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Editie: Aalsmeer

Vakantie voor fracties weer voorbij

Aalsmeer - Aan het SPIE After Ride
for the Roses-spel hebben de deelnemers van de pramenrace afgelopen maandag 5 september in de
feesttent deelgenomen. Vier teamleden moesten plaats nemen in een
kar met daarop een wipkip en zichzelf zo snel mogelijk heen en weer
trekken met een touw en hierbij niet
vergeten een roos mee te nemen
en als laatste in een vaas te zetten.
Het leverde hilarische taferelen op.
Best ook spanning op de gezichten, want het spel was wel bepalend voor de volgorde van de pramenrace. De Kortnuiten hebben het
beste gepresteerd en mogen aanstaande zaterdag 10 september als
eerste starten aan de Pontweg vanaf 12.30 uur in de categorie recrean-

ten. Het team moet wel even geduld
hebben, want als eerste mogen de
deelnemers in de categorie snellen
de Ringvaart opvaren. Balletje Polo
wist tijdens de spelavond plaats drie
te bemachtigen en hiermee heeft
het team plaats één veroverd in deze categorie. Na de snellen mogen
de bokken de penta starten, daarna de damesteams en als laatste de
recreanten. Aanstaande zaterdag
naar de pramenrace komen kijken is
een aanrader, altijd gezellig en dolle boel! De Nieuwe Meerbode presenteert dit jaar ook weer de speciale praambode. Ook vandaag in alle brievenbussen. Voor deelnemers
een must om te lezen (vanwege opdrachten), voor kijkers leuk om alvast voor te proeven.

LET OP!
DEZE WEEK
VERSCHIJNT DE
PRAAMBODE APART
IN DE BRIEVENBUS

In samenwerking
met S.P.I.E. en
de Nieuwe
Meerbode

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
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
1911 - 2011

100-jarig bestaan

Villeroy en Boch

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Kijken en gezien worden op de Pontweg

Zaterdag pramenrace met thema
‘Ik hou van...’
Aalsmeer - Het is wel geen jubileum, maar
ook de 26ste editie van de pramenrace gaat
weer een gezellig feest op het water worden.
‘Ik hou van...’ is het thema van dit verkleedfeest
met opdrachten op de Ringvaart en de
Westeinderplassen. Het bestuur heeft hoge
verwachtingen van dit thema en hoopt of weet
eigenlijk wel dat alle deelnemers weer in allerlei
leuke en aparte creaties bij het startpunt aan de
Pontweg zullen arriveren. Iedereen houdt wel van
iemand, bijvoorbeeld van oma of de pasgeboren
kleine, maar houden van iets kan ook, van koekjes
of chocola of van Aalsmeer, van bloemen of
‘gewoon’ van de pramenrace.

De mogelijkheden zijn divers en vast en zeker
heeft menig team al een avond achter de rug
waar druk gediscussieerd is over de outfit en de
aankleding van de praam of de bok. De laatste
weken is er ook flink geklust om alle vaartuigen
weer veilig vaarklaar te hebben. Sommige teams
hoeven echter niet te lijmen of te timmeren, zij
hebben een nieuwe praam of bok laten bouwen
en staan te popelen om deze te showen aan de
rest van de pramenraceteams. Oud of nieuw, de
pramenrace is de pramenrace: Lol maken met
elkaar en een beetje gek, anders dan anders, voor
de dag komen, zijn de belangrijkste elementen.
Aanstaande zaterdag 10 september klinkt om

12.30 uur bij de Pontweg het startschot voor
de 26ste editie van de pramenrace. Vanaf
11.30 uur verzamelen alle pramen en bokken
zich hier. Alle teams en bezoekers kijken vast al
uit naar dit moment van zien en gezien worden.
De ruim 130 pramen en bokken varen eerst over
de Ringvaart richting kleine Poel om uiteindelijk
na een toeristische route vol opdrachten te
finishen bij het Praamplein. De eerste, snelste
pramen arriveren hier rond 15.15 uur. 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!

0251-674433

PRAAMONTBIJT:

START 10 SEPTEMBER:

08.00 - 9.30 uur
't Drijfhuis, Uiterweg

12.30 uur
Pontweg in Oost

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
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WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?
Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

TOP 3 GOEDKOOPSTE
SUPERMARKTEN
A G ST

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

UITHOORN
NOG 2 WEKEN...

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Mooi en geslaagd evenement

Recordopbrengst voor
14e Ride for the Roses
Aalsmeer - De Ride for the Roses
2011 zit erop! De organisatie kijkt
terug op een geslaagd en mooi evenement met een recordopbrengst!
In totaal leverde de Ride for the Roses 2011 maar liefst 1.517.535,27 euro op voor KWF Kankerbestrijding
en het onderzoek naar (late) effecten van de behandeling van Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker. Nooit eerder werd er in
de 14 jarige geschiedenis van de Ride for the Roses zoveel geld opgehaald! De 25, 50 en 100 kilometer
tochten van de Ride for the Roses
vertrokken vanuit het centrale punt
van de gemeente Aalsmeer, bloemenveiling FloraHolland. Aan het
evenement namen bijna 10.000 fietsers deel. Ook burgemeester Pieter Litjens stapte op de fiets en reed

liefst 100 kilometer. Bijzonder mooie
routes, weinig incidenten en mooi
fietsweer kenmerkten deze editie.
Vooral de slotmanifestatie met het
optreden van Gerard Joling en het
overhandigen van de grote hoeveelheid cheques maakten indruk. Volgend jaar wordt de vijftiende editie
van de Ride for the Roses op 9 september 2012 in en rondom Naaldwijk verreden. Startlocatie van deze
editie zal wederom de bloemenveiling van FloraHolland zijn. Er zal zo
snel mogelijk meer informatie over
de Ride for the Roses in Naaldwijk
te vinden zijn op de website: www.
ridefortheroses.nl. Elders in deze
krant verhalen en nog meer foto’s
van deze bijzondere dag.
Foto: Ronald van Doorn

Verder onderzoek door recherche

Onzedelijke voorstellen
aan 7-jarig jongetje
Aalsmeer - Op vrijdag 2 september is tussen vier uur en half vijf in
de middag een 7-jarig jongetje bij
een speeltuin in Nieuw-Oosteinde zich rot geschrokken. De jongen
werd benaderd door een man die
zijn broek naar beneden liet zakken
en onzedelijke voorstellen deed. Het
kind is direct naar huis gegaan. De
politie is gealarmeerd en er is een
buurtonderzoek gehouden. Vooralsnog is de man niet aangehouden,

maar de recherche gaat de zaak
verder uitdiepen.
De man heeft een licht getinte huid,
heeft kort haar en is ongeveer 1.90
meter lang. Hij droeg een zwart petje, had een smalle zonnebril op en
om de hals een gouden ketting. De
man was gekleed in een groene
trui, zwarte broek en zwarte schoenen. Wie meer kan vertellen wordt
verzocht de politie te bellen via
0900-8844.

en deze wordt
dan nabezorgd.

Verleng het plezier
Start 12.30 Pontweg Finisch 15.15 Praamplein
Prijsuitreiking 16.30

www.bosse-elektro.nl

LA

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

Geen krant
OntVanGen?

Kees Markman en Pro Audio
wensen alle deelnemers een behouden vaart!

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

Autobedrijf P. du Pau

Gratis parkeergelegenheid rondom

www.kmpa.nl

-

Sinds
1928!!

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

De Stelling III
Uithoorn

onderdeel van

 9 herenhuizen
 12 appartementen
 14 twee-onder-een-kapwoningen

extra

iedereen welkom!

Kortnuiten en Balletje Polo
eerste starters pramenrace!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

ontwerp: studio JCee druk: drukkerij COCU

Zaterdag 26ste tocht der tochten

meentelijke horecabeleid. Om meer
ruimte te creëren voor de inschrijvers wordt in de nota van uitgangspunten voorgesteld om bovenwoningen mogelijk te maken. Voor
de huidige huurders van het pand
wordt momenteel door de gemeente in samenspraak met Eigen Haard
gezocht naar vervangende woonruimte. De bestuurders vragen nu
aan de fracties voor de definitiefase
een krediet van 52.000 euro. De realisatiefase is eind 2012 gepland, de
beheerfase eind 2013. Alternatief is
afzien van verdere ontwikkeling van
een horecagelegenheid en te kiezen
voor een andere invulling. Rond tien
over elf in de avond gaan de bestuurders verder vergaderen in de
Raad. Onder andere staan ingekomen stukken van inwoners en instellingen uit Aalsmeer op de agenda. Zo heeft de heer N. Dames twee
brieven gestuurd over de reconstructie van de Van Cleeffkade en
hebben bewoners van de Chrysantenstraat gereageerd op de mogelijke vestiging van een kinderdagverblijf in de voormalige decorloods.
De sluiting is rond half twaalf gepland. De vergaderavond is openbaar, geïnteresseerden zijn welkom.

10 september 2011

len aan het bestuur van de R.K. Parochie Kudelstaart ten behoeve van
restauratie van de toren. Vervolgens
gaan de raadsleden zich buigen,
in eerste termijn, over het vaststellen van de nota’s van uitgangspunten voor de Schinkelpolder en voor
de maatvoering van woonschepen.
Daarna staan het projectplan FloraHolland locatie Oost en Green Park
Aalsmeer op de agenda. Het Beraad
wordt besloten met behandeling
van de nota van uitgangspunten en
het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een kleinschalige horecavoorziening aan de
Kudelstaartseweg 295/297. Hier een
café openen past binnen het ge-

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

Aalsmeer - Na een maandje vakantie, komen vanavond, donderdag 8 september, de fracties, burgemeester en wethouders bijeen in
het gemeentehuis voor een avond
vergaderen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad
en wordt na een onderbreking gevolgd door een Raadsvergadering.
Behandelstukken in het Beraad
zijn de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen
van woningen aan de Stommeerweg 38 en in de Wilgenlaan 6. Vast
niet al te lang wordt gediscussieerd
over het voorstel van de bestuurders om een eenmalige bijdrage
van 7.500 euro beschikbaar te stel-

donderdag 8 september
18.00 tot 22.00 uur

infoavond

Restaurant
Leenders
Drechtdijk 9
De Kwakel

Let op: Inschrijven kan nog tot vrijdag 16 september 12.00 uur!
tweed.nl 2925-11

Maatvoering van woonschepen
en Green Park in Beraad

scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

www.wonenindestelling.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer - De ontmoetingsgroep
voor mensen met dementie en hun
naasten in Aalsmeer organiseert samen met het mantelzorg steunpunt
een reeks informatiebijeenkomsten
en kindergespreksgroepen. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om
een ingewikkeld ziektebeeld als dementie bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Dementie staat in de
top drie van ziekten die voor de patiënt het meeste verlies van kwaliteit
van leven veroorzaakt. Bovendien is
dementie een ziekte die grote impact heeft op de naaste omgeving
van de patiënt. Volgens het Sociaal
Cultureel Planbureau zijn er gemiddeld drie mensen betrokken bij zorg
van iemand met dementie. Dat betekent dat op dit moment meer dan
een miljoen mensen te maken hebben met dementie. Mantelzorg is de
extra zorg die familieleden, vrienden, kennissen of buren langdurig,
noodgedwongen en onbetaald verlenen aan personen in hun familie, huishouden of sociaal netwerk
met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen. Mantelzorg is
voor thuiswonende mensen met dementie pure noodzaak en dus onlosmakelijk verbonden aan dementie in het algemeen. In de informatiebijeenkomst op vrijdag 16 september zal Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar van het mantelzorg

steunpunt, uit de doeken doen wat
mantelzorg kan opleveren. Zij zal
haar functie als mantelzorgmakelaar toelichten en de verschillende
beleidsterreinen ter sprake brengen. Mantelzorgers en geïnteresseerden zijn van harte welkom op
de bijeenkomst die gehouden wordt
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
12. Vanaf 10.00 uur staat de koffie
klaar. Om 10.15 uur zal Ellen Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep, Corry Brouwer interviewen. Daarna vindt discussie plaats.
De bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
Kindergespreksgroep
Dinsdag 20 september staat de
kindergespreksgroep op het programma. In een rond de tafelgesprek komen verschillende thema’s
aan bod waar kinderen van mensen met dementie mee te maken
krijgen. Hanneke ten Brink van het
mantelzorg steunpunt begeleid samen met Ellen Millenaar deze avond
waar het thema ‘wat heb ik nodig
als dochter/zoon van een dementerende ouder’ verder uitgediept
wordt. Vooraf inschrijven is wenselijk, dit geldt voor beide bijeenkomsten. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de ontmoetingsgroep via 06-22468574 of een
email te sturen aan emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Programma zaterdag en zondag

Open Monumentendagen
al bijna uitverkocht
Aalsmeer - Zoekt u een alternatief voor de pramenrace? Bent
u nieuwsgierig naar het nieuwe
Crown Theater? Wilt u wel eens kijken wat er van Bloemenlust geworden is? Altijd al eens een bustocht
in een authentieke M&K bus willen maken? Houdt u van oude gebouwen? Wenst u een combinatie
van dat alles, doe dan mee aan het
programma dat de werkgroep Architectuur en Monumenten zaterdag 10 en zondag 11 september u
aanbiedt. Met als thema Nieuw gebruik Oud gebouw, worden beeldbepalende gebouwen bezocht die
verbonden zijn met de geschiedenis van Aalsmeer als bloemendorp:
Bloemenlust aan de Oosteinderweg, de Oude veiling aan de Marktstraat en de CAV aan de van Cleeffkade. Gebouwen waar architecten
van naam aan hebben gewerkt, zoals Berghoef, Staal en de Klerk. De
werkgroep nodigt u van harte uit om
met begeleiding van enthousiaste
gidsen deze zo bekende gebouwen
nader te bekijken. Om 13.00 uur is
de ontvangst in de Oude Veiling en
hier is een fototentoonstelling te
zien en wordt een korte film uit 1931

vertoond. Om 13.30 uur vertrekt de
groep met een authentieke Maarse en Kroon bus naar Bloemenlust. Onderweg wordt uitleg gegeven over de veranderingen van het
landschap en gebouwen. Tijdens de
rondleiding van 13.45 tot 14.45 uur
zal worden ingegaan op de verschillende kenmerken van de architectuur en het gebruik van Bloemenlust
in de loop van haar bestaan. Daarna wordt in de gerestaureerde rozentribune zaal een film vertoond.
Om 15.00 uur vertrekt de bus tot
slot naar de CAV. Van 15.15 tot 16.15
uur komen hier kenmerken van de
architectuur van de oorspronkelijke
CAV aan bod inclusief het bezichtigen van de ruimtes zoals in gebruik
ten tijde van Joop van den Ende. Na
afloop wandelen de deelnemers terug naar de Oude Veiling waar voor
eigen rekening een borrel gedronken kan worden. Voor u het weet is
de bus vol, dus geef gauw op.
De kosten zijn beperkt, slechts 5
euro inclusief zeer aantrekkelijk
boekje,te voldoen in de bus. Aanmelden telefonisch bij EKZ makelaars via 0297-344444.

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

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

mige gingen met fietstassen gevuld
verder. Door het Houtdijkerveld over
prachtige fiets- en smalle paadjes.
Een groepje heeft daar nog geholpen om een zwemmende koe weer
op het droge te krijgen. Na in Kockengen nog een stop voor thee of
fris, kwam ieder weer terug bij het
startpunt. Na een heerlijk diner ging
de groep van 80 mensen weer richting Aalsmeer.

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag
11 september
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Paul Wesselius. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. M. Hogenbirk. 14.30u. ds. A. Jansen, extra
predikanten ds. M. Hogenbirk (intrededienst) bevestigingsdienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met ds. Liesbet Geijlvoet en ds.
Henriette van Dunné. Opening gemeentejaar. Extra collecte Stichting
Kinkole in Congo.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. P. J. Pieterson,
Harderwijk.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.

bRANdwEER
& pOLITIE

OVAK dagtocht Haarzuilens
Aalsmeer - Haarzuilens was de
vertrekplaats voor een mooie fietsroute voor leden van de OVAK. De
tocht ging naar Vleuten, de Meern
en Harmelen waar de lunch werd
gebruikt.
Daarna door een gebied behorend
bij Huize Harmelen naar de Breudijk. Hier reden de deelnemers langs
boomgaarden overvol met appels en
peren. Dus stoppen en kopen! Som-

Informatiebijeenkomst
dementie

Koken voor vijftig-plussers
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Soms omdat het nodig is, maar vaak
omdat ze meer tijd hebben en koken als hun hobby zien. Want koken is leuk en zie, de beste beroemde koks zijn mannen. Vita welzijn en
advies organiseert dit najaar weer
een cursus Koken voor mannen. De
deelnemers leren op professionele wijze goede basisgerechten op
tafel te zetten en variatie te brengen in het menu. Ook u kunt plezier
krijgen in koken. Voor deze cursus

hoeft u geen basiskennis te hebben,
maar heeft u de cursus al eerder gedaan, dan bent u ook van harte welkom. Docent Jos Pompe, een doorgewinterde kok, maakt u graag vertrouwd met de kookkunst. De cursus start op dinsdag 27 september
om 17.00 uur in het Wellantcollege
aan de J.P. Thijsselaan 18. Er zijn 9
lessen en de kosten zijn160 euro,
inclusief de ingrediënten. Opgeven
bij: Vita welzijn en advies, tel. 0297344094. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar!

Geheugenspreekuur
Aalsmeer - Iedereen vergeet
wel eens wat, een naam, een afspraak, een telefoonnummer of de
boodschappen. Veel ouderen denken, als hen zoiets overkomt, gelijk aan dementie. Dit is helemaal
niet noodzakelijk. Andere ziektes,
medicatie,vermoeidheid,
depressies of stress kunnen ook de schuldige zijn. Om de oorzaak te achterhalen is het van belang om bij het
geheugenspreekuur langs te komen. Op het geheugenspreekuur
in Aalsmeer kunnen ouderen te-

recht met al hun vragen en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige zal
kosteloos advies of tips geven om
met de problemen om te gaan. En
mocht er wel iets ernstigs aan de
hand zijn, dan weet hij/zij ook waar
verdere hulp te vinden is. Het eerstvolgende geheugenspreekuur is op
maandag 26 september van 14.30
tot 16.00 uur in Seringenhorst aan
de Parklaan 26a. Een afspraak maken kan bij Vita welzijn en advies via
0297–344094.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. Met ds. mw. Nieuwenhuizen, Utrecht. Mmv Heilige boontjes, ook kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. A.J.
Fraanje, Drachten. 18.30u. 10Rdienst.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, ds. P. Vroegindewey, Ermelo.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten 10u. ds. A.
van Vuuren (VHA). Om 18.30u. ds.
A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. G.J. Zwarts, Breukelen. Om 18.30u. dienst met ds. K.
Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag in Zorgcentrum Aelsm. om 10u. euch. viering
met past. L. Seeboldt. Zaterdag om
17u. in Kloosterhof euch. viering
met past. L. Seeboldt. Zondag om
10.30u. in Karmelkerk euch. viering
met past. L. Seeboldt. Mmv alle korren. Openingsviering. Om 14.30u. in
Karmelkerk Aalsmeer Poolse dienst
met vg. Christoff. Donderd. 15/9 hele dag Ziekendag in Kloosterhof met
past. H. Post. div. koren.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, kand. mw.
H.J.K. Gierkink-van Geerenstein,
Wilnis.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Peuterinstuif in
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 14 september is er van 9.30 tot 10.30 uur
weer een peuterinstuif bij de OostInn. Gezellig een uurtje met je peuter bezig zijn, met muziek, dans en
creativiteit! Ook is er van 9.30 tot
11.30 uur gelegenheid voor inloop
en ontmoeting. U wordt voor alle activiteiten hartelijk uitgenodigd.
De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66,
bibliotheekingang. Informatie: www.
oosterkerk.info.

Collectanten gezocht
Aalsmeer - Voor de collecteweek
van 18 tot en met 24 september is
de nierstichting op zoek naar collectanten in Aalsmeer Zuid.
Wie wil met de collectebus huis aan
huis in de Mendelstraat, Begoniastaat en Primulastraat? Het is maar

enkele uren werk en langs de deuren mag verdeeld over de week.
Wie interesse heeft, kan zich aanmelen bij mevrouw P. van Hemert,
wijkhoofd Aalsmeer Zuid, tel. 0297328562.
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officiële mededelingen
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M.
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 20 september en 11 oktober
2011.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicepunt Beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Brand in boot
Aalsmeer - Bij een jachthaven aan
de Uiterweg is donderdag 1 september rond half negen in de avond
brand uitgebroken in een boot. De eigenaars waren aanwezig en hebben
het vuur, dat meerdere keren oplaaide, zelf geblust. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Het
echtpaar is door medewerkers van de
ambulance ter plaatse behandeld. Ze
hadden veel rook ingeademd.

Hoge boete
voor ongeldig
kenteken
Aalsmeer - Op donderdag 1 september rond vijf uur in de middag
heeft de politie een 25 jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats een bekeuring gegeven.
De bestuurder reed in een auto met
een ongeldig verklaard kenteken.
Op 16 augustus had de man namelijk al terug gemoeten naar Polen. De officier van justitie heeft een
boete vastgesteld van 650 euro.

SV Omnia 2000
weer gestart
Aalsmeer - Op 5 september zijn de
lessen van Sportvereniging Omnia
2000 weer gestart. Naast de bekende uren wordt dit seizoen een aantal nieuwe lesuren aangeboden, zoals dans voor jongens en een cursus
Zumbakids. De cursus Pole fitness
en ouder- en kinddans staan als
vanouds ook dit seizoen op het programma. Voor Power Yoga, Pilates
voor dames en heren, bodyshape en
Zumba zijn liefhebbers ook van harte welkom bij SV Omnia 2000. Geinteresseerd in volleybal, gymnastiek, turnen, twirlen, dans, trampolinespringen en ritmische gymnastiek? Kijk op www.svomnia.nl voor
informatie over deze sportactiviteiten bij u in uw buurt. Op de website staat een lesrooster met lessen
op de verschillende dagen en locaties. Meedoen? U bent van harte welkom voor een gratis proefles.
Voor meer informatie: sportpunt@
svomnia.nl of bel via 0297-322312.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 302a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 377a, het bouwen van een woning met
kantoor;
- Galvanistraat 6, het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg 247, het restaureren van de kerktoren;
- Oekraine eiland, het verwijderen van asbest;
- Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en leidingen.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- A. H. Blaauwstraat 11, het kappen van een boom;
- Boegstraat 2, het vergroten van de woning;
- Dorpsstraat 106-108, het kappen van 3 bomen;
- Hornweg 137, het plaatsen van een blokhut;
- Hugo de Vriesstraat t.o. 46, het kappen van een boom;
- Oekraine eiland, het verwijderen van asbest;
- Oranjestraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- P.F. von Sieboldlaan 27, het plaatsen van een dakkapel;
- Zijdstraat 45-47, het plaatsen van een reclamezuil;
- Zwanebloemweg, het bouwen van een kademuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 september 2011.
Wet geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt met ingang van 8 september 2011 gedurende 6 weken ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

- Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van hogere waarden
vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg
113/115.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage Bij de afdeling dienstverlening,
Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een
bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods
ter inzage Bij de afdeling dienstverlening,
Week 36
t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’;
t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de
Praam, Zijdstraat 60;
t/m 15 sept Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus t/m 11 november 2011;
t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v.
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;
t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat
60;
t/m 20 sept Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sportlaan 44;
t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;
t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer
bruggen deelgebieden 9 en 10’;
t/m 23 sept APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;
t/m 27 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;

t/m 28 sept Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein
Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011
van 10.00-19.00 uur;
t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot
aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering
van het bestemmingsplan Noordvork;
t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling
van hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg 113/115.

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.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Vermiste vrouw
aangetroffen

13 Bekeuringen na
verkeerscontrole

Amstelveen - Door speurhonden
van stichting Reddingshonden RHWW is zondagmiddag 4 september
het stoffelijk overschot aangetroffen van de 89-jarige vermiste vrouw
uit Amstelveen. Drie weken geleden liep de vrouw weg uit haar appartement gelegen naast het verzorgingstehuis aan de Keizer Karelweg. De stichting Reddingshonden
heeft in samenwerking met de politie en de familie gezocht naar de
hoogbejaarde vrouw en vandaag
is zij gevonden. Het stoffelijk overschot wordt onderzocht om een mogelijk misdrijf uit te kunnen sluiten.

Aalsmeer - Op donderdag 1 september heeft de politie tussen half
drie en half vijf in de middag verkeerscontroles gehouden op de
Hornweg en in de Lakenblekerstraat. Er zijn dertien bekeuringen
uitgeschreven. Tien automobilisten
reden met een te hoge snelheid, een
bestuurder droeg zijn gordel niet en
twee personen hebben een boete gekregen wegens waarschuwen
naar tegenliggers.

