 punten de hoogste eer te behalen.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 10
september is er weer een koppelwedstrijd bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Kaartliefhebbers zijn welkom. Afgelopen vrijdag had de buurtvereni-
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AAlsmeer viert feest
Nieuwe aanmoedingsprijs

Vorig jaar winnaar Uniek als eerste weg

Zaterdag pramenrace
‘De 25 meest’...

Aalsmeer - Een nieuwe prijs voor de pramenrace heeft Rent A Praam afgelopen maandag tijdens de showavond van SPIE onthuld. Een aanmoedingsprijs met de naam ‘Het roer moet om’. Heel benieuwd welk team er mee verblijd gaat worden en waarom. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
11 september wordt de pramenrace weer gevaren en menig deelnemer kijkt uit naar deze altijd leuke dag van zien en gezien worden.
Carnaval op het water wordt de pramenrace ook wel genoemd. En niet
verwonderlijk, nagenoeg alle teams
verschijnen verkleed aan de start.
Thema dit jaar is ‘De 25 meest…’,
het is tot slot alweer de 25ste pramenrace. Het startschot wordt gegeven om 12.30 uur bij de Pontweg.

Hier verzamelen de pramen vanaf ongeveer 11.30 uur, een aanrader om hier te gaan kijken. De eerste teams zullen vanaf 15.15 uur finishen bij het Praamplein. Ook een
prima kijkstek en dit kan met een
drankje in de hand, want de feesttent is open.
De prijsuitreiking vindt hier ook
plaats vanaf 17.00 uur. Onderstaand
de officiële deelnemerslijst van de
25ste pramenrace in geode startvolgorde.

Tweede kans voor rozen!
Aalsmeer - Tijdens de schitterende
vuurwerkshow van afgelopen zaterdag zijn er in de watertoren enkele bokalen met boeketten rozen ter
verfraaiing neergezet. De rozen waren na één dag natuurlijk niet uitgebloeid en dus besloot de organisatie van het vuurwerk de boeketten
een tweede kans om te schitteren te

geven. Naar de beide zorgcentra en
het gemeentehuis zijn de bokalen
met rozen gebracht. Op deze manier kunnen vele Aalsmeerders nog
zeker een week van deze bloemenpracht genieten. Bob van de Heuvel
is de arrangeur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Onderscheidingen voor SPIE?

Veel leuke en komische optredens

Team 10 pk winnaar van
SPIE’s talentenjacht
Aalsmeer - Een talentenjacht om
de startvolgorde voor de pramenrace te bepalen, werd afgelopen
maandag 7 september door SPIE in
de tent georganiseerd. De act, die
uiteindelijk de langste ‘tijdkijk’ wist
te behalen, kreeg de hoogste prijs.
Als de act niet op prijs gesteld werd,
saai of niet origineel werd bevonden, had het bestuur de mogelijkheid om op de stopknop te drukken. Gelukkig waren er wel heel
veel leuke en grappige optredens,
zoals bordjes draaiers, een goochelact met doorzichtig doek, klompendans, een trapezenummer door tijgers, hoepelaars, goed gekeken is
naar bierreclames en nog veel en
veel meer. Voor de jury geen gemakkelijke taak om de uiteindelijke winnaar te kiezen. De heren en dame
gingen in beraad en kwamen tot de
volgende top drie.
Op nummer één: Team 10 pk met
captain Annemieke vd Laarse. Dit
team mag als eerste starten bij de
categorie Dames. Om de geheugens nog even op te frissen: Team
10pk waren de dames die achter
een doek stonden. Op het doek waren drie kleine mannetjes gemaakt.

Aalsmeer - Het is het team De
Poelderboys opgevallen dat het
achtkoppige bestuur van SPIE zeer
goed, professioneel en gemotiveerd
te werk gaan bij het organiseren
van de pramenrace. De Poelderboys
zouden het dan ook een goede zaak
vinden als zij op grond van artikel 13
een Koninklijke ondersteuning voor
‘bestuurslid van Nederland’ uitgereikt zouden krijgen. “Erna van den
Heuvel, Joost de Vries, Roy Winters,
Martin Mijwaart, WimTas, Arnaud
Brouwer en Jan Millenaar verdienen
een lintje”, aldus het team.”Hun nimmer aflatende inzet en ijver, in combinatie met kennis zijn een voorbeeld voor alle bestuursleden van
Nederland.” De Poelderboys gaan
lovend verder: “Het vele werk wat

van een bestuurslid wordt verwacht
is voor hen nooit een probleem geweest, wordt door betrokkenen altijd flexibel opgevangen en leiden
nimmer tot ergernis. Daarnaast worden de werkzaamheden altijd correct en zorgvuldig uitgevoerd. Allen zijn fantastische bestuursleden
en zijn een voorbeeld voor vele anderen in Nederland!” Burgemeester Pieter Litjens heeft het verzoek
tot het uitreiken van onderscheidingen ontvangen, maar of hij hier ook
toe overgaat? Hij neemt weer plaats
in de juryboot, dus wie weet. En gebeurt het niet, niet getreurd. De
Poelderboys gaat het bestuur zeker
in het zonnetje zetten. Dit gebeurt
zaterdagmiddag 11 september met
een heel speciale verrassing!