Boot gezonken
bij eiland

Opmerkelijke
drugvangst

Schiphol - Het Schipholteam, samenwerkingsverband van Marechaussee en Douane op Schiphol,
heeft een zeer opmerkelijke drugsvangst gedaan. Zondag werd een
30-jarige Pool onderschept, die op
het punt stond een vliegtuig naar
Japan te nemen. De Pool bleek na
controle een grote hoeveelheid
(125) bollen geslikt te hebben met
methamfetamine, ook wel Chrystal
Meth of speed genoemd. Het is de
eerste keer dat chrystal meth wordt
aangetroffen op Schiphol. De laatste tijd zien Marechaussee en Douane vaker opmerkelijke slikkers. Zo
werden eerder geldbollen, hasjbollen en bollen met vloeibare cocaïne onderschept. Het Schipholteam
doet verder onderzoek naar de aangehouden Pool. Het Schipholteam
richt zich op mogelijke drugssmokkel op alle in-en uitgaande vluchten
op de luchthaven.

Poging inbraak
in woning

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 30 augustus op donderdag 1
september is geprobeerd in te breken in een woning in de Hugo de
Vriesstraat. Via de achterzijde hebben de dieven getracht binnen te
komen. Er is schade aan het deurslot toegebracht, maar de daders
zijn de woning niet binnen gegaan.

Klem onder viaduct op de Hornweg
Aalsmeer - Zondag 4 september
rond 3 uur in de middag heeft een
bestuurder van een vrachtwagentje zijn voertuig klem gereden tegen
het viaduct voor de nieuwe N201 op
de Hornweg.
Vorige keer ontsnapte een vrachtwagen nog aan deze lage brug,

maar dit keer was het wel raak. De
politie wist samen met de sleepdienst de wagen snel los te halen en
af te voeren.
De bestuurder kwam met de schrik
vrij. De bebording van de gemeente voor dit (te) lage viaduct lijkt niet
voldoende. Extra knipperlichten op

3 Uur van Aalsmeer zaterdag

Jubileumeditie van HiBRA
Aalsmeer - In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september
wordt op het bedrijventerrein Hornmeer voor de tiende keer het motorsportevenement HiBRA georganiseerd. Ter gelegenheid van de jubileumeditie van HiBRA wordt dit jaar
op zaterdagavond 10 september de
3 Uur van Aalsmeer verreden. Een
unieke lange afstands demo met
motoren die herinneringen oproepen aan het verleden waar op meer
plaatsen in Nederland lange afstandsraces werden georganiseerd.
Naast een aantal Honda’s, Kawasaki’s en Yamaha’s staan er ook een

paar prachtige Italiaanse machines
op de deelnemerslijst, zoals de Moto
Guzzi van de Aalsmeerse coureurs
Jaap Groeneveld en Kees Bouwmeester.
Op zondag 11 september vindt inmiddels traditiegetrouw de HiBRA
plaats. Met ook dit jaar weer een
prachtig startveld van ruim 200 motoren in de diverse klassen. Rondt
half één wordt het officiële startschot gegeven door wethouder Ulla
Eurich. Naast het spektakel op het
stratencircuit valt ook dit jaar rond
de baan weer te genieten van diverse auto- en motoractiviteiten. Op

de randen van het viaduct zullen
misschien meer ongelukken voorkomen. Maar, eigenlijk is het toch
te zot voor woorden dat Aalsmeer
opgescheept is met zo’n lage doorgang. De brandweer kan er niet
eens onder door...
Foto: Ronald van Doorn
het parkeerterrein van Horticoop
kunnen kinderen onder deskundige
leiding hun eerste motorervaringen
opdoen op een Yamaha motor bij de
Junior Riding Experience. Ook Auto
Maas is dit jaar weer aanwezig met
een aantal nieuwe SEAT modellen
en een selectie uit de beschikbare
occasions. Speciale aandacht is er
dit jaar voor Jeff Rademaker. In zijn
eerste autosportseizoen wordt de
19 jarige Aalsmeerder ondersteunt
door de KNAF in het Talent First opleidingsprogramma. Jeff neemt dit
jaar met prima resultaten deel aan
de Suzuki Swift Cup. Tijdens de HiBRA is Jeff de hele dag met zijn
race Suzuki als pacecar een tiental
keren op het circuit. Het volledige
programma en het laatste nieuws
staat op www.hibra-aalsmeer.nl

Aalsmeer - Rond half drie in de
nacht van zaterdag 3 op zondag 4
september is bij een eiland in de
Westeinderplassen een boot gezonken. Een ouder echtpaar bracht
samen met een kleinzoon en een
vriendje de nacht door op de boot.
Het viertal is verrast door het noodweer met veel regen en onweer. De
boot kon het vele water niet aan en
is gezonken. Het echtpaar en de
twee jongens uit Aalsmeer wisten
zichzelf te redden door aan land te
gaan. Niemand raakte gewond. De
brandweer heeft dezelfde nacht een
markering aangebracht waar de
boot gezonken is.

Ruit ingetikt
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 30 augustus is van een
in de Leeghwaterstraat geparkeerde auto een ruit ingetikt. Uit de wagen is niets ontvreemd. Een maand
eerder was eveneens in deze auto
ingebroken. Toen zijn de dieven er
vandoor gegaan met het navigatiesysteem.

Navigatiesysteem
uit auto weg
Kudelstaart - Op woensdag 30 augustus is tussen half acht en elf uur
in de avond uit een auto het navigatiesysteem gestolen. De wagen
stond niet afgesloten op eigen terrein aan de Mijnsherenweg.
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AGENDA

Muzikale bloemengroet
Con Amore in Friesland
Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore maakt op zaterdag 10 september een muzikale
toer door het zuidwesten van Friesland. Het koor, dat met vijftig van de
tachtig zangers op pad gaat, zal op
vier plaatsen een kort optreden verzorgen. De muzikale tocht van de
mannen uit Nederlands bekendste bloemendorp valt samen met de
Nationale Monumentendag en de
Nationale Orgeldag. Het mannenkoor is ruim vijftig jaar jong, zingt alles wat mooi is en goed klinkt, en
maakte verschillende cd-opnames
Op het repertoire staan klassiekers
uit de populair en geestelijke muziek. De Aalsmeerse mannen zingen in kerken en kroegen. Zij maakten koorreizen naar Canada, Frankrijk, Wales, België en Duitsland en

bezoekt nu voor het eerst Friesland. Con Amore begint de Fryslântour in Hemelum, waar het koor om
10.20 uur Russische muziek zingt in
de protestantse kerk. Om 12.00 uur
is het volgende optreden in de Grote Kerk te Hindeloopen, met onder
meer gospels en mooie mannenkoormuziek. Om 14.00 uur zingen
de mannen uit Aalsmeer klassieke
kerkmuziek, zoals het Sanctus Benedictus en het Kyrie van Gounod
in de Sint-Nicolaaskerk te St. Nicolaasga.
De toer wordt afgesloten om 15.15
uur in de Martinikerk te Bolsward
met onder meer negrospirituals en
Engelse koorwerken. Con Amore staat onder leiding van dirigent
Theo van der Hoorn. De optredens
zijn kosteloos te bezoeken.

Feest op het Poldermeesterplein

Midzomerfestival in Oost
Aalsmeer - Het nieuwe winkelcentrum in Aalsmeer-Oosteinde heeft
bezoekers van harte welkom op zaterdag 10 september tijdens het
midzomerfestival. Nazomeren kan
op de gevarieerde najaarsmarkt
met diverse kramen en leuke attracties voor de kinderen. Van 9.00 tot
17.00 uur wordt een keur aan midzomer-aanbiedingen gegeven. Voor
de jeugdige bezoekers staat een

springkussen klaar en is er vermaak
op het Sisi-plein. Bovendien is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan
het kinder-taartfestijn. Even uitblazen met een hapje en een drankje
kan op het gezellige terras. Genoeg
redenen om 10 september het Poldermeesterplein te bezoeken. Het
winkelcentrum is goed bereikbaar
en beschikt over ruim tweehonderd,
gratis parkeerplaatsen!

Wolter Kroes, Jan Smit en Twenty 4 Seven

Winderige start feestweek
Aalsmeer - Met een goed bezochte tentdienst is afgelopen zondag 4
september de feestweek Aalsmeer
van start gegaan. Was het deze dag
goed en droog weer, maandag gaf
een heel ander weerbeeld. Vooral de wind nam toe, maar gelukkig waaide het niet zo hard en kon
de SPIE spelavond doorgang vinden. Dinsdag werd geen risico genomen en is besloten om de modepresentatie te verplaatsen naar
de Crown Studio’s. En dit was gezien de harde wind en de hevige regenbuien een goede keus. De tentbouwer is zelfs dinsdagavond langs
geweest om extra verzwaring aan te
brengen. Gisteren, woensdag 7 september, werden de jeugdige inwoners getrakteerd een leuke en muzikale theatershow van Dirk Scheele en ‘s avonds was het de beurt aan
de volwassenen om naar muziek
te komen luisteren. De Aalsmeerse
bands Red Maddies, Lee Roud en

Rood wisten een volle tent te trekken. Vanavond, donderdag 8 september, vindt de Miss Aalsmeer verkiezing in de tent plaats en uiteraard is er veel muziek. Op het podium Glennis Grace, The Exclusive
Strings, Wolter Kroes, Jan Leliveld
en dj Martijn. Vrijdagmiddag zijn ouderen welkom voor een gezellige en
muzikale middag en ‘s avonds komen de bands Glamourma en Adlicious van X-factor optreden, evenals Peter Beense en Jan Smit.
De feestweek in de tent op het
Praamplein wordt zaterdagavond
afgesloten met een geweldig feest
met Twenty 4 Seven, Captain Hollywood en dj Alex van Oostrom met
Amsterjamming. Kaarten voor de
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond kosten in de voorverkoop
19,50 euro, aan de zaal, indien niet
uitverkocht, 25 euro. Voor voorverkoopadressen en meer informatie:
www.feestweek.nl.

Vivienne, Kimmy, Ginger, Kelly, Eline (foto), Marjorie, Sanne, Tamara (foto)
en Shirel gaan tijdens de Miss Aalsmeer verkiezing vanavond strijden om de
hoofdprijs. Wie van de negen vindt de jury het mooist?

Historische plek in dorpshart

Abstracte beelden van Marja
Verhage in tuin Raadhuis
Aalsmeer - De Amstelveense Marja Verhage was cultureel werkster toen zij in 1988 de eerste lessen in het beeldhouwen nam. Vanuit het boetseren ging zij over op het
hakken in marmer en andere steensoorten. Haar recente beelden doen
denken aan groeivormen maar het
is de abstractie die wint. Geïnspireerd door de vele mogelijkheden
van de steen ontstaan gladde ronde
lijnen , zachte rondingen en vloeiende vormen. Heel langzaam krijgt een
beeld vorm in de geest van Verhage,
het kan weken duren voor ze de volumes voor zich ziet. Het proces van
hakken, raspen, schuren en perfect

polijsten vraagt tijd. Door deze techniek te hanteren legt zijn de nadruk
op de natuurlijke aard van de steensoort en geeft zij bewust de contouren aan die de steen in zich verborgen draagt. Als resultaat daarvan
hebben de solide vormen een ingetogen, harmonieus voorkomen. Tien
van haar beelden zijn geplaatst in
de tuin van het Oude Raadhuis. Men
kan er plaats nemen op een bankje
om te genieten van har werk de rust
en de ruimte. De beeldentuin wordt
daardoor een speelse plek die passanten verleidt tot een moment van
ontspanning op deze fraaie, historische plek in dorpshart.

STAGE
MUSIC SHOP
HUdSOn
WESTErn-GITAAr

WASHBUrn
WESTErn-GITAAr

BrAdErIE-rESTAnT:

PrOMArk
drUMSTOkkEn (5A, 5B, 7A)

MET fISHMAn-ElEMEnT
E199,-

MUZIEkBOEkEn À E5,-

MET ElEMEnT
E179,-

l.A. SPECIAl, SET E7,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - De Rabo-kindermiddag is traditie geworden in de feestweek. Altijd op woensdag en elk jaar trekt de kindermiddag weer een volle tent’ Dat
was dit keer niet anders: gisterenmiddag konden wind en regen veel ouders er
niet van weerhouden om samen met hun kroost naar de liedjes en grappen en
grollen van Dirk Scheele te luisteren. En saai stilzitten was er echt niet bij: er
mocht gedanst worden, gewoon op je stoel als je dat wilde!

Exposities
9, 10 en 11 september:
* Watertoren extra open. Vrijdag, zaterdag en zondag 10 tot 18u. Fotoexpositie in toren.
10 en 11 september:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in
Historisch Centrum.
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick
Stapel in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen
van water’ van Monic Persoon in fysiopraktijk Kudelstaart, Kudelstaartseweg.

Vergaderingen
Donderdag 8 september:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanvang: 20u.
Woensdag 14 september:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering vanaf 20u. Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis.

Eerste vier: Twee voor prijs één

Diversen
Donderdag 8 september:
* Tafelkeuring bij vogelvereniging
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-

Aalsmeer - Om de opening van
het Crown Theater Aalsmeer te vieren organiseert het theater een speciale openingsactie: Voor de eerste vier voorstellingen twee kaartjes voor de prijs van één. Maak kennis met het theater tijdens één of
meerdere openingsvoorstellingen.
Deze kaarten overigens zijn niet via
de site te bestellen, maar alleen telefonisch via 0900-1353, onder vermelding van opening Crown Theater. De feestelijke opening van het
Aalsmeerse theater aan de Van
Cleeffkade is zaterdag 17 september. De eerste voorstelling is vervolgens op vrijdag 23 september: Def
Americans - House of Cash. Genre:
muziek. Geen enkele andere band
in Nederland weet de authentieke
sound van Johnny Cash zo natuurgetrouw neer te zetten als de Def
Americans. Zaterdag 24 september:
Oeloek - Nacht van de nasmaak.
Genre: cabaret. Met hun krankzinnige cabaretstijl toont Oeloek in deze voorstelling een wereld waarin mensen elkaar maar niet kunnen
verstaan. Tragische figuren en meelijwekkende types blinken allen uit
in onmacht en miscommunicatie,
met alle hilariteit van dien.
Deze verrassende en veel geprezen
voorstelling is dit seizoen voor het
laatst te zien, dus mis het niet!
Vrijdag 30 september: Leoni Jansen

Zaterdag start nieuw seizoen

Openingsactie Crown
Theater Aalsmeer

- The Third Road. Genre: muziek. Leoni Jansen is een vakvrouw. Ze weet
haar publiek steevast te verrassen.
Verschillende invloeden brengt zij
samen in haar krachtige, ontroerende, melancholische en betoverende
liedjes. Zaterdag 1 oktober: Night of
Comedy - News of Comedy. Genre:
cabaret. Deze multimediale en interactieve voorstelling op basis van
het laatste nieuws en de waan van
de dag, zit boordevol vlijmscherpe
politieke analyses, sport, roddels,
improvisaties en reportages. Het
nieuws wordt in wisselende samenstelling gebracht door onder andere Arie Koomen, Bob Maclaren, Wilko Terwijn, Bram van der Velde, Harry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob
Spoelstra en Jaap Bressers. De comedians van Night of Comedy hebben zich ruimschoots bewezen in
diverse solovoorstellingen, oudejaarsconferences en zijn het brein
achter vele televisiesuccessen.
Kijk voor het volledige programma
op de nieuwe website www.crowntheateraalsmeer.nl. Voor het bestellen van de brochure en meer informatie, mail: info@crowntheateraalsmeer.nl. De stichting is nog op
zoek naar vrijwilligers. Kaarten voor
de openingsactie, die geldt vanaf
vrijdag 9 september, zijn alleen telefonisch te bestellen via tel. 09001353.

Gratis salsa in The Beach
met DJ Red Delicious
Dansen met Dirk Scheele

Muziek/Cabaret
Donderdag 8 september:
* Miss verkiezing in feesttent, Praamplein met optredens van Glennis
Grace, The Exclusive Strings, Wolter
Kroes en Jan Leliveld v/a 20u.
Vrijdag 9 september:
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Hollandse avond in feesttent met
bands Glamourma en Adlichious en
zangers Peter Beense en Jan Smit.
Vanaf 20u.
* 9/11 Concert Toonkunstkoor in
Karmelker, Stommeerweg, 20.15u.
Zaterdag 10 september:
* Cabaretier Margriet Bolding met
Laaghangend fruit in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang 21u.
* Party in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
* Feestavond in tent, Praamplein
met Twenty 4 Seven, Captain Hollywood en dj Alex van Oostrom en
Amsterjamming. Vanaf 20u.
Zondag 11 september:
* Shantyfestival in Leimuiden op
Dorpsplein en café Ruimzicht van
13 tot 18.30u.
Zaterdag 17 september:
* Concert Hint Bigband voor stichting Mission Summit in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
* Muziektheater met Marjolein Meijers in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 9 september:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
9 en 10 september:
* Feestweek Aalsmeer met nog Miss
verkiezing, vrijdag ouderenmiddag
en optredens in tent, Praamplein.
9 tot en met 11 september:
* Kunstbeurs in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg (tegenover watertoren) Vr. t/m zo. 10-18u.
9 en 10 september:
* Hibra motorrraces met diverse activiteiten op industrieterrein Hornmeer, Lakenblekerstraat. Zaterdag
19.30 tot 22.30u., zondag v/a 9u.
Zaterdag 10 september:
* Midzomerfeest op Poldermeesterplein, Nieuw Oosteinde met markt
en kinderattracties, 9-17u.
* Inloop bouwlocatie Dorpshaven
Zuid, Lijnbaan, 11-13u.
* Pramenrace met thema ‘Ik hou
van...’ Start 12.30u. bij Pontweg. Finish vanaf 15.15u. op Praamplein.
10 en 11 september:
* Open monumentendagen met thema hergebruik in Aalsmeer. Zaterdag en zondag 13-16.15u.
Zondag 11 september:
* Inloop voor 75-plussers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje van
9.30 tot 13.30u.
Tot en met 11 september:
* Verlichte tuinen op Uiterweg. Dagelijks vanaf ong. 21u.
Maandag 12 september:
* Lezing bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Woensdag 14 september:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 15 september:
* Kaartavond buurtver. Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 16 september:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
17 en 18 september:
* Kunstroute Aalsmeer op 15 locaties. Zaterdag en zondag 12-17u.
O.a. in tuin Oude Raadhuis workshop feesthoeden maken voor kinderen, beide dagen 14-16u.
* Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Zaterdag
en zondag 12-17u.

Aalsmeer - Vanaf zondag 10 september organiseert The Beach weer
elke tweede zondag van de maand
haar maandelijkse Salsa Party. De
kick off van het indoor seizoen is
deze keer in handen van lady DJ
Red Delicious.
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 zij 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 ‘Salsa Intermediate’. 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. The Beach
is te vinden aan de Oosteinderweg
247a. Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl.

Cabaret met Margriet
Bolding in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 10 september begint het cabaretseizoen! De
eerste van een reeks geweldige
cabaretperformance op het podium van cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Margriet Bolding,
al een vertrouwd gezicht in Bacchus, brengt haar nieuwe programma ‘Laaghangend Fruit’. Ingekopt
door haar manager die hiermee bedoelt dat hij op zoek is naar makkelijke oplossingen. De samenleving
drijft op gemak. Hele beroepsgroepen worden weggeplukt en geautomatiseerd zodat alles nog sneller en
eenvoudiger kan. Maar één vrouw
biedt dapper weerstand. Margriet
Bolding zoekt de pompbediende
bij het onbemande tankstation, verlangt naar de mens achter de pinautomaat en schreeuwt om de brugwachter bij de openstaande brug.
Een cabaretprogramma met een eigen kijk op de menselijke behoefte
aan contact.
Muziektheater
Op zaterdag 17 september is het
podium van Bacchus voor Marjolein
Meijers, die trakteert op de muziek-

theatervoorstelling ‘Van berini tot
solex. In haar 25 jarige jubileumtour
neemt Marjolein bezoekers mee
naar vervlogen tijden zonder ouderwets te worden. Al 25 jaar lovende
kritieken over de muziek en de liedjes van Marjolein Meijers. Hoog tijd
voor een overzicht van deze muzikale periode. Meer dan tweeëntwintig
jaar was Marjolein Meijers Annie.
Met Harrie (Hans Kemeling) vormde zij De Berini’s. In 2006 zette zij de
motor van het theaterduo uit. Definitief dacht men. Maar met Bob Fosko maakte ze een doorstart. Diezelfde Annie is inmiddels An gaan heten, want met Jan Rot vormt ze An
en Jan. Maar Marjolein Meijers is
ook gewoon Marjolein Meijers. Onder haar eigen naam treedt zij sinds
2007 op. Solo en toch ook weer
niet, want ze komt met de muzikale
broers Walter en Onno Kuipers.
Aanvang beide avonden 21.00 uur,
zaal open vanaf 20.15 uur. Entree:
10 euro. Voor meer informatie: www.
cultureelcafebacchus.nl. Een kaartje reserveren kan door een e-mail te
sturen naar reserverentheater@cultureelcafebacchus.nl.
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Belangstelling voor verlichte botenshow

en vuurwerk groots!

Aalsmeer - De weersvoorspelling voor zaterdagavond was in eerste instantie niet al te best, door menigeen is vast regelmatig op buienradar gekeken, maar zorgen maken bleek niet nodig. Buien bleven
uit, alhoewel het tijdens de vuurwerkshow wel heel even geregend
heeft. Het onweer en de hevige regenbuien kwamen pas rond half
drie in de nacht. Toen had iedereen al genoten van de verlichte botenshow en het spectaculaire vuur op het water. De verlichte botenshow kende een ongekend, groot aantal deelnemers, de sliert was indrukwekkend. De stoet werd, net als andere jaren, voorgegaan door
de boot met het verlichte gemeentewapen. Opvallendste en volgens
velen leukste deelnemer was de verlichte boot met het smurfenhuisje
en heel veel blauwe smurfen. Na presentatie door de Ringvaart vaarde de stoet richting watertoren. In afwachting van de vuurwerkshow
werden naast elkaar de ankers uitgegooid. In tussen werd het aan de
kant, rond de watertoren, ook steeds drukker. Iedereen in afwachting
van de vuurwerkshow. Bij de watertoren werden de bezoekers getrakteerd op muziek van dj Kees Markman. Het wachten bleek absoluut niet voor niets, zo bleek na ongeveer twintig minuten. Spectaculaire, kleurige bloemen, waterbommen, sterrenhemels en regenstaven lichten achter elkaar het water op. Heel stil was het tijdens de
show, ademloos werd gekeken door alle bezoekers. “Mooi” en “Oh”
klonken overigens wel met regelmaat. Na afloop terecht een luid applaus en toeterende bootjes als bedankje. Een prachtige, kleurige en
spectaculaire afsluiting van de feestelijke, eerste zaterdag in september! Nog even nagenieten met foto’s.

Foto’s: Peter de Weijer (fotoi.nl), Kick Spaargaren (kicksfotos.nl),
Jacqueline Kristelijn, Joke van der Zee en Ronald van Doorn.
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Volgorde pramenrace bekend!

Op een wipkip tijdens SPIE
After Ride for the Roses

Lions leggen vrijwilligers met
varend diner in de watten
Aalsmeer - Net als vorig jaar heeft
de Lions Club Aalsmeer een grote
groep vrijwilligers in de watten gelegd tijdens een varend diner afgelopen zaterdag 3 september. Zo’n 75
inwoners waren uitgenodigd om in
te stappen in de rondvaartboot en
te genieten van een heerlijk buffet,
live-muziek, de verlichte botenshow
en de vuurwerkshow bij de watertoren. Dit jaar zijn vrijwilligers van onder andere Vita, de Zonnebloem, het
Rode Kruis, de Historische Tuin, molen De Leeuw, Tafeltje Dekje en medewerkers van de zorgcentra verwend. Van het buffet is volop genoten, de muziek van Aalsmeerse
muzikanten werd gewaardeerd en
uiteraard werd het luxe gevonden
om verlichte boten en het vuurwerk
vanaf het water te mogen zien.
Lions Golfdag
Om dit varend diner aan vrijwilligers aan te kunnen bieden, wordt

op vrijdag 30 september de Lions
Golfdag georganiseerd. De Golfdag
vindt plaats op de baan met achttien holes van Golfclub Liemeer in
de gemeente Nieuwveen. De Lions hopen met name dat bedrijven de golfdag gebruiken om contacten met hun relaties te verstevigen. Er is ook gedacht aan mensen
die het golfspel nog niet beheersen,
voor hen wordt een clinici georganiseerd. De kosten voor de geheel
verzorgde golfdag inclusief koffie bij
ontvangst, lunchpakket, verzorging
op de baan, aperitief, diner en licht
alcoholische dranken bedragen 140
euro (130 euro voor clinici) per persoon. De inschrijving loopt goed,
maar er is nog ruimte voor meer
deelnemers. Voor inschrijving en/
of verdere inlichtingen: Cees de la
Haye: ceesdelahaye@gmail.com of
06-53195612 en Lia Gardenier-van
Andel: lia.gardenier@inter.nl.net of
06-51197123.

Zeven jubilarissen bij Vivace
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 6
september is vrouwenkoor Vivace,
na een zomerstop van twee maanden, weer begonnen met de repetities. En het was meteen een heel
feestelijke ochtend want er waren maar liefst zeven jubilarissen!
De dames Jos Buis, Diny Maarse,
Maartje Noordhoek, Janny van der
Pol en Martha de Ridder werden
gehuldigd en toegesproken door
de nieuwe voorzitter Marijke Brus-

saard. Zij zijn al 25 jaar trouwe leden van het koor en ontvingen een
ingelijste oorkonde van de Bond
van Zangkoren en een prachtig zilverkleurig boeket. De andere twee
dames, Riny Cornelissen en Wil van
Langeraad, zijn 10 jaar lid en kregen, naast bloemen, de daarbij behorende speld uitgereikt.
Kortom: Een feestelijk begin van een
nieuw zangseizoen.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 10 september staat de jaarlijkse pramenrace op het programma
en om te bepalen wie als eerste de
Pontweg uit mag varen om 12.30
uur is afgelopen maandag 5 september in de feestavond de SPIE
After Ride for the Roses georganiseerd. Een spel met een trekkar
met hierop een wipkip.

ste en sterkste teamleden ingezet.
Als eerste starten zaterdag is tot
slot ruim baan. Als laatste starten
is overigens geen straf, het is bij
de start bij de Pontweg altijd heel
gezellig met heel veel kijkers! Tijdens het spel zorgde Kees Markman voor muziek en commentaar,
dit laatste samen met de SPIE-bestuursleden.

Vier teamleden moesten in de kar
plaatsnemen en zich met behulp
van een touw snel naar de overkant trekken. Hier een roos ophalen, weer terug en de roos in de
vaasje plaatsen. Ruim 130 teams
doen dit jaar mee aan de pramenrace, dus was het gezellig druk
in de feestelijk met rode hartjes
ballonnen versierde tent. ‘Ik hou
van…’ is namelijk dit jaar het thema van de pramenrace. Uiteraard
werden voor het spel de vier snel-

Wie het beste heeft gepresteerd tijdens de After Ride for the Roses?
De Kortnuiten. Dit team mag zaterdag als eerste starten in de categorie recreanten tijdens de pramenrace. Op plaats twee tijdens de
spelavond is Ons Praem geëindigd
en op drie Balletje Polo. Dit team
mag zaterdag als eerste starten in
de categorie snellen. Onderstaand
de verdere uitslag en dit is dus tevens de startvolgorde tijdens de
pramenrace deze zaterdag.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

69 De kale Zak
F. Rinkel
71 Puntjetaartleven
Jesper Tas
72 Polder Power
Richard Hofstede
73 Praa-m-aatje
R. Stolwijk
74 De Vlijtbuiters
T.H. de Vries
75 Rawhide
P. Steur
76 Gouwe Rokken
E. Gouwerok
77 Het D(r)onkere End E. van den Beitel
78 De Farregatters
B. de Vries
79 Hart & Lust
C. Spring in ‘t Veld
80 De Rode Schoentjes
R.J. Winters
81 De Kacheltjes
D. v.d. Polder
82 De Harde Bezems
P. de Vries
83 De Lemo’s
J. van Denderen
84 Kees Bonkezak
M. Maarsen
85 De Bierbaron
W. van Leeuwen
86 Aprameja
R. Weij
87 Grote Pino
T. van Veen
88 De D’weillers
J. de Weille
89 Van Begin tot ‘t End
J.J. Eveleens
90 Praamikara’s
A. Boom
91 De Prutpraam
M. van Vuren
92 De Passaat
M. Braakman
93 The Beachbikkels
R. Vismans
94 ‘t Witje
W. van Tol
95 Dijkse Nieuwe
M. de Weille
96 Gang is Allus
R. van Leeuwen
97 De Raketjes
S. Tromp
98 Neeltje Jacoba
M. van Langeraad
99 Papen 1
D. van ‘t Schip
100 Tante Paala
R. van Veen
101 Pacific Prinsess
Jeroen Dikkeboom
102 De Optimale Achterblijvers
P. Buskermolen
103 Dekzwabbers
K. Bakker
104 Team Ome Dirk
J. Jongkind
105 De Bovenlanden
G.C. Nooter
106 Vreemdgaanders
W. van Leeuwen
107 Vol Gas!
C. Alderden
108 Heerenmetijd
B. Heeren
109 De Barreltjes
F. de Vries
110 Ast maar drijft
K. Janssens
111 Buijte Durrup
A. Maarse
112 Oversharing
M. Dol
113 De Zwarte Ruiter
Peter Stokman
114 Piet Keuregies Preem
R. Peters
115 Dirrekies gaatje
J. Arendse
116 Het eerste Deuntje
Dio Middelkoop
117 Tam TamE. Slavenburg - Vurens van Es
118 BLOEMM
Odeke Tas
119 Tuuteblik
H. Strampel
120 P.A.P.
A. de Vos
121 Bosmaniakken
M. Molleman
122 Motorsch v/h Josephine H v.d. heuvel
123 De Nachtwacht
E. Verbeek
124 Pitspoezen
B. Visser
125 Rondje Omweg
M. Harting
126 Alupra
W. Fokker
127 Hermamixers
P.M. Buys
128 ‘t Vooroordeel
L. van Nimwegen
129 Snot en Kwail
B. Pannekoek
130 De Hoge Dijk
M. Ceelen
131 Het Witte Hek
A. Ceelen
132 ‘t Reigertje
D.P. Maarsen
133 Pinta’s
R. Visser
134 Mixed team van ‘t End
K. Kramer
135 De Blauwe Banaan
T. Eveleens
136 Mozes
C. Alderden
137 Historische Tuin II
J.W. Wegman
138 Im Port Praam
Pieter Slavenburg
139 ‘t Wije Gat
B. Kooij
140 After Dorst
H. Spaargaren

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

De Wipperts
S. Penne
Stenhuis Maatjes
J. Brouwer
De Gemiste kans
Ronald Onclin
Uniek
B. Baardse
Feestcomite de Buurt
D.W. Keessen
Poelduikers
R. Penne
Klapstuk
C. Biesheuvel
Aquaprama
Willem v.d. Polder
Drijfhuis 5
J. v/d Polder
Team Turbana
Jerry Tukker
De Witte Wieven/De Witte v Leeuwens
K. van Leeuwen
Recr.ver. de Kl Brug
W. Heeren
Stoppies
H.A. Spaargaren
Weijekoppen
Jack Weij
@ traction
M.L. Verbruggen
Ocker Nockel II
A. v/d Schilden
Aqua Drama
B. v.d. Schilden
www.drijfhuis.nl
A. Verhoeve
‘t Allegaertje
C. Piet
Union Junior
R. van Leeuwen
Tot dat ‘t Zinkt
D. Lanser
Legale Beppies
M. v/d Schilden
‘t Molmme Goedje
C.A. De Moor
De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden
De Barrel
P. Pannekoek
De DIP Ladies
N. v.d. Meer

Bokken
28 ABRACAHADIBA-BUS
H. Boer
29 Deschuit met muisjes
A. v.d. Hoorn
30 De Achterste Zaal
H. Freling
31 De Bonte Koe
F. v/d Meer
32 De Swaffelaars
G. van der Knaap
33 Rentapraam
Martin Eveleens
34 Blick Black & Bjoetifull M. Offerman
35 De Praam van Piet van Pa
J. Bos
36 De Wijzen uit ‘t Oosten J.M. Brockhoff
37 De Vreeselijke Vreekens
E. Vreeken
38 Aaltje Bagger
H. Jansen
39 Bokkenteam Basman
B. Been
40 Frau Schoderbuck
A. van de Poppe
41 De Koenjoos
T. Boomhouwer
42 Titanic
W. Dijt
43 De Buertskippers
R.J. Pannekoek
44 Kees K en de Gotmajoor
R. Mulder
45 Bokkie Beh
M. Uiterwijk
46 De Meubeltjes
J. van der Schilden
47 Bledje 92
Rob Penha
48 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel
49 Dattifloat Team
A.S. Pommerel
50 Het Seringenland
A. Buis
51 Nattevoetjes.nl
E. Plaisier
52 Poelderboys
Rick Mollema
53 Diepe Keelen
P. Spaander
Dames
54 Een pot nat
Inge van Arkel
55 Praam Angels
F. Moolhuijsen
56 10 PK
M. Pauw
57 Henk’s Angels
E. Janssens
58 Badgirls
Wilma Hogenboom
59 Tieteblik
E. Dijt
60 Herinnert u zich deze nog C.E. v/d Laarse
61 De Meiden van Staal
Y. ten Hoeve
62 De Kurkentrekkers C. van Eenennaam
63 Team 207
Annelies Kooij
64 Waterladies
S. Bos
65 The Beachlady’s
J. Turk
Recreanten
67 De Kornuiten
68 Ons Praem

J. Engel
M. de Vries

Foto: www.kicksfotos.nl

Dippers in jury pramenrace

Smeergeld trofee steekt na
15 jaar de kop weer op!
Aalsmeer - De Dippers zijn helemaal klaar voor de 26e pramenrace.
Ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum hebben SPIE en DIP de handen ineengeslagen en zo gebeurt
het dat aanstaande zaterdag de
Dippers in de jury plaatsnemen om
de vaartuigen te beoordelen. Vooral de pramenteams die consequent
zijn in uitingen van creativiteit gaan
dit jaar scoren. Dus vaart u 20 jaar
mee en heeft u nog nooit wat leukers weten te verzinnen dan alleen
een zwart jassie aan en een chagrijnige kop er op, dan is dit uw kans.
Blijf dit doen! En trek er een gezicht
bij of je er niets aan vindt. Je maakt

dit jaar grote kans in de prijzen te
vallen! Ook de aloude smeergeldtrofee is weer van stal gehaald. Dit op
aandringen van de penningmeester
van DIP, Peter Prochazka. In concreto houdt dit in dat u op de juryrondvaartboot uw donaties kwijt kunt om
aanspraak te maken op deze prachtige prijs. De Dippers willen wel verklappen dat ‘een reis naar Spanje’
best een beetje in de buurt komt!
Dus komt u zaterdag in het heetst
van de strijd het Vossegat tegen
van de Aalsmeerse rondvaartrederij, vergeet dan niet uw hart te laten spreken en doe een gooi naar
de smeergeldtrofee 2011.

Gezellig buurtfeest met
barbeque op achterpad
Aalsmeer - Met je buurt barbecuen
in korte broek, dat was bijna onmogelijk deze zomer. De zon was daarom een welkome gast bij de achterpad barbecue van de Clusiusstraat,
Zwarteweg en de P.F. Von Sieboldlaan afgelopen zaterdag 3 september. De bewoners, die het pleintje achter hun woningen met elkaar delen, konden de hele middag en avond in hun korte broek
aan het buurtfeest deelnemen. De
huizen staan er al ruim veertig jaar,
maar van buurtfeestje was het nog
nooit gekomen. “”We hebben het er
al vanaf het begin over”, vertelt Rina, die al vanaf 1968 in de Clusiusstraat woont, “maar het kwam er
nooit van.” In die veertig jaar is veel
veranderd. Vooral de bewoners van
het eerste uur zien duidelijke verschillen: “ Je kwam allemaal tegelijk
in een nieuw huis wonen, dat schiep
direct een band. Bovendien hadden
we vroeger geen schuttingen achter
de tuin, dus maakte je veel gemakkelijker contact. Dronk iemand koffie in z’n tuin, dan zat al gauw de
halve buurt erbij. Echt gezellig! Trouwens, toen zaten we bijna allemaal
in de kleine kinderen, dat kwam allemaal bij elkaar over de vloer.” De
jonge kinderen die er nu wonen,

weten elkaar ook prima te vinden.
Er wordt samen wat afgespeeld met
stoepkrijt, springtouw, en skeelers.
En ook al zijn alle tuinen nu afgeschermd met schuttingen, de poort
van een huis met jonge kinderen
staat meestal open.
Het opbouwen voor het buurtfeest
verliep soepel. Iedereen stak de
handen uit de mouwen. In een mum
van tijd was het plein omgetoverd
tot een gezellig barbecueterras. Al
voor het feest officieel was begonnen, zaten buurtbewoners met elkaar te praten. De leeftijden liepen
ver uiteen: de oudste feestvierder
is ruim tachtig jaar oud, de jongste
werd twee weken geleden geboren.
Het was opvallend hoe gemakkelijk er contacten werden gelegd en
vernieuwd. Voor de kinderen was er
een extraatje op het buurtfeest: op
een groot springkasteel konden ze
zich in het zweet springen. Na afloop
van de barbecue was er een softijsje
voor jong en oud. Al tijdens dezelfde avond worden plannen gemaakt
voor een nieuwe barbecue in 2012.
De gemeente Aalsmeer steunde het
initiatief met een eenmalige financiele bijdrage. Dus volgend jaar zullen de bewoners het geheel uit eigen zak moeten betalen.

Taalkoppels Amstelland bij
Amsterdamse bostheater
Aalsmeer - 400 Taalkoppels uit het
hele land waren vrijdag 2 september naar het Amsterdamse bostheater gekomen om deel te nemen aan
een groots evenement. Dit werd georganiseerd door het bostheater en
vijf maatschappelijke organisaties,
waaronder Gilde Samenspraak en
Vluchtelingenwerk. Op die dag was
de voorstelling Les enfants du Paradis, een toneelbewerking van de
beroemde film naar het boek van
Jacques Prévert te zien. Het is een
liefdesverhaal waarin de acteurs relatief weinig spreken en veel met
mime, muziek en beweging werken:
een groot voordeel voor inburgeraars! Voor sommige mensen is dit
hun eerste kennismaking met theater en tijdens de picknick, die vooraf
ging aan de voorstelling, zat iedereen gebroederlijk naast elkaar. Door
het prachtige weer zijn er vele bezoekers naar de voorstelling gekomen en om de tribune optimaal te
gebruiken werd er vanaf het podium herhaaldelijk gevraagd op te
schuiven naar links of rechts op het
sein van 1,2,3. Dit was op zich al een
show en was voor vele een openbaring van hoe ze dit doen in Nederland als de tribune vol zit. Iedereen
volgde de voorstelling geboeid en
na afloop kwam er een staand applaus voor de artiesten. Daarna vertrokken de bussen weer terug naar
onder andere Groningen en andere
steden. Het was een prachtig evenement en een blijk van waardering
voor de taalcoaches die dit vrijwilligerswerk doen.

De taalcoach is een vrijwilliger die
iemand helpt bij het oefenen van de
Nederlandse taal in de praktijk. Bijvoorbeeld door samen de krant door
te nemen of een bezoekje te brengen aan de bibliotheek. In Amstelland zijn er 150 taalkoppels actief
vanuit Samenspraak Cardanus en
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland. Meer informatie weten
over taalcoaches www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl of www.vwamstelland.nl.of e-mail projectcoördinator hkoudijs@cardanus.

Lezing bij Viva
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 september geeft Willem Heijns een lezing over de wereld van chichliden
bij aquariumvereniging Viva Aquaria.
Willem neemt geïnteresseerden mee
op reis naar Midden Amerika, waar
in de wateren een rijke schaar aan
chichliden leven. Deze vissen hebben een bijzondere kleurenpracht en
zijn door hun gedrag en territoriumvorming bijzonder de moeite waard
om meer over te weten te komen.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer in de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer weten over Viva Aquaria?
Neem dan contact op met de heer C.
Keim via 0297-343854.

Nieuw programma Najaar

Maarten van Rossem en
Dick Swaab in bibliotheek
Amstelland - Het nieuwe cultureel
programma van de Bibliotheek Amstelland trapt op 17 september af. Erik
van Os brengt deze dag zijn kindervoorstelling.
Het gevarieerde programma met aansprekende namen start voor volwassenen op 29 september met Rascha
Peper en haar roman Vossenblond.
Maarten van Rossem, Vic van de Reijt,
Ad Bergsma en Dick Swaab zijn aansprekende namen die tot eind 2011 in
de bibliotheek te gast zijn en invulling
zullen geven aan het cultureel programma. Naast landelijke acties zoals
De Kinderboekenweek en Nederland
Leest, met dit jaar Vurrukkulluk van
Remco Campert, is er ook aandacht
voor de Week van de Mediawijsheid
met onder andere een interactieve le-

zing voor 55+/senioren, een gamewedstrijd, lezing over opvoeden in het
digitale tijdperk; hoe doe je dat? en
een lezing door ervaringsdeskundige over gaming; lol of last? Extra aandacht is er voor The Sochiproject. Een
vijfjarig documentaire project over de
andere wereld achter het mediaspektakel van de Olympische Winterspelen die in 2014 in Sochi worden gehouden.
Het programma zal voortaan per drie
maanden verschijnen. Vooralsnog
ook in gedrukte vorm maar de aandacht zal vooral komen te liggen op
de digitale vorm, zowel op de website als via de speciale maandelijkse
nieuwsbrieven. Aanmelden hiervoor
kan op www.amstelland-bibliotheken.
nl. Hier vindt u ook het complete programma, cursussen en workshops.
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Model boetseer cursus
bij De Werkschuit

Aalsmeer - De Werkschuit start
maandagavond 19 september een
cursus model boetseren. De cursus bestaat uit acht lessen en kost
130 euro exclusief materiaal. In deze
cursus gaan de deelnemers op een
ontspannen, maar serieuze, manier
de techniek van het model boetseren onderzoeken. Er wordt veel aandacht besteed aan de anatomie,
aan de proporties van het te maken
beeld en aan de zogenaamde karakterstanden, onder andere door
middel van kleistudies. Het beeld
wordt gemaakt van een armatuur
van binddraad dat met boetseerwas wordt bekleed. Leerdoelen van
deze cursus zijn het vinden van de
juiste verhoudingen en het vormen
van een eigen stijl of interpretatie. Er
wordt naar model gewerkt. Het gemaakte beeld kan desgewenst in de
cursus brons gieten, die weer in het
voorjaar van 2012 gaat plaatsvinden, in brons gegoten worden.
Cursussen vilten
Donderdag 22 september start De
Werkschuit een nieuwe cursus vil-

ten voor beginners. Vilten is een oeroude techniek om van niet gesponnen wol (vilt) te maken. Om vilt te
maken zijn drie dingen nodig: wol,
water en zeep. Bij het vilten worden de plukjes wol op een speciale
manier in verschillende lagen neergelegd. Vilt kent vele toepassingen,
van hoeden, kleding tot sieraden en
sculpturen. In deze korte cursus laat
de docente de deelnemers kennismaken met deze fascinerende techniek. Eerst worden proeflappen gemaakt, al dan niet met toevoeging
van andere materialen, zoals zijde,
jute of organza. Het wordt een ware
ontdekkingstocht naar de mogelijkheden om vilt te creëren. De docente Marnell van Zoelen is zelf een fervent viltster en gebruikt het materiaal om sieraden te maken en beelden mee af te werken.
De cursus bestaat uit zes lessen van
twee uur en kost 75 euro exclusief
materiaal. Voor wie reeds een cursus vilten heeft gevolgd, maar de
vaardigheden wil opfrissen of verbreden, biedt De Werkschuit de
cursus vilten voor gevorderden. Deze start op donderdag 29 september en is van 19.30 tot 22.00 uur in
’t Stommeerkwartier in de Baccarastraat. Voor inlichtingen kan gekeken worden op www.gklein.org.
Opgeven kan bij Margot Tepas via
0297-340150 of stuur een email
naar margot.tepas@printix-int.com.
Folders van het complete cursusprogramma van De Werkschuit liggen klaar voor geïnteresseerden in
het gemeentehuis, het zwembad, de
bibliotheek en de boekwinkels.

In Aalsmeer en Amsterdam

Toonkunstkoor Aalsmeer
klaar voor 9/11 concerten

5e Shantyfestival Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 11 september wordt in Leimuiden voor de
vijfde keer het RABO-shantyfestival
georganiseerd.
Naast het organiserend koor De
Marconisten uit Leimuiden zullen nog vier andere gerenommeerde koren hun liederen ten gehore brengen. Uitgenodigd zijn shantykoor Aan Lager Wal uit Hardegarijp, shantykoor de Compagniezangers uit Medemblik, zeemanskoor
Ahoy uit Abcoude en zeemanskoor
de Noordwijkers uit Noordwijk. Om
13.00 uur gaat het festival officieel
van start op het Dorpsplein te Leimuiden en een half uur later zullen de deelnemende koren ook te
beluisteren zijn aan de Ringvaart
in Leimuiderbrug. De deelnemende koren treden verschillende keren

op, zowel op het Dorpsplein (bij café René) als bij café Ruimzicht (Red
Kees) te Leimuiderbrug.
De koren zullen met een dekschuit
heen weer varen tussen de verschillende locaties. Het festival zal om
ongeveer 18.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijk optreden
van alle koren. Net als voorgaande
jaren belooft het weer een gezellige muzikale happening te worden
en dit jaar zullen op beide locaties
kraampjes met oude ambachten het
gebeuren omlijsten, met onder andere een palingrokerij op de locatie van Ruimzicht. Verder is er voor
kleinsten de mogelijkheid om zich
te laten schminken, bijvoorbeeld als
piraat. Na afloop van het festival is
er de mogelijkheid om deel te nemen aan een zgn. captainsdiner.

Actrice opent expositie in Oude Raadhuis:

“Veel plezier bij het zien
van al dat moois”

Optreden Hint Bigband voor
stichting Mission Summit
Aalsmeer - Op zaterdag 17 september geeft de Hint Bigband uit
Uithoorn een spetterend optreden in restaurant De Oude Veiling
ten behoeve van stichting Mission
Summit. Mission Summit is een project van tien enthousiaste vrienden
die nog deze maand de Kilimanjaro gaan beklimmen en zich ten doel
hebben gesteld om 50.000 euro op
te halen voor onderzoek naar de bestrijding van de ziekte Multiple Sclerose. Al het geld wat tijdens het project wordt ingezameld komt in zijn
geheel ten goede aan stichting MS
Research. Niels van Buren, één van
de klimmers, heeft anderhalf jaar
geleden de diagnose MS (Multiple Sclerose) gekregen. Omdat hij
de berg nu nog kan beklimmen en
dat over 20 jaar nog wil kunnen, is
onderzoek naar de bestrijding van
MS hard nodig. Daarom hebben de
klimmers van het Mission Summit
team er voor gekozen om hun energie ook te gebruiken voor het inza-

melen van geld voor MS Research,
de stichting die Niels en de andere lotgenoten (1 op de 1000 mensen in Nederland heeft MS) helpt
via onderzoek, educatie en zorg.
De Hint Bigband is een swingend
gezelschap, bestaande uit veertien blazers en een ritmesectie van
drums, percussie, bas, gitaar en piano. Het repertoire varieert van swingende Count Basie stukken tot Latin en Rock. Het belooft een gezellige avond te worden. Wil je hierbij aanwezig zijn? Toegangsbewijzen kosten 10 euro en zijn te bestellen door 10 euro per kaart over te
maken naar Stichting Mission Summit, rekeningnummer 53.28.728 onder vermelding van benefietoptreden en naam. Uw naam wordt opgenomen op de gastenlijst. Aanvang
20.30 uur in De Oude Veiling in de
Marktstraat 19. Kijk voor meer informatie op www.mission-summit.nl,
wordt vrienden op Facebook of volg
de groep op Twitter.