SNELHEID
1
Uniek
2
Aquaprama
3
Diepe keelen
4
Stenhuis Maatjes
5
De Stoppies
6
WWW.Drijfhuis.NL
7
Ockernockel 2
8
De Eerebajeplokkers
9
Union Junior
10 Legale Beppies
11 t’ Wije Gat
12 De Witte v Leeuwens
13 Drijfhuis 5
14 Aquadrama
15 De Barrel
16 Klapstuk
17 ‘t Molmme Goedje
18 DIP
19 Colle Bois
20 @traction
21 Tot dat ‘t Zinkt
22 De Gemiste Kans
23 Kleine Pino
24 Recreatiever de
Kleine Brug
25 25 meter Feest
26 Vh Motersch
Josephina
27 Poelduikers
28 Balletje Polo

30
31
32

hoofd, armen en benen waren van
de dames. Er wordt gezongen en
gedanst op een nummer van Guus
Meeuwis. Op nummer twee: Team
Grote Pino met captain Ton van
Veen. Dit team bracht vol overtuiging de Westeinder ballade ten gehore en mag nu als eerste starten in
de categorie Recreanten. Op nummer drie: Team Rent A Praam met
captain Martin Eveleens. Dit team
kwam met een goochelact, waar
heel hartelijk om gelachen is. Het
doek dat de verdwijning en verschijning moest verbloemen, was doorzichtig. Heel opvallend werd de heer
in de doos gestopt, strikken er om
heen, gewicht er op en toen zag iedereen hem er aan de achterkant
uitkruipen... Geweldig, het heeft de
eerste startplek opgeleverd in de
categorie Bokken. In de categorie
Snellen mag team Uniek met captain Bram Baardse als eerste starten. Dit team heeft vorig jaar de pramenrace gewonnen en wist tijdens
de talentenjacht een veertiende
plek te veroveren. Elders de volledige en officiële startvolgorde van de
25ste pramenrace aanstaande zaterdag 11 september.

33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

54
55
56
57
58
59
60
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63

BOKKEN
Rentapraam.com
De Poelderboys
De Wijzen
uit ‘t Oosten
Aaltje Bagger
Swaffelaars
De Titanic
De Praam v PvP
Van Begin tot ‘t End
Nattevoetjes.nl
t’ Allegaartje
Bokkie Beh
De Oranje Draeck
Frau Schöderbuck
Bledje ‘92
De Achterste Zaal
Het Seringenland
Meubeltjes 1
Blick black &
Bjoetifoel
De Beurtskippers
Dattifloat-team
De Ideale
Schoonzonen
Kees K en de
Gotmajoor
Koenjoos

DAMES
10 PK
BLOEMM
Badgirls
“Have more Fun”
Herinnert u zich
deze nog
De Heilige Zusters
De Witte Wieven
De Meiden v Staal
Praam Angels
The Beachlady’s
Een pot nat

Bram Baardse
Willem v.d. Polder
R. Schuilenburg
Jordy Brouwer
H.A. Spaargaren
Arno Verhoeve
Arie v/d Schilden
C. v.d. Schilden
Ronald v leeuwen
M v/d Schilden
Bob Kooy
Jan v Leeuwen
J. v.d. Polder
Bart. v.d. Schilden
Piet Pannekoek
C. Biesheuvel
C.A. de Moor
Henk v Leeuwen
D.W. Keessen
M.L. Verbruggen
Danny Lanser
Ronald Onclin
Dennis v Veen
W. Heeren
Hans Boer
Henk v d Heuvel
Ronald Penne
Sussanne Penne

Martin Eveleens
Joost Zandstra
Rolf Maarse
Henk Jansen
Gerben vd Knaap
Willem Dijt
J. Bos
Jan J. Eveleens
Richard Kortenoeven
Cees Piet
M. Uiterwijk
Frans v.d. Meer
Andre vd Poppe
Rob Penha
R. Blauwkuip
A. Buis
J. v.d. Schilden
M. Offerman
Richard Pannekoek
Andrew Pommerel
Johan Arkel
Willem Groen
Marinus v.d. Wal

A vd Laarse
Elise Moolhuysen
W. Hoogenboom
Claudia. v.d. Laarse
Esther Dijt
Karin v Leeuwen
Yvette t Hoeve
Fleur Moolhuijsen
Jolanda Turk
Inge van Arkel