Tafelkeuring bij Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
8 september, houdt Vogelvereniging Aalsmeer haar maandelijkse
contactavond. Tijdens deze avond
wordt een tafelkeuring georganiseerd waar de meegebrachte vogels worden besproken betreffende, houding, kleur, bevedering en
grootte door erkende keurmeesters.
Voor de kleurkanaries is de heer

Diepstraten aanwezig, voor de postuurkanaries mevrouw Diepstraten
en voor de tropen en de kromsnavels de heer Dries. Het belooft een
zeer interessante leerzame avond te
worden. Iedereen is welkom, breng
gerust mede vogelliefhebbers mee
naar buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan 3. De avond begint
om 20.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag 1 september werd de bekende actrice Annet Nieuwenhuijzen met een applaus verwelkomd in het Oude Raadhuis. Staande naast haar portret, in 1992 geschilderd door Dick Stapel opende zij de tentoonstelling. Annet in
haar openingstoespraak: “Het was
in de vorige eeuw – begin jaren negentig – dat deze mevrouw in de
Stadsschouwburg van Utrecht aan
de muur werd gehangen. Een mooi
moment; maar het mooiste was eigenlijk dat ik kennismaakte met
Dick Stapel en zijn werk – en dat
is een liefde geworden die tot op
de dag van vandaag voort duurt. In
eerste instantie had ik natuurlijk te
maken met een ontzettend aardige
man, die van het nooit zo aangename poseren tóch een aangename
bezigheid wist te maken.
Daarnaast bleek hij een heel kundig
kunstenaar, en ik heb met fascinatie
kunnen zien hoe hij dit portret met
grote gebaren opzette – waarna hij
steeds gedetailleerder aan het werk
ging. Hoe vat je de essentie van een
persoon in een geschilderd portret?
Dat is iets wat voor mij altijd een geheim zal blijven – maar een kunst
die Dick tot in de puntjes beheerst.
Met zijn verftubes, kwasten en fe-

nomenale talent, heeft hij een portret gemaakt waarin ik mijzelf herken, zowel van buiten als van binnen. Het voert misschien te ver om
te zeggen dat de schilderkunst voor
hem geen geheimen meer heeft –
want hij zal ongetwijfeld blijven zoeken naar nieuwe inzichten, invalshoeken en wegen om zijn werk te
maken. Maar toch: hij kijkt, denkt
en doet – en weet op één of andere manier de kern van een persoon
om te zetten in een treffend beeld.
Ook in zijn stillevens is niet alleen de
hand, maar ook het oo
g van de meester te herkennen.
Eenvoudige vormen, schijnbaar willekeurig bij elkaar gezet, worden
onder zijn argus-oog en handen uit
het alledaagse getrokken en verheven tot kunst. Waarmee maar weer
eens duidelijk wordt dat kunst de
overtreffende trap is van kunnen. Ik
wens u veel plezier bij het zien van
al dat moois! En hierbij verklaar ik
deze tentoonstelling voor geopend!”
De portretten en stillevens van Dick
Stapel zijn tot en met zondag 16 oktober te bewonderen in het Oude
Raadhuis in de Dorpssstraat. Bezichtigen kan iedere donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. Een kijkje nemen in de tuin
achter de expositieruimte is eveneens de moeite meer dan waard.

Aalsmeer - Dit weekend gaat het
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
twee concerten verzorgen die in
het teken staan van ‘nine-eleven’.
Het is nu tien jaar geleden dat de
ramp plaatsvond met de Twin Towers in New York. Op zaterdagavond, de vooravond van 11 september, wordt in de Karmelkerk aan
de Stommeerweg het Requiem van
de Noorse componist Iver Kleive uitgevoerd en op de dag van 11 september in de Westerkerk in Amsterdam. Beide concerten beginnen om 20.15 uur. Het concert In
de Westerkerk wordt bijgewoond
door de heer Johan Remkes, commissaris van de koningin, de Noorse attaché en de burgemeester van
Aalsmeer, allen met hun partners.
Kleive heeft zijn Requiem onder andere opgedragen aan de slachtoffers van ‘nine-eleven’. Het Requiem
is een imposant werk voor koor, orgel en twee solisten. Hij wilde beginnen met componeren van het requiem op 11 september 2001, op die
dag vond echter de aanval op de
Twin Towers plaats. Het componeren was voor hem toen onmogelijk.
Zodoende voltooide hij het werk uit-

eindelijk pas in augustus 2002. De
algehele leiding van de concerten
is in handen van de dirigent Michel
Berendsen. De solisten zijn Caroline Stam (sopraan) en Martijn Sanders (bas). Het orgel wordt bespeeld
door Geerten van de Wetering. De
uitvoeringen zijn een Nederlandse
première. Bij deze concerten wordt
het koor ondersteund door achttien zangers van het Oslo Bach koor
waarvan Iver Kleive dirigent is.
In het NCRV programma Te Deum
Laudamus zal op zondagochtend 11
september op radio 5 van 9.30 tot
10.00 uur eveneens aandacht worden besteed aan dit Requiem.
Het werk krijgt vanwege de recente
gebeurtenissen in Noorwegen nog
een extra betekenis. Aan het begin
van de concerten zal derhalve stilgestaan worden bij deze ramp.
Algemene informatie en kaarten:
www.toonkunstkooraalsmeer.nl.
Kaarten zijn ook voor aanvang van
het concert nog te verkrijgen in de
kerk aan de Stommeerweg. De kerk
is open vanwege open monumentenweekend. Ook kaarten voor het
concert in de Westerkerk zijn hier te
koop.

Bovenkerkse Urbanus open
op monumentendagen
Bovenkerk -Op zaterdag 10 en
zondag 11 september zijn weer de
jaarlijkse open monumenten dagen. Bezoekers krijgen deze dagen
de gelegenheid om met eigen ogen
te zien wat er in en aan de Bovenkerkse Urbanuskerk al is gebeurd
en wat er verder gaat gebeuren, zeker nu oorzaak en gevolg inclusief
de oplossing bekend zijn.
Door middel van een rondleiding
met uitleg en met behulp van thema-showborden is te zien hoe de
renovatie verloopt. De rondleidingen starten elk half uur, de eerste
om 10.30 uur, de laatste om 16.30

uur. Voor mensen die goed ter been
zijn worden speciale rondleidingen
gegeven boven de gewelven van de
kerk, om de gerepareerde dakspanten en de gefixeerde gewelven te
kunnen bekijken. Dit kan alleen in
groepjes van 8 personen en ook deze rondleidingen zijn net als die in
de kerk, elk half uur. Ter bestrijding
van de voorbereiding- en veiligheidskosten voor deze bouwhelmexcursie wordt een bijdrage van
10 euro per persoon gevraagd. Deze bijdrage zal grotendeels ten goede komen aan de restauratie van de
Urbanuskerk.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 11 september
houdt vogelvereniging De Rijsenvogel een gezellige vogelbeurs. Geïnteresseerden kunnen hier terecht
voor het kopen van diverse soorten vogels. Er zijn leden die vogels
te koop aanbieden en er zijn ook
handelaren met diverse soorten vogels waaronder kanaries, agaporniden, grasparkieten, grote parkieten
en diverse soorten tropische exemplaren. Er is ook een handelaar met
vogelvoer en vogelbenodigdheden

en eventueel zelf gekweekte vogels
mogen verkocht worden. Voor wie
problemen heeft of met deze hobby
wil beginnen zijn er altijd leden aanwezig die willen helpen.
De beurs wordt gehouden in het
gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje van 9.30 tot
13.30 uur. De toegang bedraagt 50
eurocent, kinderen onder de tien
jaar hebben gratis toegang. Voor
verdere informatie: www.derijsenvogel.com.

Verlichte tuinen

Optreden Denk aan de Buren
bij speeltuin aan de Uiterweg
Aalsmeer - Na het succesvolle optreden afgelopen zaterdag tijdens de Havendagen is smartlappenkoor Denk
aan de Buren vanavond, donderdag 8
september, te zien en te horen tijdens
de verlichte tuinen op de Uiterweg.
Denk aan de Buren brengt elk jaar op
de speeltuin halverwege de Uiterweg,
haar smartlappen en meezingers voor
het publiek ten gehore. Ook dit jaar is
een gezellig repertoire samengesteld.
Het beloofd weer een prachtig meezingfestijn te worden afgewisseld met
een enkele smartlap. Iedereen is welkom. Zelf stoelen meenemen is altijd handig en wees op tijd aanwezig.
Voorgaande jaren was het namelijk
erg druk. Het smartlappenkoor, onder enthousiaste leiding van dirigent
Frans Koers, wordt muzikaal begeleid
door de accordeonisten Cor Trommel
en Louise Prins. Na een jarenlange ledenstop heeft het koor weer ruimte
voor enthousiaste zangers en zangeressen. Het plezier van het samen zingen is het belangrijkst. De repetitieavonden zijn op de donderdagavond
van 20.30 tot 22.30 uur in het cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat 4.
Meer weten? Kijk op de website www.

smartlappen.com of kom vanavond
gewoon even kijken en luisteren op
de speeltuin, halverwege de verlichte
Uiterweg. Het optreden van Denk aan
de Buren begint bij het intreden van
de schemering, om circa 21.00 uur. De
toegang is gratis.

Tekenen en
schilderen
Aalsmeer - Er zijn nog een paar
plaatsen beschikbaar bij de teken- en schildercursus voor senioren op donderdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur onder leiding van Loes
Verbrugge. De cursus is voor zowel beginners als gevorderden en
er wordt gewerkt met verschillende technieken. De cursus start op
donderdag 15 september en vindt
plaats in Seringenhorst aan de
Parklaan 26a. De cursus bestaat uit
12 lessen en de kosten zijn 65 euro, inclusief tekenmateriaal. Voor informatie en aanmelding bel met Vita
welzijn en advies via 0297-344094.
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Unieke meter actie in
Het Strandpaviljoen
Aalsmeer - Afgelopen zomer introduceerde restaurant Het Strandpaviljoen in The Beach ‘1 meter eten,
wie durft?’ Bij de meter gerechten
wordt een selectie van 1 meter voorgerechten en een selectie van 1 meter hoofdgerechten door de chef samengesteld en geserveerd op houten planken. Gastheer René Linthorst
vertelt dat de meters eten enorm
aanslaan. “Het leuke is dat de gasten
niet zelf meer hoeven te kiezen, maar
zij krijgen een door de chef geselecteerde variatie aan voor- en hoofdgerechten geserveerd. Je kunt het
vergelijken met het eten van tapas,
maar dan op de Hollandse manier!”
De chef stelt elke plank persoonlijk
samen en varieert per dag. Mocht je
als gast voorkeur hebben voor bepaalde gerechten, dan kun je dit altijd aangeven, zodat hier rekening
mee gehouden kan worden. Naast
de meters kan er ook gewoon gegeten worden van de kaart. Chef Edwin
Hoogeveen vertelt dat er in navolging op de meters voor- en hoofdgerechten ook een dessert variant
is ontstaan: Een halve meter dessert. Net als bij de voor- en hoofgerechten stelt de chef een selectie van
desserts samen op een plank. Inmid-

dels zijn er al meer dan 1000 meters
geserveerd en om dit te vieren wordt
de hele maand september bij elke
vijftigste meter een dessertplank van
het huis aangeboden. Ook kinderen
hoeven zich geen minuut te vervelen,
zo kunnen zij zich uitstekend vermaken op de indoor beachvelden. In de
weekenden zijn er kidswatches aanwezig die een oogje in het zeil houden, zodat ouders rustig kunnen genieten in het restaurant. Kortom, een
bezoek aan restaurant Het Strandpaviljoen is een belevenis voor jong en
oud. Restaurant Het Strandpaviljoen
en The Beach zijn dagelijks geopend
voor lunch en diner. Reserveren is
gewenst: 0297-347 444. Surf voor
meer informatie naar www.beach.nl.

Danscentrum Colijn van start

Foto: Menno v/d Laarse

Nu ook bloemenzegels bij
Martinez Chocolatier
Aalsmeer - Al ruim anderhalf jaar
kunt u terecht voor heerlijke chocolade bij de prachtige zaak aan
de Punterstraat. Het bevalt Jonge ondernemer Redmond Roof op
die stek uitstekend. “Het loopje zit
er goed in hier. Klanten weten ons
te vinden dus het is lekker druk. We
zijn met het personeelsbestand ook
gestaag meegegroeid. Ik zit goed in
mijn vel in Aalsmeer.” Omdat Martinez al aangesloten is bij de Winkeliersvereniging van het Centrum,
was het een logisch gevolg dat de

winkel ook lid werd van Vereniging
Aalsmeerse Bloemenzegel Winkeliers. “Dat hoort toch bij Aalsmeer”,
zegt Redmond. “Vanaf heden krijgt
u dus bloemenzegeltjes bij een aangekocht product en met een volle kaart maakt u kans op prijzen. En
we zullen regelmatig met een actie
komen.
Houd sowieso de Nieuwe Meerbode maar in de gaten voor aanbiedingen.” www.martinezchocolade.nl
Punterstraat 11. Telefoonnummer:
0297-362016.

Samen sterk voor Ride for the Roses

De Meerlanden bedankt
bedrijven en bewoners
Rijsenhout - De acties van De Meerlanden om geld in te zamelen voor
Ride for the Roses hebben vruchten
af geworpen: samen met bewoners
en bedrijven uit haar regio steunt De
Meerlanden deze wielertocht met
een totaalbedrag van 27.500 euro. Dit
geld komt ten goede van KWF Kankerbestrijding. Om geld in te zamelen voor de Ride for the Roses/ KWF
Kankerbestrijding heeft De Meerlanden verschillende acties georganiseerd. “Wij bedanken alle bedrijven en bewoners die aan de acties
mee hebben gedaan voor hun bijdrage: fijn dat ook u de Ride for the Ro-

ses een warm hart toe draagt!” aldus
Ger de Jong, directeur van De Meerlanden. De Meerlanden heeft samen
met 30 organisaties de Ride for the
Roses gesteund door logo’s te plaatsen op de inzamelvoertuigen van De
Meerlanden. Het bedrag dat zij hiervoor betaalden, is volledig ten gunste gekomen van KWF Kankerbestrijding. Ook bewoners konden een bijdrage leveren: voor iedere fiets die in
augustus op de milieustraten van De
Meerlanden is ingeleverd, heeft De
Meerlanden 10 euro over gemaakt
naar KWF Kankerbestrijding. In totaal zijn er 451 fietsen ingezameld.

ANBO’s knikkerpot in trek
Aalsmeer - De grote pot met knikkers op de ANBO-stand tijdens de
braderie trok veel mensen die het
juiste aantal probeerden te raden.
Sommigen deden het op hun gevoel, anderen gebruikten bijna wiskundige methodes om het exacte
aantal te bepalen! Uiteindelijk lukte het negen personen om het juiste aantal knikkers te noemen die op
dat moment in de grote glazen kom
zaten. Opmerkelijk genoeg daaronder een paar zeer jeugdige braderie-bezoekers!

Zij konden meteen hun prijs in ontvangst nemen. Ter informatie voor al
degenen die zich afvroegen hoeveel
knikkers er nu werkelijk in zaten, de
aantallen wisselden per ronde en
zaten tussen 835 en 1030. Volgende week worden de winnaars bekend gemaakt van de ANBO braderie kruiswoordpuzzel. Vergeet
niet om de oplossing in te sturen
vóór 9 september, onder vermelding
van naam en adres! Per briefkaart
naar Antoniushof 11of digitaal naar
secretariaat@anbo-aalsmeer.nl.

Uithoorn - De vakantie zit er op en
Axel en Heleen Colijn van het gelijknamige danscentrum zijn natuurlijk,
samen met hun medewerkers, alweer druk met de start van het nieuwe seizoen. Op zondag 11 september is de aftrap met het open huis
voor het stijldansen (jeugd en paren), de salsa en de zumba. Iedereen die belangstelling heeft voor deze dansvormen is van harte welkom
in het gezellige danscentrum. Natuurlijk voor informatie en inschrijvingen of om deel te nemen en/of te
kijken naar een van de workshops.
Daarnaast zullen er ook demonstraties zijn. Ook de leerlingen van het
danscentrum zijn op deze avond van
harte welkom. Zij kunnen dan nog
even de voetjes van de vloer doen
en tegelijkertijd aan de nieuwe bezoekers laten zien hoe gezellig en
leuk de sfeer in het danscentrum is!
Open lesweek
In de week van 26 september is er
voor de overige dansvormen een
open lesweek. Dit is voor alle balletgroepen (popshowdance , hip
hop, ADV/kleuterballet en Combiklas), de Musicalklas (vanaf 9 jaar),
de breakdance (vanaf 8 jaar) en natuurlijk de Glee Club (12+)! Tijdens
deze lessen kan men kennis maken met lessen naar keuze zonder
verdere verplichtingen. Daarna kan
men besluiten in te schrijven op de
betreffende groep op voorwaarde dat er nog plaats is natuurlijk.
Er zal ook iemand aanwezig zijn die

Opleidingen tot huid en
vitaliteit coach

Bloemenzegelwinkeliers
op braderie in het centrum
Aalsmeer - De braderie is voor de
Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers weer een groot
succes geweest. Al om kwart voor
tien stonden de eerste bloemenzegel spaarders bij de kraam. Naast
diverse aanbiedingen was het mogelijk om met één of twee volle
spaarkaarten leuke ‘dingen’ te scoren. Dat het loont om bloemenzegels te sparen en volle spaarkaarten te besteden bij de leden van de
vereniging blijkt ook uit het feit dat,
evenals vorig jaar, aan het einde van
dit jaar een grote prijs zal worden
verloot. Alle ingeleverde spaarkaar-

ten van het hele jaar, dus ook de
kaarten die tijdens de braderie zijn
ingeleverd, dingen mee naar de superprijs: Een auto, dit keer een Opel
Agila. Behalve deze grote prijs, stellen diverse leden dan ook leuke prijzen beschikbaar.
Bovendien wordt de komende
maanden een zogenaamde maandprijs verloot. Er is al een aantal malen aan gelukkige spaarders een
mooie prijs uitgereikt, maar er zullen de komende maanden nog meer
prijzen volgen.

Aalsmeer - Huidtherapeute Kitty
van Rijn biedt opleidingen tot huid
en vitaliteit coach. Wilt u zelfstandig
werken en iets voor uzelf doen? De
mogelijkheden zijn ontelbaar. Allereerst is deze opleiding een cadeau
voor uw eigen vitaliteit en huid.
Daarnaast kunt u anderen op weg
helpen.
Na 30 jaar in haar eigen praktijk te
hebben gewerkt, is voor Kitty van
Rijn de tijd gekomen om haar kennis te delen. Tijdens de zes weekse
opleiding worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Na het
doorlopen van de opleiding en het
afronden van de opdrachten is de
cursist klaar om het geleerde zelfstandig in de praktijk te brengen. De
toepassingen? Dat is voor een ieder
anders. De persoonlijke mogelijkheden worden uitgebreid doorgenomen. Daarbij kan op ondersteuning van Kitty gerekend worden.
Coaching en nascholing behoren
bij de service van deze opleiding.
De drempel is laag en dat kan, als
de inzet van de cursist maar hoog is.
Iedereen mag, indien gewenst, re-

definanciering van de Kudelstaartse bevolking. Twee jaar geleden is
de naam veranderd in Dorpshuis ’t
Podium en heeft het een flinke me-

tamorfose ondergaan. De moderne inrichting en zalen bieden vele mogelijkheden voor verschillende
doeleinden. “Het is in eerste instantie bedoeld als ‘huiskamer’ voor de
Kudelstaartse bevolking, waar vele verenigingen hun plekje hebben
gevonden. Er wordt onder andere
gedart, gebridged, gekaart en gesjoeld. Maar iedereen kan de grote
zaal of het Grand Café afhuren voor
feesten, partijen, vergaderingen en
bijeenkomsten,” vertelt voorzitter
Peter. Helaas heeft het Dorpshuis
ook te kampen met financiële uitdagingen, want de Stichting draait
zonder subsidie en veel duurder kan
de huur en de catering voor de lokale gemeenschap niet worden. Het
bestuur heeft veel plannen, ideeën
en vooral wensen. “Zo zouden we
heel graag de voorpui willen vernieuwen, de parkeerplaatsen veranderen, een terras aanleggen en kindermiddagen organiseren. Maar of
het allemaal gerealiseerd kan gaan
worden is helemaal afhankelijk van
de inkomsten,” besluit Peter. Het
bestuur wil er alles aan doen om
het gemeenschapsgebouw te behouden voor de lokale bevolking en
hoopt dat velen de weg naar deze
unieke locatie weten te vinden.
Meer informatie over de nieuwe
theatershow van André van Duin
en Dorpshuis ’t Podium is te vinden
op www.theatershows.nl en www.
dorpshuis-kudelstaart.nl.
Door Ilse Zethof

kenen op de één op één coaching
van Kitty. De cursus is voor iedereen toegankelijk. Bij een intake gesprek wordt gekeken waar de wensen en de mogelijkheden voor een
ieder persoonlijk liggen. De opleidingen starten op dinsdagavond 20
september en maandagochtend 10
oktober in Kudelstaart.
Kijk op www.uniek.vpweb.nl en bel
naar 0297-340233 of 06-48174542
voor meer informatie.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 12 september start bij buurtvereniging Allen Weerbaar het nieuwe kaartseizoen. Er wordt gekaart in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Leden en
belangstellenden worden verzocht
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Allen
hartelijk welkom.

ANBO bezoekt
Monnickendam

Dorpshuis ’t Podium 2 weken
repetitieruimte André van Duin
en op zijn eigen ludieke wijze de TVprogramma’s Man Bijt Hond en Wie
van de Drie naspeelt. Hij heette iedereen welkom in het ‘Grand Theater van Kudelstaart’, zoals hij het
gebouw omschreef.” Het management van André van Duin is in contact gekomen met het bestuur door
een eerder optreden van de theatergroep Purper in Dorpshuis ’t Podium. Het bestuur en beheerder
Cor Brussen waren erg enthousiast over de samenwerking met de
grote komiek, zijn management en
zijn team. Het Dorpshuis bestaat al
sinds 1946, maar is helaas een keer
afgebrand. Daarna is het weer helemaal opnieuw opgebouwd met me-

Docenten
Danscentrum Colijn gaat voor kwaliteit. Dit houdt in dat de lessen worden gegeven door docenten met de
daarvoor benodigde diploma’s en/of
certificaten. Zij hebben niet alleen
oog voor de pasjes en de choreografieën maar zij kijken ook verder;
ontwikkelen de leerlingen zich op
de juiste manier? De lesopbouw is
uitgebalanceerd met veel aandacht
voor de techniek. Dit is een voorwaarde voor een goede dansontwikkeling en behoud van een gezond lichaam van u en uw kinderen!
Nieuw dit seizoen in het danscentrum is natuurlijk de Glee Club! Deze combinatie van zang en dans is
bedoeld voor tieners vanaf de eerste
klas middelbare school! De zanglessen zullen worden gegeven door
Ireen van Bijnen, de in Uithoorn bekende zangcoach die ook leiding
geeft aan het kinderkoor Xing voor
kinderen van de basisschool. De
danslessen zullen worden verzorgd
door de balletdocente van het danscentrum, Merel Schrama. Zij heeft
de dansacademie voltooid in 2008.
Meer info: zie advertentie elders in
dit blad

Kitty van Rijn biedt

Komiek oefent voor nieuwe theatershow

Kudelstaart - Twee weken lang
was Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart de plek waar André van
Duin met zijn mensen oefende voor
zijn nieuwe theatershow ‘Ja hoor….
daar is ie weer!’. De nieuwe voorstelling trekt vanaf 7 september tot
half maart langs verschillende theaters in Nederland, waarbij zijn vaste aangever Ron Brandsteder, Anne-Marie Jung en een live band
hem gaan vergezellen op het toneel.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat oefende André van Duin fanatiek samen met zijn team van zo’n
25 mensen in de grote zaal van het
Dorpshuis. Ook het Grand Café
stond twee weken tot zijn beschikking. Iedereen was zeer te spreken
over de toegankelijkheid, parkeergelegenheid en service van de Kudelstaartse locatie. Volgens Peter
Janmaat, voorzitter van Dorpshuis ’t
Podium, vond André het prettig dat
hij in alle rust kon oefenen aan zijn
nieuwe show. Op de laatste repetitiedag vond ’s avonds het eerste optreden plaats voor publiek, waarbij het bestuur en de vrijwilligers
van het Dorpshuis aanwezig mochten zijn. André had ook mensen uitgenodigd, waaronder een aantal
mensen van de plaatselijke middenstand. Producent Joop van den
Ende en Guus Verstraete, die verantwoordelijk is voor de regie, waren hierbij ook aanwezig. “Het was
weer een ouderwetse Van Duinshow,” vertelt Peter Janmaat. “Echt
een avondje genieten, waarbij André weer vele leuke typetjes speelt

de tijd neemt om uw vragen te beantwoorden. De salsalessen starten
vanaf 9 of 16 september en worden
verzorgd door Club Fiera. De Zumba met Manon Lek start op dinsdag
20 september en alle overige lessen
starten in de week van 26 september.

Aalsmeer - Op woensdag 21 september gaan de ANBO leden, onder
leiding van een gids van de vereeniging oud Monnickendam, wandelen door Monnickendam. De wandeling start om 10.30 uur bij de toren van de Grote Kerk. Lijkt het u
een mooie stad om te bezoeken?
Opgeven voor deze wandeling tot
en met 16 september bij Loek van
Keulen (liefst per e-mail) loekvankeulen@hetnet.nl of anders via telefoonnummer 0297-328028.

Benefietfestival voor Nepal
Aalsmeer - De traditie wordt voortgezet. Aalsmeer gaat de kinderen
in Nepal voor het achtste jaar steunen. Natuurlijk wordt ook de traditie van een benefit concert, waarbij muzikanten uit Aalsmeer en omstreken belangeloos hun medewerking verlenen, voortgezet. Dit jaar
wordt groots uitgepakt met bands
in maar liefst drie zalen van De Oude Veiling. Met diverse muziekstijlen
is er voor ieder wat wils. Noteer 5
november alvast in de agenda. Het
programma wordt binnenkort bekend gemaakt. De organisatie wil
dit jaar iets doen voor de kinderen
in Chepang hills, een zeer afgelegen gebied. Hier is de kindersterfte en de sterfte van vrouwen tijdens
bevallingen nog steeds erg hoog.
In twee dorpjes in dit gebied wil de
stichting wasbakken en kranen laten plaatsen. Daarbij krijgt men voor
een vol jaar zeep. De docenten gaan
dan wel minimaal eens per maand
hygiëneles geven aan de kinderen
en overige dorpelingen. Dit concept
werkte heel goed in 2009 op Chitrasari school, waar de kinderen een

jaar later werkelijk gezonder bleken te zijn. Een Nederlands medisch team zal, net als in voorgaande jaren, de kinderen weer medisch
checken. De kinderen krijgen dan
direct zeep, een tandenborstel en
tandpasta. Dit jaar worden ook de
kinderen in de twee bovengenoemde dorpjes in het Chepang hills gebied in dit programma meegenomen. Begin dit jaar kregen 170 kinderen op Chitrasarischool een nieuwe schooloutfit. Dit jaar zullen nog
eens 100 kinderen op dit schooltje in het nieuw gestoken worden.
De 150 kinderen op een schooltjes in de Chepang hills krijgen ook
een schooluniform. Schooluniformen zijn verplicht en dragen bij aan
gelijke behandeling van arm en rijk.
Door het uitreiken van nieuwe uniformen worden de kansen voor deze kinderen aanzienlijk verhoogd.
Door de opdracht voor het maken
van de uniformen te gunnen aan
een vrouwen werkgelegenheidsproject in Chitwan snijdt het mes direct
aan twee kanten. De Nepal stichting
heeft dus weer veel wensen dit jaar.

Om deze wensen in vervulling te laten gaan is 4500 euro nodig. De organisatie vertrouwt ook dit jaar op
de medewerking van Aalsmeer om
dit bedrag bij elkaar te krijgen. Aan
de stichting OSA (Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer) is weer
een verzoek ingediend voor verdubbeling van de opbrengst.
Voor meer informatie en een girorekening (gewoon storten mag) zie de
website: www.nepalbenefiet.webs.
com.

2e katern
Vrijdag proefles en lezing

RotiRap, bezorging van
Surinaamse lekkernij

Cursus ‘Drie sleutels voor
authentieke vitaliteit’
Aalsmeer - In september start in
Aalsmeer de vernieuwende en verfrissende cursus Drie Sleutels voor
Authentieke Vitaliteit. Tijdens deze
cursus leren de deelnemers vitaal
en effectief te worden door het volgen van drie sleutels voor een vanzelf-sprekend leven. Ze vormen de
basis van een model, dat Hedwigh
Verbruggen-Letty ontwikkelde vanuit haar jarenlange onderzoek naar
natuurlijke groei en persoonlijke effectiviteit. “Je ontdekt hoe het leven
op het allerdiepste niveau werkt en
hoe je vanuit innerlijke kracht en
energie je leven succesvoller kunt
sturen, volgens jouw persoonlijke
bestemming. Je leert hoe je op een
van-zelf-sprekende manier oude
patronen loslaat en flexibel met veranderingen om gaat. Hierdoor kun je
dat wat jou overkomt of aantrekt, als
vanzelfsprekend omzetten naar wezenlijke kansen in je leven. Je ontwikkelt geestelijke, emotionele en lichamelijke vaardigheden, waarmee
je vanuit je waarachtige zelf, op een
moeiteloze manier effectieve resultaten kunt bereiken”, legt Hedwigh
uit. Leren vereist begrijpen, nieuwe
mogelijkheden uitproberen en genieten van het proces. Het eerste
kernwoord in de cursus is dan ook
bewustwording. Je zult door de oppervlakte van je normale handelen
kijken en nieuwe inspiratie ontdekken. Het tweede kernwoord is ervaren. Je gaat nieuwe wegen beproeven. En als laatste staat plezier centraal. Naast de diepgang van sommige onderdelen, wordt het programma afgewisseld met luchtige

en ontspannende elementen. Hiermee wordt een verfrissende cursus
geboden, die je kijk verandert, je
rugzak bijvult en je laat ervaren dat
het leven het best geleefd wordt als
een feest: Celebrate life! De cursus
omvat 8 twee-wekelijkse lessen van
september tot december en cursuslocatie is de Zijdstraat 72a. Vrijdag
9 september is van 19.30 tot 20.30
uur de laatste mogelijkheid om een
proefles/lezing bij te wonen. Hiermee kun je een indruk krijgen van
de inhoud van de lessen en de sfeer
proeven, waarmee deze kleurrijke
cursus je op een waarachtige manier anders naar het leven laat kijken. Graag aanmelden voor de lezing! Dit kan via: info@hedwigh.com
of telefonisch: 0297-870088. Meer
weten? Kijk op www.hedwigh.com.

Zomeractie Ed Kriek Optiek

Ray Ban barbecue voor
zussen Juul en Pleun
Aalsmeer - Juul en Pleun van der
Zaan zijn de winnaars van de Ray
Ban barbecue actie van Ed Kriek
Optiek. In de zomer is deze campagne gehouden. Wie bij de oog- en
oorspecialist een Ray Ban zonnebril
kocht, kon een formulier invullen en
maakte hiermee kans en een geheel verzorgde Ray Ban barbecue.
De zussen Juul en Pleun zijn gek op

barbecueën en dus werd door Juul
en Pleun enthousiast meegedaan
aan de actie. Dat ze nu gewonnen
hebben, vinden de meiden helemaal
geweldig. Hopelijk volgen de komende tijd veel mooie barbecuedagen voor Juul en Pleun. De prijs kregen de meiden uit handen van Raphael Kriek in de winkel aan de Stationsweg.

Inloop op bouwlocatie
Dorpshaven-Zuid zaterdag
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Op zaterdag 10 september is het van
11.00 tot 13.00 uur mogelijk om de
bouwlocatie van nieuwbouwproject
Dorpshaven-Zuid aan de Lijnbaan
te bezoeken. Projectontwikkelaar
Timpaan organiseert deze dag om
belangstellenden informatie te geven en kennis te laten maken met
dit plan. Inmiddels is door aannemer Panagro gestart met de bouw,
maar er zijn nog steeds enkele woningen en appartementen van fase 1 beschikbaar. Fase 1 bestaat uit
30 luxe appartementen (prijzen vanaf 248.500,- v.o.n.), 24 eengezinswoningen (allen verkocht), 14 twee-onder-één-kap woningen (prijzen vanaf 412.000,- v.o.n.) en 5 vrijstaande
villa’s (prijzen vanaf 561.950,- v.o.n.).

Kenmerkend voor de woningen en
appartementen is de ligging aan het
water op zeer korte afstand van het
centrum van Aalsmeer. Tijdens de
inloopdag kunnen belangstellenden
over de bouwlocatie lopen en in het
kantoor van de aannemer kan de
grote maquette van het totale plangebied worden bekeken. Uiteraard
is er uitgebreide verkoopdocumentatie, in de vorm van een verkoopboek, beschikbaar. Tijdens deze inloopdag zijn medewerkers van ontwikkelaar Timpaan, aannemer Panagro en EKZ | makelaars aanwezig om vragen te beantwoorden en
informatie te verstrekken. Voor meer
informatie: EKZ | Makelaars, Punterstraat 2 te Aalsmeer, telefoon 0297344444 of www.dorpshaven-zuid.nl.

Aalsmeer -Eigenlijk is het gewoon
al jaren het lievelingseten van de nu
negentienjarige ondernemer Darryl
J. van Doesburg uit Uithoorn: Roti.
Voor de mensen die nog nooit gehoord hebben van deze Surinaamse
lekkernij; je spreekt het uit als rottie en het betreft een soort pannenkoekje, (oftewel wrap) gevuld met
een kruidige mix van vlees, groenten, aardappel, ei en een unieke kerriesaus. “Ik zou het iedere dag wel
kunnen en willen eten! Het is gezond en bijzonder lekker”, aldus Darryl. Hij vervolgt: “Mijn moeder Ursula
heeft een tijdje een Surinaams eethuisje gehad in Uithoorn, Het Rappe broodje genaamd. Dit is door
omstandigheden gesloten, maar de
materialen om mij op weg te helpen
met mijn onderneming waren er, dus
met veel hulp van haar en met een
goed ondernemingsplan heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en
ben haar in de voetsporen getreden.
Het begint overigens slechts met
bezorging van Roti rollen en maaltijden, maar”, glundert hij, “wie weet
waar het ooit eindigt.” Darryl gaat
zich voornamelijk bezig houden met
bestellingen en bezorging en helpt
verder mee waar nodig. De roti van RotiRap, die ambachtelijk bereid worden door een professionele chef-kok, zijn een aantal jaren geleden beloond met de Food Express
Trend Watch Award. Een prijs waar
ze bijzonder trots op zijn.
Lekker en gezond
Wanneer je nog nooit Roti hebt gegeten is het natuurlijk moeilijk om
de smaak over te brengen op papier, maar het moet gezegd worden;
het is de moeite waard om het eens
te proberen! Darryl: “Het is heerlijk
bij een salade of een kop soep en

wordt altijd vers bereid met kipfilet
of rundvlees en kousenband (een
soort langwerpige sperzieboon). Uiteraard is er een vegetarische variant mogelijk en de kruidige mix kan
zo pittig gemaakt worden als men
zelf wil. De pannenkoekjes zijn ook
los te bestellen. Wij bezorgen vanaf een bestelling van minimaal vijftien euro in Aalsmeer, Uithoorn, De
Kwakel en Kudelstaart. Zonder tegenslagen is de levering gegarandeerd binnen een uur.” Het verzorgen van catering behoort tevens
tot de mogelijkheden van RotiRap.
Tot slot is moeder Ursula aan het
woord: “Ik raad echt iedereen aan
om onze Roti rollen en Roti maaltijden eens te proberen, het is weer
eens wat anders dan pizza of patat,
en absoluut gezonder. Het broodje Rap, die destijds goed verkocht
in mijn eethuisje, laat Darryl op de
kaart staan, dit is een overheerlijke
Italiaanse bol met omelet, hete kip
en zuurgoed. Een duidelijkere bijdrage aan de multiculturele samenleving kan haast niet, toch?” Voor
meer informatie kijk op de website:
www.rotirap.nl De bestel/bezorgtijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van vier tot negen uur en op
zondag van vijf tot negen. Telefoonnummer: 020 - 3459967.
Door Miranda Gommans

Ludiek inLijsten: Ambachtelijke
lijstenmakerij in Aalsmeer
Open dagen elke vestiging

FloraHolland 100 jaar kleur
Aalsmeer - Binnenkort wordt bij elke FloraHolland vestiging een open
dag georganiseerd in het kader van
het jubileumthema ‘100 jaar kleur’.
De aftrap is zaterdag 17 september
bij FloraHolland in Naaldwijk. De
deuren staan dan open van 10.00
tot 15.00 uur en iedereen, kwekers,
klanten, omwonenden, medewerkers, groepsvervoerders en leveranciers, is van harte welkom om met
zijn familie langs te komen. Het uitgebreide en feestelijke programma
is geschikt voor jong en oud. Iedere
bezoeker ontvangt een fleurige attentie (zolang de voorraad strekt).
De open dagen bij de andere vestigingen van FloraHolland vinden
plaats op 24 september (Bleiswijk
en Rijnsburg), 25 september (Eelde)
en 1 oktober (Aalsmeer).
Dat op de veiling veel mensen met
passie voor hun vak aan het werk

zijn, is ook terug te zien tijdens de
festiviteiten. Bij FloraHolland Naaldwijk kunnen bezoekers tijdens de
open dag kennismaken met de
kleurrijke en dynamische wereld
van de bloemenveiling. Wat gebeurt
er allemaal in het veilingcomplex?
Hoe worden bloemen en planten
dagelijks geveild? Hoe komen de
producten zo snel bij de handelsbedrijven en in de winkels? Bezoekers
kunnen ook zelf ervaren met welke
snelheid het veilproces verloopt. Zij
kunnen tijdens de open dag hun eigen inkoopvaardigheden testen op
de veilingklok.
Vanuit het Fleurcenter kunnen bezoekers genieten van het adembenemende uitzicht op Greenport
Westland. Verder is er ook een banenmarkt in het Fleurcenter. Voor
kinderen worden speciale activiteiten georganiseerd.

Creativiteit en inspiratie
in atelier De Rode Draad
Uithoorn - In Atelier De Rode
Draad bruist het deze herfst van
creativiteit en inspirerende cursussen en workshops. Je kan aan de
slag met schilderen, met een combinatie van meditatie en creativiteit, met mindfulness/coaching en
op twee manieren met je stem. Ontdekken loopt als een rode draad
door alle cursussen, workshops en
coaching. Elders in de krant is een
kortingsbon van 7,50 euro opgenomen, die je kunt inleveren bij deelname aan een activiteit van dit najaar. Bij Joke Zonneveld kan de cursus ‘Spelend schilderen wat je raakt’
gevolgd worden. De cursus bestaat
uit elf lessen, begint om 10 september en is van 13.30 tot 16.30 uur. Het
is ook mogelijk zes lessen te volgen,
deze zijn om de week, beginnen op
13 september van 9.30 tot 12.30 uur.
Info: www.jokezonneveld.nl of 0206418680. Carla de Brave presenteert Stembevrijding. Het gaat hier
niet alleen om een mooi lied zingen, maar eerst klank en stem leren
geven aan alles wat voelbaar aanwezig is. De cursus wordt gegeven
op drie aansluitende zaterdagen op
22 oktober, 12 november en 10 december van 9.30 tot 12.30 uur. Aanmelden via: www.praktijkclarity.nl of
06-22608327. Bij Jean Arthur kan
de cursus Mediteren en scheppen
gevolgd worden op vier dinsdagen
vanaf 13 september van 19.00 tot

21.30 uur en vrijdaga 16 september
van 13.30 tot 16.00 uur. Info: www.
praktijkainneamh.nl of 0297-264878
Yinske Silva geeft de cursus Stem
en creativiteit waarin deelnemers
op een ontspannen en laagdrempelige manier aan de slag gaan met
improviseren, zingen, spreken, acteren en bewegen. Vier donderdagavonden vanaf 13 oktober van 19.30
tot 21.30 uur. Aanmelden via www.
metstem.nl of 06-28889241. Marleen du Clou geeft mindfulness training en coaching. Start 14 september. Info: m.duclou@kpnmail.nl of
06-52498878. Alle vijf de docenten
geven regelmatig een nieuwsbrief
uit via de email, waarop een gratis
abonnement genomen kan worden.
Het atelier is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6 te Uithoorn.

Aalsmeer - Wist u dat Aalsmeer
al ruim een jaar een lijstenmakerij
heeft? Petra van Lammeren, eigenaresse van het ambachtelijke bedrijf
Ludiek inLijsten, timmert al vanaf juni 2010 hard aan de weg.
Zat ze eerst nog in een kleine ruimte, nu al heeft zij een mooi ruim atelier aan de Zwarteweg weten te bemachtigen. Petra vertelt dat dit bijzondere beroep op haar pad is gekomen doordat ze een gekunsteld
getimmerd latje om een prachtig schilderij van haar broer (die
kunstenaar is) zag zitten, waarop
ze dacht: Dit kan en moet anders!
“Het idee is toen stilaan geboren en
aangezien ik vrij creatief en handig
ben, ben ik vervolgens gaan onderzoeken wat de mogelijkheden waren, heb ik cursussen en opleidingen gedaan in de richting lijstenmaken, heb informatie ingewonnen
bij de branchevereniging, heb stage
gelopen bij een collega lijstenmaker en ben uiteindelijk mijn eigen
bedrijf gestart. Er is absoluut vraag
naar in Aalsmeer en nadat het Galerietje sloot in de Zijdstraat, was er
geen lijstenmaker meer.” In de etalage van datzelfde Galerietje hangen een aantal werken van Petra.
Ze deelt deze vitrine met een kunstenaar. Ze vervolgt haar verhaal
en vertelt met passie over haar beroep: “Lijsten maken is een prachtig ambacht, waarmee ik mooie dingen nog mooier kan laten uitkomen.
Olieverfschilderijen, aquarellen of
etsen, met een bepaalde lijst wordt
het toch anders. Het kan om kunst
gaan, maar het leukst vind ik dingen die mensen dierbaar zijn. Denk
hierbij aan (kinder)tekeningen, foto’s, borduurwerk, een geboorteof trouwkaart, maar ook een diploma en een medaille. Iets met emotionele waarde, verdient gewoon een
mooie lijst.”
3D inlijsten
Er is een bijzonder ruime keuze aan
lijsten. Bij Ludiek inLijsten kan uit
meer dan 600 verschillende mon-

sters een keuze gemaakt worden.
Van hout of aluminium, glad of met
een reliëf, metaalkleur of steigerhout-look, klassiek of juist modern.
Voor iedere smaak is een lijst te vinden. Petra: “Momenteel is vintage
helemaal in: oud gemaakte nieuwe lijsten. En er is natuurlijk altijd vraag naar passe-partouts. Bijna alles is maatwerk. Bij mij kunnen
mensen ook terecht voor 3D inlijstingen. Een compleet voorwerp wat
dan verdiept wordt ingelijst.” Ze laat
een gekleurde lijst zien met daarin kinderschoentjes en vertelt dat
heel veel voorwerpen in te lijsten
zijn. Een doopjurkje, een topje van
een bruidsjurk, een antiek beursje.
Noem maar op. En wat dacht u van
uw bruidsboeket? Voor deze techniek werkt Petra samen met Bloemsierkunst Peter en Marian Stokman, die met een speciale techniek boeketten drogen en conserveren. Zo kan de mooiste dag van
uw leven nog jaren herbeleefd worden. Behalve inlijstwerk kunt u bij
Ludiek inLijsten ook terecht voor
kunstdrukwerk, alle maten spiegels,
doek (opnieuw) opspannen, doubleren en/of wassen van kwetsbare prenten, schoonmaken en vernissen en restaureren. Enkele van deze werkzaamheden worden overigens wel uitbesteed aan specialisten. Petra tot slot: “Ik adviseer en
help u graag bij de keuze voor een
inlijsting. In de toekomst wil ik ook
graag workshops gaan geven vanuit mijn atelier. Een workshop passe-partout snijden bijvoorbeeld of
het maken van een klein vitrinekastje. Ik heb nog zoveel ideeën en kan
mijn creativiteit daar lekker in uiten.”
Ludiek inLijsten is gevestigd op het
bedrijventerrein van Kooy Laminations aan de Zwarteweg 133f en is
geopend op woensdag, donderdag
en vrijdag van elf tot half zes en op
zaterdag van elf tot vier uur. Buiten
deze tijden wordt op afspraak gewerkt. Website www.ludiekinlijsten.
nl. Telefoon 06-42362341.
Door Miranda Gommans
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Gemeente: Stort geen tuinafval
in het openbare groen!
Aalsmeer - Bij het onderhoud (of
verandering) van eigen tuin ontstaat
gauw een hoop groenafval. In veel
gevallen zelfs (veel) meer dan in de
groenafvalcontainer past. Helaas is
dit voor sommige mensen reden om
dit afval dan maar in het openbaar
groen te storten. Het kost de medewerkers van De Meerlanden veel tijd
en moeite om dit groenafval, grond
en graszoden dat illegaal in de beplantingen is gestort te verwijderen. Het afval moet vaak handmatig
tussen de beplanting weggehaald
worden en het kost tussen 100 tot
1000 euro per situatie. Deze illegale stortplaatsen stimuleren verder
ook agressieve onkruiden waardoor
de beplantingen extra vervuild raken en dus extra aandacht vragen.
Bovendien zijn deze plekken een er-

Rechts voorrang
op Van Cleeffkade
Aalsmeer - De verkeersituatie van
de Van Cleeffkade is gewijzigd. Tussen de bushalte op de Van Cleeffkade, ter de hoogte van de ingang
van de Crown Studios, en de Marktstraat is een 30 kilometer-zone ingericht. Bij een 30 kilometer-zone zijn geen voorrangsituaties mogelijk. Hierdoor is de kruising met
de Seringstraat een gelijkwaardige
kruising. Verkeer uit de Seringenstraat heeft nu dus van rechts voorrang. De gewijzigde situatie zal worden aangegeven met een bord.

gernis voor de omwonenden. Jaarlijks gebeurt het tientallen malen in
alle delen van de gemeente dat er
illegaal groenafval wordt gestort. U
kunt het (tot 3m³ gratis) het (groen)
afval naar de milieustraat bij de
Meerlanden aan de Aarbergerweg
41 in Rijsenhout brengen, hiervan
mag zelfs 1m³ grond of zand zijn.
De milieustraat is geopend van
maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 en 16.30 uur en zaterdag van
09.00 tot 16.00 uur. Denk wel aan
een legitimatiebewijs. Wie niet in de
gelegenheid is om het zelf te brengen, kan het grofvuil/tuinafval één
keer per kwartaal op laten halen.
Aanmelden hiervoor kan dagelijks
van 8.00 tot 16.30 uur bij De Meerlanden via 0297-381717.

Eenzaamheid
ouderen gepeild

Aalsmeer geen slachtoffer
digitale gaten Diginotar
Aalsmeer - De elektronische inbraak bij het bedrijf DigiNotar door
hackers uit Iran, heeft de betrouwbaarheid van een groot aantal overheidssites geschaad. Uit een inventarisatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten - waarbij alle gemeenten zijn aangesloten blijkt dat vrijwel alle gemeenten in
Nederland een of meer certificaten van DigiNotar hebben. De gemeente Aalsmeer maakt géén gebruik van de veiligheidscertificaten van DigiNotar. De administratie van de afdeling Sociale Zaken en
de WMO is echter via de G2 ondergebracht bij de gemeente Uithoorn,
die wèl certificaten van DigiNotar gebruikt. De monitoring hierop
wordt gedaan door deze samenwerkingspartner, die inmiddels maatregelen heeft genomen. Derden kunnen dus onmogelijk toegang krijgen
tot privégegevens van inwoners van
Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer

maakt voor de veiligheidscerrtificaten gebruik van Gemnet CSP. Overigens zijn via andere bedrijven de digitale gaten bij de overheid in sneltreinvaart gedicht.
OM start onderzoek
Het Beverwijkse bedrijf DigiNotar
houdt zich bezig met allerlei vormen
van internetbeveiliging, voor zowel
de overheid als het bedrijfsleven.
Het bedrijf biedt onder meer mogelijkheden om digitale documenten te ondertekenen en veilig uit te
wisselen. Ook voorziet het websites
van veiligheidscertificaten, waarmee aan gebruikers een veilige verbinding wordt gegarandeerd.
Het Openbaar Ministerie begint
een eigen onderzoek naar DigiNotar. Daarbij kijkt het Openbaar Ministerie of de certificaatverstrekker
formeel aangesproken kan worden
of zelfs aansprakelijk valt te stellen.

ingezonden
Miskleun, geen (gratis) live muziek!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er weer de jaarlijkse braderie
in het Dorp. Mede door het mooie
weer een gezellig gebeuren. Gezellig door de Zijdstraat en Schoolstraat struinen, meestal zonder dat
je zo nodig iets wil kopen, maar het
sfeertje trekt volop publiek en daar
gaat het toch om. Vorige jaren was
er dan in de loop van de middag een
optreden van een band voor de muziekwinkel in de Schoolstraat met
leuke muziek wat veel bekijks trok.
Helaas trof ik dat dit jaar niet aan,
maar was er alleen maar een kraam
met aan muziek verwante spullen.
Op mijn teleurstelling werd gereageerd dat er door de gemeente
was gebeld met de mededeling dat
er geen optreden meer zou worden

toegestaan “omdat dit niet in het
geheel van de braderie past.”! Alsof er veel verschil zou zijn met een
optreden van Sursum Corda of de
luidruchtige muziek uit verschillende luidsprekers in de Zijdstraat!
Elk jaar dromden veel mensen samen rondom deze ( Hobo String ?)
band die gratis ter opluistering van
de braderie een optreden verzorgde. Dat dit door een enkele ambtenaar om onduidelijke redenen zo
nodig moet worden verboden is in
mijn optiek een enorme en onnodige miskleun! Hopelijk zijn ze er volgend jaar gewoon weer bij.