RECREANTEN
65 Grote Pino
66 Pacific Princess
67 Oversharing
68 De Prutpraam
69 De Vreeselijke
Vreekens
70 Eerste deuntje
71 d’ weilers
72 Ons Praem
73 Gouwe Rokken
74 De Vlijtbuiters
75 Piet Keuregies
Preem
76 Wellant 4 Live
77 As ‘t maar drijft
78 Buijte Durrup
79 De Farregatters
80 De Rode schoentjes
81 De Passaat
82 The Lastminute
83 Heerenmetijd
84 Beachbikkels
85 Kees Bonkezak
86 De Harde Bezems
87 De Lemo’s
88 Het D(r)onkere End
89 Het Witje
90 Team Oud Oost
91 De Reebonk
92 De Kurkentrekkers
93 Tante Pala
94 Polder Power
95 PZN Praam
Zonder Naam
96 De Zwarte Ruiter
97 De optimale
achterblijvers
98 Alupra
99 Team Mozes
100 De Roze banaan
101 Aprameja
102 Team Ome Dirk
103 De Kale Zak
104 De Pinta’s
105 Het Witte Hek
106 Historische Tuin 2
107 PAP
108 De Hoge Dijk
109 t Reigertje
110 After Dorst
111 Bosmaniakken
112 De Bovenlanden
113 De Dekzwabbers
114 Hermamixers
115 Mixed team v ‘t End
116 Oog-Luiken-d
117 t’ Vooroordeel
118 Team Kipara
119 De Raketjes
120 De Drifters
121 Gang is Allus
122 De Nachtwacht
123 Spraam
124 Dirrekies gaatje
125 De Barreltjes
126 De Bierbaron
127 De Pitspoezen
128 Hart & Lust
129 Neeltje Jacoba
130 Praa-M-aatje
131 Tam-Tam
132 Team Turbana
133 Rondje Omweg

Ton van Veen
J. Dikkeboom
M. Dol
M. van Vuren
Ed Vreeken
Dio Middelkoop
Jan de Weille
Martin de Vries
Esther Gouwerok
Tom de Vries
Rody Peters
Ary v.d. Heiden
Koen Janssens
Albert Maarse
L.S. de Vries
R.J. Winters
M. Braakman
Anita Weening
Bertus Heeren
Ruud Vismans
Maarten Maarse
Pieter de Vries
Leo Moolhuisen
Erik vd Beitel
Witte van Tol
C. Alderden
W. ter Reehorst
Sabine van Arkel
Rob van Veen
Richard Hofstede
Danny v.d. Polder
Peter Stokman
P-H Buskermolen
Willem Fokker
Kees Alderden
Thomas Eveleens
Aldert Leegwater
Jan Jongkind
Frank Rinkel
Rene Visser
Auke Ceelen
J.W. Wegman
Arjan de Vos
M. Ceelen
Dirk Maarsen
Henk Spaargaren
M Molleman
G. Nooter
Koen Bakker
P.M. Buys
Kees Kramer
K.J. Jooren
Piet Boom
Jack Bakker
Stephan Tromp
Andre v.d. Drift
Ron v Leeuwen
Paula Verbeek
B. Sparnaaij
Jacco Arendse
Frank de Vries
K. van Leeuwen
Britt Visser
Cindy Veerman
M v Langeraad
R.L.A. Stolwijk
E Slavenburg
Jerry Tukker
Marcel Harting

Droom komt uit

Eigen praam Daan Keessen
Aalsmeer - Negentien jaar is hij pas
en hij kan nu al zeggen dat hij de
trotse eigenaar is van een prachtige praam. Samen met zijn vriendengroep heeft Daan Keessen het voor
elkaar gekregen om zijn jeugddroom
uit te laten komen en een praam te
bouwen. Vorige week zondag was
de officiële en feestelijke tewaterlating bij jachthaven Persoon aan de
Uiterweg. Ondanks het slechte weer
waren er zo’n tachtig mensen gekomen om hier, onder het genot van
een hapje en drankje, getuige van
te zijn. Onder hen natuurlijk de trotse ouders en zussen van Daan, die
hem altijd gesteund en aangemoedigd hebben. Maar eerst moest de
praam nog van de bouwplaats naar
de jachthaven geduwd worden. Van
kwekerij Terra Nova, zijn ouderlijk
huis, liepen de jonge bouwers over
de Uiterweg naar de jachthaven. Het

was een mooi gezicht, zeker omdat
ze allemaal gekleed waren in een
grappig oranje shirt met daarop de
tekst ‘je bent pas een vent als je van
de Buurt bent’.
Voordat de praam voor het eerst het
water raakte, moest hij natuurlijk
gewogen worden. De weegschaal
gaf 545 kilo aan, wat een zeer mooi
gewicht is voor een praam. De lengte is 9,3 meter en de praam is 2,17
meter breed geworden. Uitermate geschikt om met veel vrienden
en vriendinnen te gaan varen. Vier
maanden heeft Daan aan de praam
gebouwd in een schuur bij kwekerij
Terra Nova aan de Uiterweg. Samen
met zijn vrienden Glenn, Jan, JanWillem, Justin, Koen, Klaas, Menno, Mike, René, Stefan, Thomas en
Wim was hij vele uurtjes te vinden
bij zijn intensieve project. Het is bewonderenswaardig dat zoveel jonge

mensen trouw en met veel plezier
hieraan samengewerkt hebben. Als
een heuse projectleider had Daan
alles precies in zijn hoofd en vertelde goed wat iedereen kon doen.
Hij heeft veel geleerd van de nutti-

ge adviezen van ‘Penta-fluisteraar’
Willem van de Polder. De slogan
‘Dream it, Wish it, Do it’ is met recht
van toepassing op Daan Keessen.
Door Ilse Zethof.