“Ik ben hier heel blij mee”

Startersplan voor project
Zuiderkerk valt in smaak
Aalsmeer - Groter dan verwacht,
de belangstelling afgelopen maandag 5 september voor de informatieavond van de gemeente over de
nieuwbouwplannen rond de Zuiderkerk in de Hortensialaan, hoek
Mensinglaan. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden in de burgerzaal. De bedoeling is dat de kerk en
bijgebouw De Schakel plaats gaan
maken voor ongeveer 50 appartementen en eengezinswoningen. In
het gebouw komen units voor met
name starters en deze mogelijkheid
om ook jongeren een kans op een
woning in Aalsmeer te geven, viel in
goede aarde. Er werd na afloop van
de bijeenkomst zelfs al gevraagd of
al bekend is hoeveel de units gaan
kosten. “Op dit moment zijn er geen
mogelijkheden voor jongeren om
zelfstandig te gaan wonen. Er zijn
geen huurhuizen en een eengezinswoning is te duur. Ik ben hier blij
mee”, aldus een bezoeker en haar
betoog leverde applaus van de zaal
op. De units worden allen ongeveer
45 vierkante meter. Echter op de
suggestie van een geïnteresseerde
om de studio’s verschillende groottes te geven, “er zijn ook beginnende stellen”, werd positief ontvangen door projectontwikkelaar Tupla
Vastgoed. Vooralsnog betreft het al-

len koophuizen en -appartementen,
maar mocht woningbouwvereniging
Eigen Haard interesse hebben, kan
dit ingepast worden. Dit is overigens
aan de ontwikkelaar, de gemeente participeert alleen en zet de procedures voor groen licht in werking.
Groot draagvlak
“Het is de bedoeling een plan te
ontwikkelen dat kan rekenen op
een groot draagvlak van inwoners”,
aldus wethouder Gertjan van der
Hoeven. Het appartementencomplex gaat drie lagen tellen en hier
hadden enkele omwonenden best
moeite mee. Maar herschikking en/
of andere varianten behoren nog tot
de mogelijkheid. “Als het markante gebouw er maar wel komt”, aldus een reactie. Het appartementencomplex heeft namelijk enigszins
de vorm van de kerk en wordt verrijkt met de bestaande toren van dit
ontwerp van architect Berghoef. In
het midden van het vierkante complex worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Er gaat overigens nog geruime tijd overheen voordat tot slopen
van het complex en aanvang van de
bouw wordt overgegaan. Afgelopen
maandag was de eerste presentatie.
Met de reacties goed de gemeente
aan de slag voor realisatie van een

nota van uitgangspunten wat betreft wonen, wegen, leefbaarheid,
etc. Hiermee wordt vervolgens weer
een visiedocument gemaakt en voor
dit gebied gaat de gemeente het bestemmingsplan actualiseren. “Er komen nog veel momenten om over dit
project te praten”, gaf de wethouder
aan. Als een en ander voorspoedig
verloopt, kan na de zomer in 2013
gestart worden.
Krakers in pand
Voor bewoners nog een kleine twee
jaar om krakers uit het gebouw te
houden. Nog niet zo lang geleden
zijn namelijk ongewenste gasten
dankzij oplettendheid van buurtbewoners uit het pand gezet. Zowel de
wethouder als de projectontwikkelaar gaven aan blij te zijn met deze
alertheid van omwonenden. Er gaat
in deze naar een oplossing gezocht
worden, maar dit gaat nog wel enige hersenkrakers opleveren. De opstallen al slopen zou een gapend
gat geven en tijdelijk laten bewonen
is niet mogelijk omdat het pand niet
voldoet aan veiligheidseisen. Verloedering wil de gemeente tegen
gaan, er gaat wel gekeken worden
of onderhoud gepleegd kan worden
aan het groen en onder andere het
trottoir. Door Jacqueline Kristelijn

C. Piet, Vuurdoornstraat 24,
1431 RK Aalsmeer
cs.piet@gmail.com

Auto-inbrekers kiezen hazenpad
Aalsmeer - Om vijf uur in de nacht
van woensdag 30 augustus op donderdag 1 september is geprobeerd
in te breken in een in Ketelhuis geparkeerde volkswagen. De dieven
kozen het hazenpad toen werden
betrapt. Waarschijnlijk was het hen

te doen om het navigatiesysteem in
de auto. Er zijn twee jongens gezien
van ongeveer 20 a 21 jaar met donker haar. Ze droegen donkere kleding. De zoektocht naar de daders
heeft niet tot arrestatie kunnen leiden.

Kudelstaart – Op woensdag 14
september houdt de Dorpsraad
weer de eerste vergadering na de
zomer in het Dorpshuis. De avond
begint met een inloop halfuurtje
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur begint de vergadering. De vergadering
is openbaar en allerlei onderwerpen
die spelen in Kudelstaart komen ter
sprake. Wie vragen heeft over de
mogelijke komst van de kleinschalige horeca aan de Kudelstaartseweg,
over Mijnsheerlijckheid of andere
projecten of iets in de eigen buurt,
wordt uitgenodigd de vergadering
te bezoeken. Voor meer informatie:
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com
of via twitter #Kudelstaart.

Dit weekend is
watertoren open
Aalsmeer - Tijdens de Open Monumentendagen en tevens Kunst
aan de Westeinderplassen, aankomend weekend, is ook de watertoren te bezoeken. Op zowel zaterdag
als zondag is de toren tussen 10.00
en 18.00 uur geopend voor publiek.
Er is een extra openingsdag, namelijk vrijdag 9 september. Ook dan is
bezoek van 10.00 tot 18.00 uur mogelijk. De eerstvolgende openingsdagen daarna zijn zaterdag 17 en
zondag 18 september. Beide dagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Entree volwassenen: 2 euro; kinderen

Oude Meer - Op de Breguetlaan
in Oude Meer heeft de politie zaterdag 3 september om 12.30 uur
een 55-jarige automobilist uit Amsterdam aangehouden. Bij controle bleek hij een bedrag van 170 euro aan niet-betaalde boetes open te
hebben staan. De man betaalde op
het politiebureau direct het volledige bedrag.

Vragen over verontreiniging
grondwater Schipholterrein
vrijkwam met daarin 143 kilo PFOS.
Uiteindelijk moest 100 miljoen liter
vervuild water met daarin de giftige
stof PFOS tijdelijk worden opgeslagen in vijf opvangbassins bij Schiphol-Oost. Die bleken lek te zijn,
waardoor de bodem en het grondwater alsnog verontreinigd zijn geraakt.
Er is niet direct actie ondernomen
in afwachting van de vraag wie de
kosten voor rekening moet nemen:
Het Hoogheemraadschap als beheerder van de bassins of KLM als
eigenaar van de hangar. De totale
sanering zou tussen 30 en 40 miljoen euro gaan kosten. Intussen is
de grond ernstig vervuild geraakt.
PvdA-statenlid Gohdar Massom: “In
plaats van per direct actie te ondernemen, wordt geruzied over wie de
sanering moet betalen. De PvdA
maakt zich zorgen over de gevolgen
voor gezondheid en milieu. Wij zijn
verbijsterd over de gang van zaken
en vragen ons af hoe het zover heeft
kunnen komen en waarom de overheid niet eerder heeft opgetreden.”

Vergadering
Dorpsraad

Openstaande
bekeuringen

PvdA-Statenlid Massom verbijsterd

Schiphol - De provinciale PvdA
maakt zich zorgen over een ernstige
verontreiniging van het grondwater
en de bodem bij Schiphol, zo laat
PvdA-statenlid Gohdar Massom in
een persbericht weten. De verontreiniging zou het gevolg zijn van een
incident met een sprinklerinstallatie.
“Al sinds 2008 wordt er geen actie
ondernomen, omdat men het oneens is over wie de sanering moet
betalen”, aldus het PvdA-statenlid.
Gohdar Massom heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Het zou gaan, volgens Massom, om
ongeveer 36 duizend kubieke meter grond en een half miljoen kubieke meter grondwater dat ernstig vervuild is, als gevolg van een
incident met een sprinklerinstallatie in een hangar van de luchtvaartmaatschappij KLM. Uit de sprinklerinstallatie kwam niet alleen water, maar ook het schuimblusmiddel PFOS. Uit een rapport van de inspectie Verkeer en Waterstaat blijkt
dat 10.000 liter schuimblusmiddel

Aalsmeer - Dit jaar wordt er een
geïntegreerd preventieaanbod voor
een (dreigende) eenzaamheid onder ouderen ontwikkeld. Daarmee
kunnen welzijns- en zorgpartijen
dan aan de slag gaan. Het gaat om
ouderen in Aalsmeer en Uithoorn
van 65 jaar en ouder die (dreigen
te) vereenzamen. B&W hebben ingestemd tot inventarisatie van het
aanbod en eventuele ‘witte vlekken’
zodat hulp kan worden verleend via
een integraal aanbod. Een en ander
wordt door het VU begeleid.

Rijbewijs kwijt
na snelle rit

Extra overlast in Aalsmeer

Kaagbaan drie weken dicht
wegens groot onderhoud
Aalsmeer - Van 11 september tot
en met naar verwachting 2 oktober
wordt groot onderhoud verricht aan
de Kaagbaan op Schiphol.
De baan zal hierdoor tijdens deze
periode niet gebruikt kunnen worden.
Omdat de Kaagbaan één van de
twee primaire banen van Schiphol is, zullen de omwonenden van

Schiphol zeker merken dat de baan
gedurende circa drie weken niet beschikbaar is.
De Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan worden in deze periode vaker ingezet ook buiten piekuren. Hierdoor
kan er helaas zowel overdag als ’s
nachts tussen 23.00 en 06.00 uur
extra overlast zijn voor Aalsmeer.

Bij groot onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het
vervangen van het asfalt, het aanbrengen van een nieuwe anti-skidlaag die de baan stroef maakt, het
vervangen van de baanverlichting
en - als het nodig is - het vervangen van de riolering onder de baan.
Dag en nacht aan het werk
Door de omvang van de werkzaamheden is de baan bij groot onderhoud langer buitengebruik dan
bij een reguliere, jaarlijkse onderhoudsbeurt. Om de overlast zo
veel mogelijk te beperken zullen de
werkzaamheden aan de Kaagbaan
dag en nacht doorgaan.

Kudelstaart - Op donderdag 1 september heeft een 26 jarige motorrijder uit Kudelstaart zijn rijbewijs
moeten inleveren. Rond het middaguur haalde de motorrijder ter
hoogte van de Madame Curiestraat
de burgerauto van de politie in. Een
snelheid van 80 kilometer werd gemeten, terwijl hier maximaal 30 kilometer gereden mag worden. De politie besloot de motorrijder te volgen. Na een snelheid van 100 kilometer gemeten te hebben, werd de
Kudelstaarter tot stoppen gemaand.
Zijn rijbewijs is ingevorderd en de
26 jarige kan rekenen op een hoge boete.

Zakkenrollerij
op feestponton
Aalsmeer - Tijdens de verlichte
botenshow heeft op de Grote Poel
op een feestponton zakkenrollerij plaatsgevonden. Van een feestgangster is de portemonnee met
bankpassen, geld en identiteitsbewijs ontvreemd.
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Afzwemfeest Oosterbad

Kinderatelier bij De Werkschuit
Aalsmeer - Voor kinderen, vanaf zes jaar, die graag willen tekenen
presenteert De Werkschuit het tekenatelier op de woensdagmiddag van
15.30 tot 17.00 uur. De cursus wordt
gegeven door Annefie van Itterzon.
In het schildersatelier krijgen kinderen op een speelse en leerzame
manier les in tekenen en schilderen. Stap voor stap maken ze kennis
met allerlei materialen als krijt, pen,
ecoline, verf en mooi papier. Kinderen zijn van nature ontvankelijk voor
kunst en worden door leuke, gerichte opdrachten gestimuleerd om nog
beter te kijken. De kinderen maken
kleine voorstudies in pen en inkt en
leren ook groot op het vlak met verf
te werken. Aan het begin van iedere
les wordt het gekozen thema aan de
hand van een kunstenaar of kunstwerk besproken waardoor de kinderen ook leren kijken naar kunst van
anderen. Aan het einde van de cursus nemen de deelnemers een map
met prachtige werken mee naar
huis. Dus hou je van tekenen en wil
je aan de slag met een inspirerende opdracht? Meld je aan. De cursus
bestaat uit tien lessen, kost 67 euro inclusief materiaal en wordt gegeven in ’t Stommeerkwartier in de
Baccarastraat.

In het grote atelier in ’t Stommeerkwartier staan schildersezels klaar
om aan te werken. De kinderen worden door docente Wendy Berwald
aangemoedigd om op grote vellen
papier met diverse materialen, zoals
houtskool oliepastels en verf, te werken. Elke les start met een opdracht,
bijvoorbeeld stillevens, portretten, illustraties en dieren. Er wordt de kinderen geleerd hoe verschillende materialen gebruikt kunnen worden en
ook de technische aspecten zoals,
vlakverdeling en beeldelementen en
wat primaire, secundaire- en complementaire kleuren zijn, komen aan
de orde. De kinderen worden individueel begeleid en op eigen niveau
creatief uitgedaagd. Aan het einde
van elke les worden de werkstukken
met en door de kinderen zelf besproken. Folders met het complete cursus programma, inclusief lestijden,
zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken, het gemeentehuis, C1000 Koster, en de boekwinkels in Aalsmeer.
Inschrijven kan via www.gklein.org/
wsa of telefonisch bij Margot Tepas:
0297-340150.

Tekenen en schilderen
Op zaterdagmorgen van 10.30 tot
12.00uur presenteert De Werkschuit
een cursus tekenen en schilderen
voor kinderen. In het tekenen en
schilderen openbaart elk kind persoonlijk zijn beleving van de wereld.
Fantasierijk,kinderlijk,vrolijk, onbegrijpelijk, maar vooral direct en mooi.

tien kinderen hun diploma. Een topprestatie voor deze kanjers. Voor het
A diploma zijn geslaagd: Marguerite Stelling, Cillian Damen, Menthe
Ruigrok, Mary-ann Maas, Michael
Maas, Gijs van Weerdenburg, Britt
Heemskerk, Suus Kuiper en Mette Vonkeman. Voor het B diploma
zijn geslaagd: Anita Suasso de lima de Prado, Romy Heeremans, Cillian Damen en Marguerite Stelling.
Voor het C diploma zijn Anita Suasso de lima de Prado en Joyce van
der Wal geslaagd. Met alle familieleden en vrienden als publiek en met
een welverdiend applaus was het
een zeer geslaagde dag.

Jeugdschaken bij Schaakclub
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 16 september start het jeugdschaken
weer bij Schaakclub Aalsmeer in
het Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Van 18.45 tot 20.15
uur wordt er in verschillende groepen getraind, les gegeven en competitie gespeeld.Voor de beginners
is er van 19.00 tot 20.00 uur trai-

ning en competitie. Voor de gevorderden en oudere jeugd is dit van
18.45 tot 20.15 uur. In een gezellige sfeer wordt er schaken geleerd
en natuurlijk veel partijen gespeeld.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kom gerust binnenlopen, je kunt altijd direct meedoen! Meer informatie op www.schaakclubaalsmeer.nl.

Handbalsters gezocht!

Verlies D-meisjes Fiqas
tegen KDO in De Kwakel

Met Binding naar Efteling
Aalsmeer - In de laatste week van
de zomervakantie is stichting de
Binding met een groep tieners naar
de Efteling geweest. Rond half 9 in
de ochtend vertrok de bus richting
Kaatsheuvel. Het was al gauw gezellig in de bus en er werd een leuke
film gedraaid. Bij aankomst ging de
groep via een speciale ingang naar
binnen, want De Binding had van de
gemeente Aalsmeer vrijkaartjes gekregen. Al gauw zaten de tieners in
villa volta, droomvlucht en vogel rok.
Ook de eenvoudige attracties als een
draaimolen bleken favoriet. De tie-

Aalsmeer - Zaterdag 2 september
hebben vijftien kanjers afgezwommen voor hun A,B of C diploma in
Het Oosterbad. Onder leiding van
badjuf Elianne Valentijn hebben de
kinderen in drie maanden tijd het
zwemmen onder de knie gekregen. Het was wel bikkelen voor deze meisjes en jongens, want er werd
vier keer in de week gezwommen en
het weer was deze zomer niet echt
best. Het was dan ook een feest
om zaterdag met volop zon te kunnen afzwemmen. Het werd een vrolijk afzwemfestijn, met een feestelijke afloop, want met goedkeuring
van de rapporteur kregen alle vijf-

ners hadden een hoop lol in het doolhof met name bij het bruggetje met
fontein. De groep heeft geluk dat het
niet heel erg druk was, waardoor er
korte wachttijden waren en er vaker
in dezelfde attractie gestapt kon worden. De dag vloog en helaas zijn niet
alle attracties bezocht. Op de terugweg kreeg iedereen nog een leuk cdtje met muziek en verhalen uit de Efteling. Tijdens de busreis werd nog
een quiz gespeeld met vragen over
de afgelopen dag. De winnaar kreeg
een zak snoep. Al met al was het een
superleuke dag met goed weer.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelde het nieuwe D team van
de meiden van Fiqas de eerste
competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen! In De Kwakel moesten de meiden aantreden tegen
het altijd sterke KDO. Helaas is
het team nog niet compleet, de
meiden moesten onder andere
Kalina missen. Verder zijn er helaas nog geen meisjes genoeg.
Gelukkig wilde Cody van de Djongens het team versterken
waardoor met zeven spelers het
veld betreden kon worden. Fiqas
begon de wedstrijd goed, de afspraak was dat de bal goed rond
zou gaan en dat gebeurde ook.
De nieuwkomers Noa en Suze
kregen al gelijk regelmatig de bal
en begonnen ook al gelijk op doel
te gooien! De strijd ging gelijk op,
al was wel duidelijk dat de meiden uit De Kwakel snode plannen hadden. Lisa en Cody deden
de eerste doelpogingen, maar de
keepster van KDO wist deze ballen te stoppen. Aanvoerster en
keepster Denise redde een paar
keer goed, maar moest voor de

rust toch vier keer in het net vissen. Kirsten maakte een prachtige passeerbeweging, maar helaas miste zij het doel. Zus Britt
(meisjes D) gaf uitstekende aanwijzingen, maar de bal wilde er
niet in. Ondanks sterk verdedigen van Jody ging het Aalsmeerse team met een 4-0 achterstand
rusten. Coach Sylvia en Marco gaven aanwijzingen in de rust
en het team kwam sterk uit de
startblokken in de tweede helft.
Kirsten ging storen en Lisa vormde met Cody en Jody het hart
van de verdediging. Noa en Suze verdedigde naar hartelust mee.
Kirsten maakte al snel de 4-1, zou
het dan toch gaan gebeuren? Helaas ging de warmte parten spelen en liep KDO uit naar 7-1. Aanstaande zaterdag 10 september is
de volgende wedstrijd voor de Dmeiden. Deze wordt gespeeld bij
De Bloemhof aan de Hornweg en
begint om 11.50 uur.
Het team kan nog meiden in de
leeftijd van 8 tot 10 jaar gebruiken. Iets voor jou? Kom dan zaterdag naar de wedstrijd.

Knutselen, spelletjes en
kletsen bij ’t Gilde
Kudelstaart - Het nieuwe schooljaar is weer volop begonnen en zo
ook het nieuwe seizoen bij Jeugdclub ’t Gilde. Een gezellig club voor
jongens en meisjes vanaf groep 1
tot en met het voortgezet onderwijs. Elke avond en middag is er wel
iets leuks te beleven bij ’t Gilde, variërend van leuke knutsel activiteiten, gezellige spelletjes of een spetterende disco avond! De clubavonden zijn ingedeeld op leeftijdsgroepen. Het seizoen begint het meteen
gezellig met een vriendjes en vriendinnetjesweek!
Tijdens deze week ben je van harte welkom om gratis mee te doen
met een clubavond of - middag. Tijdens deze club ontmoet je allemaal
leuke nieuwe vriendjes en vriendinnetje van jouw leeftijd en gaan jullie leuke spelletjes doen of iets leuks
knutselen. Lijkt het je leuk om sa-

men met vrienden en vriendinnen
of alleen even langs te komen? Dat
kan, je bent van harte welkom om
18.30 uur in de Graaf Willemlaan 3,
ingang Proosdijstraat, naast de bibliotheek. De clubavond duurt tot
20.00 uur. Op maandagavond is er
een clubavond voor jongens en meiden uit groep 4 en 5, op dinsdagavond zijn de 15plussers aan de
beurt, de woensdagmiddag is voor
de jongens en meiden uit groep 1,2
en 3 en op woensdagavond zijn de
meiden en jongens van groep 6 en
7 welkom. De meiden en jongens
uit groep 8 worden uitgenodigd om
donderdagavond langs te komen.
De clubavonden zijn van 18.30 tot
20.00 uur en op woensdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur.
Meer informatie? Kijk dan eens op
www.jeugdclubgilde.nl of mail ons
op info@jeugdclubgilde.nl.

Handbalcompetitie jeugd

Eerste winst voor jongens D2
Aalsmeer - Zaterdag 3 september hebben de jongens D2 van FIQAS Aalsmeer hun eerste competitiewedstrijd gespeeld.

helft stond Lesley in het doel, na de
rust kwam Matt tussen de palen. De
jongens deden het prima en lieten
zich niet afleiden door de meiden.

De jongens moesten naar Monnickendam voor een uitwedstrijd en
kwamen tegenover een meidenteam te staan. Het was supermooi
en vooral erg warm weer, dus na
verloop van tijd waren er flink wat
rode hoofden te zien. In de eerste

Bij rust stonden ze al met 6-1 voor,
het werd uiteindelijk 9-5. Dus coach
Mark v.d. Ban kon tevreden zijn. Helemaal omdat zijn team nog niet
eens helemaal compleet was. Volgende week zaterdag speelt de D2
thuis, om 12.40 uur tegen V.O.C.

Van links naar rechts (en van boven naar beneden): Thijs Markman, Robin
Brancart, Jort Offerman, Matt Diamond, Wessel Vollebregt, Jeromy van der
Ban, Maik Pesch en Lesley Stevens.

Schoolzone rond Zevensprong
Rijsenhout - De verkeersdeskundige van de Haarlemmermeer, Deborah Zijderbos, realiseert samen
met Buurtbeheer bij veel basisscholen zogenaamde schoolzones. Bij De
Zevensprong in Rijsenhout is dit ook
gebeurd. In de schoolzone van De
Zevensprong in Rijsenhout zijn nu
een aantal duidelijke parkeervakken
aangebracht, inclusief een lange afzet zone, beter bekend als kiss and
ride plek. De ouders wordt gevraagd
om de auto te stoppen, de kinderen af te zetten op de schoolstoep,
kussen en doorrijden en plaats maken voor de volgende auto! Ouders
van kleine kinderen die hun spruit in
de klas aan de juf willen overdragen,
gebruiken de parkeervakken. De
straat zijdelings aan de school kreeg
tegelijkertijd een eenrichtingver-

keer regeling. De verkeerscommissie van De Zevensprong heeft een
actie bedacht om de nieuwe maatregelen goed te introduceren. Alle ouders hebben per e-mail het weekend vóór de schoolstart uitleg gekregen over de nieuwe verkeerssituatie.
Bij de start van het schooljaar hebben kinderen van groep 8 alle ouders
en ook de passerende automobilisten een roos overhandigd om hen
er opmerkzaam op te maken dat ‘de
scholen weer zijn begonnen’ en dat
dit vraagt om aangepast verkeersgedrag. De start van het schooljaar op
De Zevensprong was hoopvol! Veel
kinderen en ouders kwamen per fiets
of te voet en de automobilisten hielden zich prima aan de regels. De actieve schoolverkeerscommissie gaat
nu de vinger aan de pols houden.

Voorrondens Kinderen voor
Kinderen Songfestival
Aalsmeer - Maar liefst 232 kinderen uit Noord-Holland nemen deel
aan de provinciale voorrondes die in
oktober plaatsvinden te Aalsmeer.
De inschrijving voor de twintigste
editie van het landelijke Kinderen
voor Kinderen Songfestival van de
VARA was voor deze regio binnen
mum van tijd vol. Tijdens deze voorronden worden de deelnemers niet
alleen op hun zangkwaliteit beoordeeld, maar ook op hun presentatie.
De deelnemers zingen van de veertig geselecteerde liedjes uit het bekende ‘Kinderen voor Kinderen’-repertoire. In het voorjaar van 2012 is
de registratie van de landelijke finale bij de VARA op televisie te zien.
Kinderen die worden geselecteerd
voor deelname aan de provinciale

finales van het Songfestival worden
dan begeleid door een live band en
een achtergrondkoor. De provinciale finales vinden plaats vanaf begin
2012. De winnaars van de provinciale finales plaatsen zich voor deelname aan de landelijke finale op zondag 25 maart.
Te jong of te oud om mee te doen?
Publiek is welkom bij de voorronden
op zaterdag 1, zondag 2, zaterdag
8 en zondag 9 oktober in De Oude Veiling in de Marktstraat. Kom de
kinderen aan moedigen en genieten
van de Kinderen voor Kinderen liedjes. Meer informatie over VARA’S
Kinderen voor Kinderen Songfestival 2011/2012 staat op kinderenvoorkinderen.nl.
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Aalsmeer - Een prachtig evenement, de Ride for the
Roses, en afgelopen zondag 4 september vond dit
sportieve festijn plaats in Aalsmeer en omgeving. Veiling FloraHolland vormde het start- en eindpunt. Indrukwekkend was vooral de grote groep wielrenners,
die 100 kilometer gingen fietsen. Een lange sliert op de
N201, een kleurige stoet op de Van Cleeffkade, een volle Bachlaan, etc.
De deelnemers werden langs de route aangemoedigd
en getrakteerd op allerlei leuke activiteiten. In het centrum trad smartlappenkoor De Brulboeien op voor de
renners en uiteraard ook voor de recreatie fietsers van
de 25 en 50 kilometer route. op De totaalopbrengst van
de Ride for the Roses is anderhalf miljoen euro. Een record! Zo’n 10.000 deelnemers fietsten zondag 4 september dit totaalbedrag bijeen.

kend dat het ongelooflijke bedrag van anderhalf miljoen euro binnen was. Hij verzocht de aanwezigen om
een moment van stilte om nog even te denken aan die
mensen voor wie iedereen had meegefietst. Het was
indrukwekkend stil. Floor van Leeuwen, onderzoeker
verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut bij het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam,
gaat met het geld verder onderzoek doen naar de late effecten van het Hodgkinlymfoon. Op latere leeftijd
kunnen mensen die ooit van deze kanker genazen, er
alsnog veel last van ondervinden. Gerard Joling en andere artiesten traden op in de veilinghallen van FloraHolland waar volop emoties en verhalen werden gedeeld. Volgend jaar wordt de Ride for the Roses gefietst in en rond Naaldwijk. Nog even nagenieten met
verhalen van deelnemers en veel foto’s.

Om 17.00 uur maakte burgemeester Pieter Litjens be-

Foto’s: Ronald van Doorn en Jacqueline Kristelijn.

: prachtig!

Indrukwekkend en fantastisch

Voor KWF kankerbestrijding

Zo’n 200 AalsmeerFietsers
aan start Ride for the Roses

Pre Ride for the Roses
fietst 515.690,- bij elkaar

Aalsmeer - ‘s Morgens om half acht
kwamen zondag 4 september de
eerste deelnemers van AalsmeerFietst-team binnen in de verwerkingshal, die door boeketterie Melle Jongkind voor deze dag beschikbaar was gesteld. Om acht uur waren bijna alle deelnemers aanwezig. Gelukkig op tijd, want iets later
stonden de toegangswegen naar de
Bloemenveiling vol met auto’s. Catering Aelsmeer had voor een heerlijk
en vorstelijk ontbijt gezorgd. Daarvan heeft iedereen van kunnen genieten en het was tevens een gezellig voorbereiding op de cycletour
van 100 kilometer.

Aalsmeer - De tiende Pre Ride for
the Roses, waar de hele sierteeltsector aan meedoet, leverde dit jaar een
historisch bedrag op van 515.690 euro; ruim tweemaal zoveel als vorig
jaar. De sponsoropbrengst gaat volledig naar KWF Kankerbestrijding,
het goede doel van de Ride for the
Roses. De teamcaptains van de zeven Pre Ride-teams presenteerden
samen met Timo Huges, algemeen
directeur FloraHolland, hun resultaat. De sector geeft hiermee wederom haar visitekaartje af. Dit jaar leverde de Ride for the Roses, inclusief de opbrengst van de Pre Ride,
een absoluut recordbedrag op van
1.517.535,27 euro. Vanuit zeven sierteeltlocaties reden de teams voorafgaand aan de officiële Ride for the
Roses naar Aalsmeer. Daar werden
zij door burgemeester Pieter Litjens
van Aalsmeer onthaald en toegesproken. Peter Kortekaas van FloraHolland, vanaf het begin de organisator van de Pre Ride, werd met zijn
vrouw in het zonnetje gezet. Voor zijn
verdiensten voor KWF Kankerbestrijding ontving hij het gouden Wilhelminamuntje.

Door samenwerking met fietsvereniging De Wokken waren er meer
dan 200 deelnemers aan het ontbijt.
Even over negenen gingen de deelnemers van AalsmeerFietst naar
het startvak in de Bloemenveiling.
Het was een mooie presentatie van
AalsmeerFietst in Aalsmeer. Gelukkig hebben de weergoden meegewerkt, het bleef droog en de deelnemers hebben een fantastische dag
beleefd voor een goed doel en een
geweldige financiële bijdrage kunnen leveren. Rond de klok van half
drie kwamen de deelnemers van
AalsmeerFietst weer terug bij de hal
van Melle Jongkind. Een gezellig
samen zijn, over de Ride werd nog
veel nagepraat. De Ride for the Roses zit er weer op en AalsmeerFietst
kan terugkijken op een geslaag-

de dag. Het bestuur van de Stichting AalsmeerFietst bedankt een ieder die heeft meegewerkt. De prettige samenwerking met fietsvereniging De Wokken uit Nieuw Vennep
blijft bestaan. Stichting AalsmeerFietst heeft ook vragen gekregen of
men lid kan worden. Een korte uitleg, Stichting AalsmeerFietst is een
stichting en kent geen leden. Stichting AalsmeerFietst organiseert
fietstochten veelal voor een goed
doel en waar nodig belangenbehartiging van fietsers in Aalsmeer.
Men kan donateur worden door een
vrijwillige bedrage aan de Stichting AalsmeerFietst. Andere bronnen van inkomsten zijn sponsoren
en giften. AalsmeerFietst fietst start
elke zaterdag vanaf de hoek Rozenstraat met de Dorpsstraat .
Vertrek is precies om 13.30 uur. Afhankelijk van weer en wind wordt
een rit gereden tussen de 60 en 90
kilometer. Om 17.00 uur weer terug
in Aalsmeer. Mee fietsen? Iedereen
is welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden,
koffie onderweg voor eigen rekening, en zoals altijd: Gezelligheid
staat voorop en samen uit is samen
thuis. Zie voor nadere informatie
ook www.AalsmeerFietst.nl.
Stichting AalsmeerFietst kon door
een groot aantal Aalsmeerse deelnemers een bijdrage leveren aan
KWF kankerbestrijding van bijna
8000 euro! Het was indrukwekkend,
fantastisch en gezellig.

Acties voor sponsorgeld
De Pre Riders van FloraHolland en
Plantion hebben de afgelopen maanden flink wat acties op poten gezet.
Dit jaar hebben de benefietveilingen, mede dankzij de steun van veel
kwekers en inkopers, veel geld opgebracht. Ook de speciale actie met rozen en potrozen bij twee landelijke
retailketens bracht een substantieel
bedrag op. Daarnaast kwam nog een
flink bedrag tot stand door shirtsponsoring, gesponsorde kilometers, giften van vrienden en familie, het vei-

len van kunstwerken en gesponsorde logo’s op de Ride for the Rosesvrachtwagen.
Zeven teams op de fiets
De teams van FloraHolland vertrokken voor de Pre Ride, die traditioneel de dag voor de officiële Ride
for the Roses wordt gereden, vanuit
de zes locaties in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en
dit jaar voor het eerste ook de combinatie Venlo-Herongen. Team Eelde vertrok zelfs al op vrijdag. Samen
met Team Plantion uit Ede kwam het
aantal Pre Ride-teams op zeven. Deze teams bestonden uit kopers, kwekers, medewerkers van de veilingen
en vertegenwoordigers van bedrijven
en gemeentes.
Volgend jaar in Westland
Volgend jaar, zondag 9 september
2012, vindt de Ride for the Roses
plaats in het Westland. Burgemeester
Pieter Litjens van Aalsmeer overhandigde de Ride-vlag aan burgemeester Sjaak van der Tak van het Westland. Hij overhandigde op zijn beurt
de vlag aan Dick van Kerpel die deze met een aantal wielrenners van
Koornstra (import- en exportbedrijf
van groente en fruit en lokale sponsor van Ride for the Roses 2012) wederom op de fiets, naar het Westland
bracht. Daar aangekomen werd de
vlag overhandigd aan Jan Bogaard,
Wethouder gemeente Westland van
onder andere Sport. In 2012 start
de Ride for the Roses als onderdeel
van het meerjarige sponsorcontract
met FloraHolland bij FloraHolland in
Naaldwijk. Met de Pre Ride for the
Roses blijft de sierteeltsector zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding.
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Ride for the Roses in Aalsmeer

Grootste, langste, snelste en hipste
peloton: het Rabo Peloton
Aalsmeer - Afgelopen zondag
was de veertiende editie van de Ride for de Roses met als startplaats
Aalsmeer. Met een sliert van 500
mannen en vrouwen vloog het Rabo peloton met glimmende rozen op
de rug door het groene landschap.
Duizenden deelnemers, sponsoren en donateurs hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om
geld in te zamelen. Dat heeft inmiddels zijn ‘rozen’ afgeworpen; totaal
is € 1.517.535,27,-- opgehaald voor
KWF Kankerbestrijding. Een recordopbrengst! Hiervan werd € 115.000,- op een bijzondere manier opgehaald door de Rabobank. “Kijk om
je heen en zie al die stralende rozen op de Rabo-shirtjes en daarboven die blije gezichten. Iedereen
stapt vandaag op de fiets met zijn
of haar eigen verhaal. Dat maakt het
zo bijzonder. Deze dag wordt alleen
nog maar mooier”, aldus een Raborenner die de Ride for the Roses al
voor de zesde keer fietst. In de vroege ochtend verzamelden 500 Ra-

bobank sportievelingen zich bij Levarht Fruit en Vegetabels in De Kwakel; 500 mensen, 500 fietsen, 500
rozen, 500 wielershirts. Deze groep
vormde tijdens de Ride for the Roses het grootste en langste peloton. Wat een prachtig gezicht! Gezamenlijk hebben zij voor KWF Kankerbestrijding e 115.000,- opgehaald. Maar geld was deze dag niet
het belangrijkste. Al deze mensen
hebben deze dag hun steun betuigd
aan zijn of haar dierbare(n) op zijn
of haar eigen manier. Zoals Mieke Baars-Eveleens, een collega van
Rabobank Regio Schiphol. “Ik vond
het een heel mooie dag. Geen idee
dat het zo een happening zou zijn.
Al die mensen die langs de kant
stonden! Heftig, mooi en emotioneel. Voor mij was het meest emotionele moment het moment waarop
ik mijn roos wegbracht. Ik reed mee
voor mijn moeder die 6 jaar geleden, na een strijd van 3 jaar, is overleden aan borstkanker. Daarom heb
ik na afloop mijn roos bij haar graf

gebracht. Op de begraafplaats zag
je nog meer mensen lopen met hun
roos die ze weg gingen brengen,
dat was wel heel apart en speciaal.”
Totaal heeft Mieke 647,18 euro opgehaald. Nog een enthousiaste collega van de Rabobank Regio Schiphol, Joleen van Tongeren, fietste deze dag met haar eigen verhaal ‘op
de bagagedrager’. “Een jaar geleden heeft mijn zus de strijd met deze verschrikkelijke ziekte verloren.
Ze heeft een jaar lang tegen borstkanker gevochten en ondanks haar
positiviteit en kracht, heeft ze de
(wed)strijd niet kunnen winnen.
Omdat zij (net als ik) zeer sportief
was, ben ik voor haar gaan fietsen. De roos die ik na afloop kreeg,
heb ik in een vaasje naast haar foto neergezet.”
Volgend jaar wordt de Ride for the
Roses op 9 september in Naaldwijk
gereden. Uiteraard is de Rabobank
dan ook van de partij met haar peloton. Het wordt een uitdaging dit
succes te evenaren.

Fysiotherapeuten en huisartsen
rijden Ride for the Roses

Nieuwe leden welkom

Popkoor Soundsation bij
Run en Ride for the Roses

Aalsmeer - Een team van voornamelijk fysiotherapeuten en huisartsen uit
Aalsmeer en Kudelstaart deed zondag mee aan de 100 kilometer prestatietocht, de Ride for the Roses. In totaal kon ruim 2000 euro worden overgemaakt aan het KWF.

Aalsmeer - Op zondag 4 september gaf popkoor Soundsation een
spetterend optreden in de Bloemenveiling in Aalsmeer. Net na de
finish van de Run for the Roses en
vlak voor de eerste 100 kilometer rijders van de Ride for the Roses binnen, kwamen, zongen de koorleden een selectie van hun repertoire. De nummers ‘Dansen op de Vulkaan’ van de Dijk en ‘This is the Life’
van Amy McDonald werden de eerste keer voor groot publiek gezongen en dat ging goed. Het optreden
werd enthousiast ontvangen door
het aanwezige publiek en de koorleden hebben weer zeer genoten
van dit optreden Inmiddels heeft het
koor al weer twee keer geoefend
in de bovenzaal van De Oude Veiling. Het repertoire van het koor be-

Vol enthousiasme voor Ride for the Roses

Ruim 350 DFG medewerkers
op de fiets voor het goede doel
Aalsmeer - Op zondag 4 september werd de jaarlijkse Ride for the
Roses weer verreden, ditmaal vanuit Aalsmeer, vanaf de bloemenveiling FloraHolland. De Ride for the
Roses, het sportieve sierteeltevenement wat als doel heeft zoveel mogelijk fondsen aan te trekken voor
projecten van KWF Kankerbestrijding, was ook dit jaar door het grote
aantal deelnemers weer een groot
succes. Ruim 1,5 miljoen euro is dit
jaar bij elkaar gefietst voor het KWF,

een record! Dutch Flower Group
(DFG), een groep van 25 gespecialiseerde bedrijven in bloemen en
planten, had meer dan 350 medewerkers vanuit al haar bedrijven enthousiast op de fiets gekregen om
deze tocht vanuit Aalsmeer mee te
rijden. DFG heeft het maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in
het vaandel staan en had alle medewerkers opgeroepen om mee te
fietsen, waar een groot aantal enthousiast gehoor aan had gegeven.

Hockey

Start trainingsgroep voor
4/5-jarigen bij Qui Vive
De Kwakel - Om ook de jongste
jeugd kennis te laten maken met
hockey start Qui Vive dit najaar met
een trainingsgroep voor de 4/5 ja-

rigen, de zogenaamde Stokstaartjes. Het trainingsprogramma is gebaseerd op het Funkey-lesprogramma dat door de KNHB is ontwikkeld

voor deze leeftijdsgroep. De Stokstaartjes trainingen zijn op zondagochtend van 9.30 tot 10.30 en worden gegeven in twee blokken. Eén
blok van 8 lessen in het najaar en
nog een blok van 8 lessen in het
voorjaar. Het eerste blok gaat, bij
voldoende aanmeldingen, van start
op zondag 25 september. Kinderen
kunnen zich aanmelden voor één
blok, maar meteen voor twee blokken aanmelden mag natuurlijk ook.
Het doel van de trainingen is kinderen met plezier te laten bewegen
en spelenderwijs balvaardigheid te
trainen. Uiteraard wordt er gehockeyd, maar ook andere balsporten
en -spelletjes zullen aan bod komen.
Voor degenen die (nog) geen eigen
stick hebben geeft Qui Vive tijdens
de trainingen een stick te leen. Plezier staat op de eerste plaats bij de
Stokstaartjes. Omdat de concentratieboog van deze groep nog niet
zo groot is, duren de trainingen 50
minuten, en wordt elke training afgesloten met gezamenlijk limona-

de drinken. Door deel te nemen
aan een trainingsblok van de Stokstaartjes is er niet meteen sprake
van het automatisch lid zijn van Qui
Vive. Deelname aan de Stokstaartjes trainingen verplicht derhalve
tot niets. Na de Stokstaartjesgroep
kunnen kinderen vanaf 6 jaar doorstromen naar de Benjamins bij Qui
Vive. De 4/5 jarigen zijn in sportkleding en -schoenen met hun ouders van harte welkom op zondag
18 september tijdens de open dag
bij Qui Vive aan de Vuurlijn 30. De
open dag start om 10.45 uur met
een kennismakingstraining. Na de
training kunnen zij springen op het
springkussen, zich laten schminken
of een (gratis) hotdog bestellen.
Voor de ouders staat de koffie en
thee klaar en is alle informatie over
Qui Vive beschikbaar. Voor meer informatie over de Stokstaartjes of
sporten bij Qui Vive: mail naar jongstejeugdhockey@quivive.nl.

gint steeds uitgebreider te worden,
een nieuw nummers is onder andere ‘Nothing else matters’ van Metallica. De nummers worden ingestudeerd op de kooravonden onder
leiding van dirigente Irma Hoogenboom en middels CD’s waarop de
diverse stempartijen apart staan ingezongen.
Het koor bestaat nu uit ongeveer
60 leden. Iedereen die een keertje
wil komen meezingen is van harte welkom, vooral mannen zijn heel
erg welkom. Vooraf aanmelden is
niet nodig, men kan gewoon binnenlopen tijdens de repetities, die
zijn op dinsdag van 20.15 tot 22.15
uur. Foto’s van zondag 4 september
en meer informatie over het koor
zijn te vinden op: www.soundsationaalsmeer.nl

Jachthoornkorps Kudelstaart
gaat weer beginnen
Kudelstaart - Na een welverdiende vakantie gaat het jachthoornkorps Kudelstaart vrijdag 9 september weer beginnen aan een nieuw
seizoen.
Vlak voor de vakantie heeft het
korps goed gepresteerd bij wedstrijden in Duitsland en met de rapporten van de jury hebben de leden
weer genoeg muzikale tips om nog
beter te presteren. Ook in de vakantie hebben de leden niet stil gezeten. Het clubgebouw heeft een
grondige opknapbeurt gehad en is
van binnen helemaal geschilderd.
Het korps bestaat in 2012 alweer 25
jaar en er wordt hard gewerkt om
dan wat moois te laten zien, zowel in
het gebouw alsook optredens in Kudelstaart. Aanstaande vrijdag is de

eerste repetitie. Vanaf 19.00 uur zijn
belangstellenden, jong en oud, van
harte welkom om te komen kijken.
Het clubgebouw is te vinden aan de
Wim Kandreef.

Sjoelen bij BV
Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 8 september start de sjoelavond van
buurtvereniging Oostend. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Er wordt gesjoeld in
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Iedereen die zin heeft om te
sjoelen is van harte welkom.

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 8 september 2011

Voetbalwedstrijd tegen Hellas

P.V. de Telegraaf

Aalsmeer start met 2–3 verlies

Felicitaties voor Gerard en Lies
Aalsmeer - Alweer een mooi weekend achter de rug. Geen regen, geen
onweer, je waant je gewoon in een
ander land. Met je korte mouwen en
zonnebril op je duiven wachten, wat
een feest!. De beestjes werden gelost in Pommeroeul op een afstand
van ongeveer 212 kilometer. Bij een
kalme zuidwesten wind en een nagenoeg blauwe lucht kwamen ze
weer als kometen uit de lucht vallen.
De snelste duif was deze keer voor
Gerard en Lies v.d Bergen. Het was
een poosje stil aan de sterrenkrooshof, maar nu toch weer de bloemen
en felicitaties voor dit gouden koppel.
De uitslag:
1 G. v,d, Bergen
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 J. v. Dijk
4 J. v. Duren

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

J. Vijfhuizen
Comb. Wiersma en Zn
J. en P. Spook
Comb. v. Ackooy
C. v. Vliet
D. Baars
M. de Block
P. v.d. Meyden
A. Kok
Tim Rewijk
A. v.d. Wie
Danny v. Leeuwen
J. Nijenhuis
J. Kluinhaar
Th. v.d. Wie

Met nog 1 weekend te gaan is de
stand in het ploegenklassement:
1 A.A. Sloopwerken
14871 pnt
2 C.v. Vliet Holding
13941 pnt
3 Bos E-markt
13631 pnt
4 Bosman Kassenbouw 13005 pnt
5 Oerlemans Confectie 12108 pnt

Handbal

FIQAS sterker dan Swift
Aalsmeer - Voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen moesten de mannen van FIQAS Aalsmeer
naar AHV Swift in Arnhem. Vorig
seizoen was van deze ploeg nog
twee keer verloren. Ook nu probeerde Swift het de Aalsmeerders lastig te maken: men speelde vaak op
het randje, of net er overheen. Daar
kwam Remco van Dam al snel achter, die op de cirkel een behoorlijke beuk moest incasseren (de tegenstander kreeg er een rode kaart
voor). Maar door het harde spel
kwam FIQAS Aalsmeer zelf niet echt
lekker in de wedstrijd en bleef het
spel wat rommelig. Toch was er wel
meteen een voorsprong: 4-7 na een
kwartier. Dat verschil was er bij rust
nog steeds: 12-15. Ook in de tweede helft bleven de Aalsmeerders het
betere van het spel houden, al kon
Swift nog lang bijblijven. Het duurde
tot de slotfase voordat het krachtsverschil in doelpunten kon worden
uitgedrukt: via 25-30 werd het uiteindelijk een verdiende 26-32. Frank
Lübbert was de absolute uitblinker
bij de FIQAS Aalsmeer: hij scoorde
maar liefst zestien keer! Patrick Koster kreeg in de tweede helft ook nog
de nodige speeltijd en maakte drie
doelpunten.
Zaterdag eerste
thuiswedstrijd heren
De mannen van FIQAS Aalsmeer
zijn de competitie vorige week

goed begonnen met winst op AHV
Swift in Arnhem. Voor a.s. zaterdag 10 september staat de eerste
thuiswedstrijd op het programma:
om 20.30 uur speelt de ploeg in de
Bloemhof tegen Eurotech/Bevo. Duels tussen beide teams zijn altijd erg
spannend, dus het belooft ook zaterdag een topper te worden. Ook
Bevo won namelijk de eerste wedstrijd (met 33-23 van HA R&O), dus
de ploegen zullen zeker aan elkaar
gewaagd zijn. Mis het niet!
Start competitie dames FIQAS
Voor de dames van FIQAS Aalsmeer
gaat aanstaande zaterdag 10 september de competitie in de Eerste
Divisie van start. De dames hebben een uitstekende voorbereiding
gedraaid en ook de laatste oefenwedstrijd – van afgelopen zaterdag
tegen de dames van SEW 2 - met
30-25 gewonnen. Komend weekend mag de ploeg dan voor het
eerst écht aan de bak en hen wacht
meteen een confrontatie in Heemskerk met de oude ploeg van trainer/
coach Zoran Jovanovic, DSS. Die
dames speelden afgelopen seizoen
nog in de eredivisie, maar werden
daarin 12e en laatste en degradeerden rechtstreeks. En goede uitdaging voor de Aalsmeerse dames, die
meteen kunnen laten zien wat hun
ambities voor dit nieuwe seizoen
zijn. De wedstrijd, in sporthal de
Waterakkers, begint om 19.30 uur.

Open dag Waterski vereniging
Aalsmeer - Zaterdag 3 september
was een belangrijke dag voor de
Waterski vereniging Aalsmeer. Voor
alle sponsors, donateurs, leden en
genodigden werd open huis gehouden. Twee jaar lang is hard gewerkt
aan de bouw van het nu geweldige
nieuwe clubhuis. Een groot aantal
genodigden kwam een kijkje nemen
in het nieuwe clubhuis. Het was al
snel gezellig druk en iedereen genoot van een hapje, een drankje en
de heerlijke zonnestralen. Door het
mooie zomerweer kon er ook nog

Wandelroutes Glas en land
Aalsmeer - Binnen de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
lopen vier Glas en land wandelroutes. Twee van deze routes, het Vuurlijnpad en het Polderspoorpad, zijn
momenteel niet in hun geheel te bewandelen. In verband met de aanleg van de nieuwe N201 in de Bovenkerkerpolder is de voormalige
spoordijk in Amstelveen afgesloten
voor wandelaars. Vanuit Amstelveen
zijn deze routes gesloten vanaf de

Zaterdag 10 september
AALSMEER
Zandvoort 1 - Aalsmeer 1
14.30 u
Zandvoort 2 - Aalsmeer 2
11.30 u
WZ’49 2 - Aalsmeer 3
12.45 u
Abcoude 2 - Aalsmeer 4
14.00 u
BadhoevedorpVet.1-Aalsmeer/RKAV Vet.1
14.30 u

Aalsmeer DA.1 – Roda’23 DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
SCW Vet.2 - RKAV Vet.1

15.00 u

Jong aalsmeer united
Junioren

Het darten begint weer
Kudelstaart - Gelukkig, de zomer
is voorbij. Gezien het weerbeeld zou
men kunnen afvragen of het wel zomer is geweest. Of moet de zomer
zelfs nog beginnen? Het zonnetje
gaat in ieder geval weer schijnen in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Uiteraard niet letterlijk, maar figuurlijk.
Er gaat weer gedart worden. Volgende week vrijdag, 16 september, staat
de eerste speelavond van het seizoen van de Poel’s Eye weer voor de
deur. Het woord seizoen is eigenlijk
een beetje verraderlijk. Men hoeft
namelijk helemaal niet altijd (tweewekelijks) te komen. Men hoeft
geen lid te zijn. Men hoeft zich niet
van tevoren te melden. Oftewel, men
hoeft helemaal niks. Maar helemaal
niet komen is voor een dartsliefhebber zonde. De Poel’s Eye heeft zijn
deuren namelijk wagenwijd open
staan voor iedereen die op die betreffende speelavond zin heeft om
te darten. Men hoeft ook niet bang
te zijn dat het niveau te hoog is. De
Poel’s Eye heeft namelijk dit seizoen
maar liefst vier niveaus. In eerste instantie zijn er zoveel mogelijk poules van vier darters. Hierna komt de
eerste schifting. De nummers één
en twee gaan naar de A ronde, de
nummers drie en vier van de poule gaan naar de B ronde. Hierna
volgt een kwalificatieronde voor de
winnaar en de verliezerronde. Zodoende krijgt men vier niveaus; de
A - Winnaarronde, de A – Verliezerronde, de B – Winnaarronde en de
B – Verliezerronde. Gelukkig hoeft
men dat zelf allemaal niet in de gaten te houden, de wedstrijdleiding
loodst u keurig door het speelsche-

ma heen. Het grote aantal dartsborden helpt niet alleen de avond vlot
te laten verlopen, maar zorgt ook
voor een uniek stukje dartsbeleving
binnen de grenzen van de gemeente Aalsmeer. Ook uniek, niet alleen
in deze gemeente maar in heel Nederland, is de Tripel Pot. Een nieuwigheidje bij de Poel’s Eye. Loting
bepaalt wie aan het eind van de
avond drie pijlen mag gooien op
een training dartsbord. Een 20–zijdige dobbelsteen bepaalt welke Tripel geraakt moet worden. De gooier krijgt per (juiste) gegooide Tripel
een derde deel van de Tripel Pot. De
Tripel Pot is de eerste avond gevuld
met 300 euro. De eerste speelavond,
dus volgende week vrijdag, is deelname gratis. Hierna kost een lootje met kans op deelname 1 euro. De
Tripel Pot kan dus groeien en krimpen. Spektakel verzekerd. Aan het
eind van het seizoen zet de Poel’s
Eye de Tripel Pot weer op 300 euro, met winst of verlies. Kortom, alle
reden om te komen. De zaal is alle
keren weer gevuld met divers pluimage, jong, oud, man, vrouw, goede of mindere darter. Met drie pijlen in de hand, drie en halve euro in
de linkerbroekzak voor de deelname
en nog enige euro’s in de rechterbroekzak voor enige consumpties,
is men verzekerd van een gezellige
avond. Kortom, kom vrijdag 16 september september naar het Dorpshuis van Kudelstaart. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De eerst volgende dartsactiviteit is steeds twee
weken later.

J.C. van Hattumweg.Vanuit Uithoorn
zijn de routes gesloten op de voormalige spoordijk vanaf de gemeentegrens met Amstelveen. Wanneer
deze routes weer in zijn geheel zijn
te lopen, is nog niet bekend. Het
Landscheidingpad en het Fortenpad
zijn wel in hun geheel te bewandelen. Voor vragen of klachten over de
wandelroutes kan contact opgenomen worden met de gemeente Amstelveen via 020-5404911.

rust niet het beste scenario voor een
team. In de tweede helft moest Calvin Koster door een hoofdblessure
het veld ruimen. Dat bleek een aderlating. Hij maakte plaats voor Lucien
Fraenk.
De eerste 20 minuten viel er weinig te zien en te schrijven langs het
veld. Maar misschien was de hitte
daar ook wel debet aan. Incidenteel
was Aalsmeer gevaarlijk met schoten van Mitch Geldrop en Vincent
Krabbendam. Dennis van Duuren
had er goed kijk op.Een afstandsschot van Peter Neuvel in de 61e
minuut ketste buiten bereik van de
keeper via de paal weer in het veld.
Een fout achterin bij Aalsmeer in
de 62e minuut bleek fataal. Sander
Bakker werd uit zijn doel gelokt. Een
bekeken bal over hem heen kwam
bij de vrijstaande Marinus Linneman terecht die vrij kon inkoppen,
1–3. Aalsmeer ging nu alles of niets
spelen en bracht Burak Sitil in voor
Mitch van Geldrop en ging in de
spits spelen. De kansen kwamen
voor Aalsmeer. Keeper Dennis van
Duuren speelde nu de hoofdrol. In
de 65e minuut redde hij tweemaal
op inzetten van Salih Yildiz en Lucien Fraenk. Hellas sport kon nu de
wedstrijd op hun eigen manier uispelen. Een corner in de 74e minuut
van Peter Neuvel gaf weer hoop. In
het drukke strafschopgebied klutste de bal via de schouder van Dirk
Jan v.d. Meer achter de keeper, 2–3.
Ook Aalsmeer ontsnapte in de 85e
minuut aan een goal, maar Dirk
Jan v.d. meer haalde de bal van de
doellijn. In de laatste minuut van de
wedstrijd kreeg Lucien Fraenk nog
de beste kans van de wedstrijd,
maar vrij voor keeper van Duuren
schoot hij tegen hem aan en kon
Aalsmeer zijn wonden gaan likken.
Zaterdag speelt Aalsmeer uit tegen
Zandvoort. Aanvang wedstrijd 14.30
uur, locatie Sportpark Zandvoort,
Duintjesveldweg 7.
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal

Dames

Poel’s Eye in het Dorpshuis

geskied en geboard worden en dat
maakte deze dag tot een groot succes. Door het geweldige weer bleven er aardig wat mensen ‘s avonds
hangen om gezamenlijk te genieten
van de verlichte botenshow en natuurlijk van de afsluiting: Het spetterende vuurwerk. Meer informatie over de waterski vereniging? Op
woensdagavond houdt WSVA clubavond en zijn leden aanwezig. Er
kan geskied worden, indien uiteraard het weer en de wind goed is.
Of kijk op www.wsva.nl.

Aalsmeer - VVAalsmeer liep zaterdag jl. onder tropische omstandigheden tegen een onnodige 2-3 nederlaag aan. Twee vrije trappen en
verkeerd inschatten van een uitbraak deden Aalsmeer de das om.
Aalsmeer begon goed tegen een
matig opererend Hellas Sport dat
zich alleen op eigen helft bewoog
en met kunst en vliegwerk Aalsmeer
van het lijf hield. Met de licht geblesseerde Burak Sitil op de bank
waardoor Jeffrey Blikslager als laatste man ging spelen, zocht Aalmeer
het vijandelijke doel van Dennis van
Duuren op. Al in de 15e minuut was
het raak. Een afstand schot van Peter Neuvel viel in de kluts voor Vincent Krabbendam, die met een bekeken schuiver in de linkerhoek
keeper van Duuren kansloos liet,
1–0, een verdiende voorsprong. Een
vrije trap in de 23e minuut van Peter
Neuvel werd door van Duuren uit de
bovenhoek gehaald. In de loop van
de wedstrijd zou deze keeper zijn
stempel op de wedstrijd gaan drukken. De beste speler aan Aalsmeer
kant was op dat moment Calvin
Koster, die vooral opviel met zijn
inzet en passes die goed aankwamen. Maar ook de werklust spatte
er in deze hitte vanaf. Een bekeken
lob van Thomas Harte in de 33e minuut ging over de keeper heen en
belandde op de lat in plaats van
in het doel. Tot dat moment geen
vuiltje aan de lucht voor Aalsmeer.
Tot de 36e minuut. Bij een van de
spaarzame aanvallen van Hellas
Sport werd een overtreding net buiten het strafschopgebied bestraft.
De muur werd goed neergezet.
Maar Merk van Veen knalde in de
vrije hoek toch raak, 1–1. Aalsmeer
moest even die domper verwerken.
Kreeg toch weer kansen op een
voorsprong. Het liep anders. Op dezelfde plek in de 44e minuut weer
een vrije trap. Weer werd de verdediging goed opgesteld, maar weer
was het Merk van Veen die nu de
vrije bovenhoek koos, 1–2. Net voor

J.A.United A1 - Stormvogels A2
Muiderberg A1 – J.A.United A2
J.A.United B1 - Hercules Zaandam B1
J.A.United B2 – Velsen B2
De Dijk C1 - J.A.United C1

11.30 u
12.00 u
14.30 u
11.15 u
13.00 u

Pupillen
Kon.HFC E4 - J.A.United E1
Pancratius E4 - J.A.United E2
Amstelveen E1 - J.A.United E3
Hoofddorp E5 - J.A.United E4
J.A.United E5 – Ouderkerk E5
J.A.United E6 – VVC E9
J.A.United E7 – Fc.Amsterdam E4
J.A.United E8 – DIOS E8
J.A.United E10 – Hillegom E7
Legm.vogels F10 – J.A.United F9
J.A.United F1 – Legm.vogels F1
J.A.United F2 – DWS F2
J.A.United F3 – AFC F4
Legm.vogels F5 - J.A.United F4
Pancratius F4 - J.A.United F5
Ouderkerk F4 - J.A.United F6
RKDES F5 - J.A.United F7
J.A.United F8 – Roda’23 F11
AMVJ F4 - J.A.United F10
J.A.United F11 – Arsenal F4

11.00 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
11.00 u
9.00 u
10.45 u
9.00 u

Roda’23 F 10 - RKDES F6
RKDES F7 – KDO F4
RKDES F8 – Roda’23 F12
RKAVIC F5 - RKDES F9

Dames + meisjes
Kockengen DA.1 - RKDES DA.1
Sp.Martinus DA.1 – RKDES DA.2
RKDES MB.1 – Alliance’22 MB.1
HBC ME.1 - RKDES ME.1

SCW 1 – NFC/Brommer 1
SCW 2 – Roda’23 3
SCW 3 – AFC 9
SCW 4 – Sp.Martinus 3
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.1
SCW Vet.2 – RKAV Vet.1
SIZO Vet.2 - SCW Vet.3

SCW A1 – Wasmeer A1
Hertha A2 – SCW A2
Vogelenzang B1 - SCW B1
DWS C2 - SCW C1
SCW C2 – Zwanenburg C4

AS’80 D4 - SCW D1
SCW D2 – Zandvoort D4
Sp.Martinus E3 - SCW E1
SCW E2 – Kon.HFC E 12
SDZ E 12 - SCW E3
Kon.HFC F6 - SCW F1
SCW F2 – CTO’70 F3
Legm.vogels F 11 - SCW F4

13.00 u
8.45 u
11.45 u
9.00 u
12.00 u
8.45 u
9.00 u
11.00 u

Dames + meisjes
SCW DA.1 – Muiden DA 2
Buitenveldert MC.2 - SCW MC.1
Hoofddorp MD.1 - SCW MD.1
DSS ME.3 - SCW ME.1

12.00 u
9.45 u
12.00 u
15.00 u

Zondag 11 september
RKAV 1 - KDO 1
Buitenveldert 2 - RKAV 2
Sp.Martinus 4 - RKAV 3
RKAV 4 – RAP 5
RKAV 5 – Buitenveldert 7
NFC/Brommer - RKAV 6
KDO 7 - RKAV 7

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

10.00 u
11.00 u
11.30 u
14.30 u
9.00 u

Pupillen

R.K.A.V.

RKDES D1 - Amstelveen D1
Overbos D5 – RKDES D2
RKDES D3 – BSM D4
Roda’23 E2 – RKDES E1
Hoofddorp E4 – RKDES E2
AFC E 11 – RKDES E3
RKDES E4 – Ouderkerk E6
RKDES E5 – Sp.Martinus E5
Ouderkerk E8 – RKDES E6
RKDES E7 – RKAVIC E6
RKDES E8 – Legm.vogels E15
ZuidoostUnited F1 – RKDES F1
ZuidoostUnited F2 - RKDES F2
Amstelveen F2 - RKDES F3
RKDES F4 – SDW F1
RKDES F5 – J.A.United F7

14.30 u
12.00 u
12.45 u
11.00 u
15.00 u
15.00 u
14.30 u

Junioren.

Amstelveen MB.1 – J.A.United MB.1 14.30 u
Waterwijk MC.2 - J.A.United MC.2
11.00 u
J.A.United MD.1 – HBC MD.1
11.15 u
DSS ME.1 - J.A.United ME.1
11.15 u
J.A.United ME.2 – Hoofddorp ME.1
11.00 u

Pupillen

15.00 u
14.30 u
11.00 u
10.15 u

S.C.W.

Meisjes

R.K.D.E.S.

10.15 u
11.00 u
9.30 u
9.15 u

14.00 u
12.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 - UNO DA.2

11.30 u

R.K.D.E.S.
Onze Gazellen 1 - RKDES 1
RKAVIC 2 - RKDES 2
Ouderkerk 3 - RKDES 5

14.00 u
13.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Legm.vogels A1
Waterwijk A3 - RKDES A2
AFC B2 - RKDES B1
RKAVIC B1 - RKDES B2
RKDES C1 – Waterwijk C1
RKDES C2 – Overbos C2
RKDES C3 – Roda’23 C8

12.00 u
12.45 u
14.45 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u

Twee baanrecords voor
Laura Staal in open water
Aalsmeer - Zaterdag 3 september
nam Laura Staal, na een afwezigheid van 7 weken, weer deel aan het
open water zwemmen. Ondanks dat
de pink nog niet goed staat, kriebelde het toch om die laatste kilometer voor het klassement te gaan
zwemmen. Ze begon haar dag met
de 1 kilometer vrije slag masters. Na
13.53,88 tikte ze als eerste aan. Later
die dag heeft ze zich gestort op de 1
kilometer schoolslag, dezelfde slag
als waar ze 7 weken aan geblesseerd raakte door een trap van een
medezwemster. Na 19.34,69 finishte ze als eerste. Een zeer geslaagde rentree. Zondag 4 september zijn
Arjan en Vincent de Oceanus vlag
komen versterken in Vlissingen. Arjan en Laura begonnen hun dag met
de 1 kilometer vrije slag. Arjan had
ook nog een missie, hij moest deze
dag zijn kilometer onder de 13 minuten en 10 seconde zwemmen, als
hij dit zou halen dan heeft hij zijn
legpenning bijeen gezwommen. Het
voerde de spanning wel op, zou hij
het gaan halen? Na 12.49,04 tikte
Arjan als tweede aan, hij kwam net
4 seconden te kort voor plek één.

Laura ging 6 minuten na de heren
aan haar 1 kilometer beginnen , met
een mooie tijd van 14.04,64 werd ze
duidelijk eerste en heeft daarmee
het baanrecord verbeterd. Na een
anderhalf uur rust stond nog een kilometer schoolslag op het programma voor Laura. De dames gingen fel
van start en Laura kroop heel dicht
op haar voorgangers, na 500 meter
ronde ze de boei als vijfde en toen
ging het tempo omhoog.
Ze kwam na 18.41,24 binnen, werd
daarmee eerste in haar klasse en
had wederom een baanrecord te
pakken. Voor Arjan en Vincent stond
na de prijs uitreiking nog een 2 kilometer op het menu. Beide mannen gingen snel van start. Als een
echte teamprestatie hebben Arjan en Vincent samen de 2 kilometer volbracht. Vincent tikte met een
tijd van 25.51,92 net iets eerder aan
dan Arjan 25.52,27. Vincent eindigde uiteindelijjk op de achtste plaats
en Arjan werd zesde. Grote klasse!
Zondag 11 september wordt de allerlaatste open water wedstrijd van
dit seizoen gezwommen in Vught.

Nu inschrijven voor Roland
Garros tennistoernooi
Aalsmeer - Herman Demper Tennis- en Squashcentrum organiseert
het Roland Garros toernooi bij Tennisvereniging All Out in de Sportlaan. Tijdens dit toernooi spelen alle
deelnemers in ieder geval drie wedstrijden, want er wordt in poulesysteem gespeeld. De wedstrijden zullen worden gespeeld op één avond
of op één dagdeel in het weekend.
Elke wedstrijd duurt 40 minuten. Er
kan worden ingeschreven voor het
heren en dames enkel en dubbelspel, en het gemengd dubbelspel in
de categorieën 9 (beginners), 8 en 7
vanaf 17 jaar. Er zal gespeeld worden op zes (verlichte) gravelbanen.

Het Roland Garros toernooi is een
van de drukst bezochte tennis evenementen in de omgeving.
Wie mee wil doen aan dit laatste
buitentoernooi van het seizoen kan
niet het risico nemen om lang te
wachten met inschrijven, want vol is
vol. Inschrijven voor dit toernooi kan
via www.petervanbael.nl of www.allout.nl. Inschrijven mag voor maximaal twee onderdelen. De inschrijving sluit op 16 september! Het toernooi begint op donderdag 29 september en de finaledag is zaterdag 8
oktober. Uiteraard wordt gehoopt op
lekker weer en veel toeschouwers.
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Verschieting HBV Target

NK estafette bij AV Startbaan

Weergoden schutters welgezind
Kudelstaart - Zaterdag 3 september werd bij Handboogvereniging
Target de jaarlijkse Gerrit Versteegverschieting gehouden. Deze jaarlijkse buitenwedstrijd wordt ieder
jaar gehouden ter nagedachtenis
aan een overleden oud-lid van de
vereniging. Er werden 36 pijlen (12
series van 3) geschoten op een afstand van 25 meter. De weergoden
waren de schutters welgezind, want
de afgelopen weken was het onstabiel weer. In een prachtige ambiance en een heerlijk zonnetjes kon
bij HBV Target de volgende win-

naars genoteerd worden: In de recurveklasse Cor de Jong, in de compoundklasse Brandon Vijzelaar en
in de barebowklasse Aaron Boogaard. Brandon en Aaron zijn beiden
jeugdleden en het is juist voor deze jonge mensen een enorme stimulans om op een fijne manier met
hun sport om te gaan.
Na afloop van de wedstrijd was er
zoals gewoonlijk een heerlijke barbecue waarbij ook de partners van
de schutters aanwezig waren. Al
met al een prachtige en gezellige
dag.

Foto: Brandon Vijzelaar, Cor de Jong en Aaron Boogaard.

Beker basketballers uit Westwijk

Sportdagen Tweede Thuis
Aalsmeer - Op 29 en 30 augustus zijn voor cliënten van Ons Tweede Thuis sportdagen gehouden in
sporthal Het Spectrum in Hoofddorp.
Naast de activiteiten in het zwembad werd er druk gesjoeld, gekegeld, geaerobicd en was er een verwoede basketbal competitie. Voor de
camera van het videojournaal van
Ons Tweede Thuis moesten de deelnemers uitleggen hoe het was om
te winnen en om te verliezen! Winnen was fijn, maar daar moest je wel

wat voor doen. Veel trainen bijvoorbeeld. Verliezen was lastiger. “Het is
maar een spelletje en je doet het toch
voor de aardigheid” waren veelgehoorde argumenten, maar teleurstelling is toch iets wat je nooit helemaal
kan verbergen. De basketballers van
dagcentrum Westwijk uit Amstelveen
hadden er alles aan gedaan om die
teleurstelling te voorkomen. Na een
oefenprogramma op het dagcentrum
waren ze klaar voor de competitie,
met een mooie beker als resultaat.

Amstelveen - In het weekend van
24 en 25 september organiseert AV
Startbaan uit Amstelveen voor de
twaalfde maal Nederlands Kampioenschap Estafette voor senioren,
masters en AB-junioren. Naast het
door de atletiekunie vastgestelde
NK programma wordt dit weekend
ook de wedstrijd 4 x veel gelopen.
Hieraan doen alle categorieën mee.
In totaal zullen zo’n 700 ploegen van
50 verenigingen starten dit weekend. Iedereen, atleten en publiek,
is op beide dagen welkom van 9.00
tot 17.30 uur in het atletiekcentrum
aan de Startbaan. Het programma begint om 10.00 uur. De officiële opening is zaterdag om 10.30 uur.
In dit estafetteweekend zullen ploegen van diverse verenigingen in alle
categorieën hun krachten meten op
verschillende estafettevormen. Als
klapstuk zal worden geprobeerd het
(sinds 1969 niet meer officiële) Ne-

derlandse record uit 1934 op de tien
maal 100 meter te verbeteren. Sinds
2002 wordt geprobeerd de 1.47.3 te
verbeteren. Misschien zal de tiende poging succesvol zijn. AV Startbaan wil ook dit jaar meer aandacht
schenken aan een snel vergeten
groep: atleten met een verstandelijke beperking. Daarom zal er aan
de wedstrijd 4 x veel bij voldoende belangstelling de 4 x 100 meter
voor atleten met een verstandelijke
beperking worden toegevoegd. Dit
wordt eventueel onderverdeeld in
de categorieën t/m 12 jaar en ouder dan 12 jaar. Meisjes, vrouwen
en jongens, mannen lopen mixed.
AV Startbaan steunt de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Verenigingen is gevraagd een toeslag op het
inschrijfgeld te betalen.
Ook zal op het wedstrijdterrein geld
worden geworven ten behoeve van
Kika.

Run for the Roses goed
voor 1.135 euro voor KWF
Aalsmeer - Zondag 4 september
om 11.00 uur werd in de vestiging
Aalsmeer van bloemenveiling FloraHolland, bij de rozenklok het startschot voor de Run for the Roses gegeven door Erik Leeuwarden, financieel directeur van FloraHolland. De
Run werd georganiseerd door de
personeelsvereniging van FloraHolland Aalsmeer en de Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA) om lopers
ook de mogelijkheid te geven sportief geld in te zamelen voor KWF. Er
waren twee verschillende routes uitgezet: 1 of 2 kilometer route geheel
indoor voor de kidsrun en een route
van 5 of 10 kilometer die deels binnen werd gelopen en deels buiten
op VBA-Zuid. In totaal hadden 190
lopers zich ingeschreven waarvan er
uiteindelijk 164 lopers over de finish
kwamen. Een flink aantal lopers
had zich blijkbaar symbolisch ingeschreven om op deze manier zowel
de Run alsook het KWF een hart onder de riem te steken. Met name de
5 en 10 kilometer run werd door de
lopers als zwaar, maar ook erg leuk
beoordeeld. Door enkele hellingen
onderweg en de omslag van de droge, warme binnenlucht en de frisse buitenlucht was de loop zwaarder dan in eerste instantie gedacht.
Zeker als de route twee keer gelopen moest worden voor de 10 kilometer. In totaal hebben de inschrijvingen en spontane sponsoring op
de dag zelf ervoor gezorgd dat de
Run for the Roses een bedrag van
1.135 euro kon overhandigen aan
het KWF. De personeelsvereniging
van vestiging Aalsmeer heeft daarnaast nog een donatie van 10.000
euro gedaan. In totaal hebben 13
kinderen meegedaan aan de 1 kilometer kidsrun: 9 meisjes en 4 jongens. Bij de meisjes kwam Inger van
Dok als eerste over de finish na 3:30
minuten, net voor haar zus Nienke

van Dok in 3:38 min., derde werd Didy van Orne in 3:50 min. Bij de jongens is Graeme ’t Hoen eerste geworden met een tijd van 3:28 min.
Tweede Youri van Rooijen in 4:22
min. en derde Nick Verhoeven in
5:45 min. Aan de 2 kilometer kidsrun deden 11 kinderen mee, 6 jongens en 5 meisjes. Liset Heij werd
eerste meisje in een tijd van 10:04
min., Elena Snetselaar en Ilse Heij kwamen beiden binnen na 11:12
min. Wessel Heil was eerste jongen
in 6:50 min. gevolgd door Gregory t’
Hoen en Jesper van Dam die beiden binnenkwamen in een tijd van
7:17 min.
Voor de 5 kilometer loop hadden
zich in totaal 29 lopers ingeschreven: 13 dames en 16 heren. Bij de
dames was Kirsten van Rijs eerste
in een tijd van 26:57 min., gevolgd
door Karin van Itterson in 27:43 min.
en derde Annet van Andel in 29:55
min. Bij de heren kwam Tim Wagemaker als eerste over de finish
in 25:43 min., tweede Jaap Augustijn met 25:48 min. en derde Peter
de Weijer in 27:08 min. Vermeldenswaardig is nog dat de oudste loper
van de Run for the Roses: Gerrit van
der Steeg zijn 75ste verjaardag vierde door de 5 kilometer samen met
zijn zoon en 3 kleinkinderen te lopen! De meeste lopers hadden zich
ingeschreven voor de 10 kilometer
loop: 111 atleten waarvan 20 dames
en 91 heren. Bij de dames werd Romy van der Meer eerste in een tijd
van 50:33 min. Barbara Zwezerijnen
tweede in 51:17 min. en Zilla Fokke derde in 51:34 min. Bij de heren
werd Michael van Woerden eerste
in 36:36 min., tweede Corné Klein in
38:35 min. en derde Joris van de Wilt
in 441:17 min. Alle uitslagen en tijden van de lopers zijn terug te vinden op www.avaalsmeer.nl.

Zilver voor Annette en
Arjan bij NK open water
Aalsmeer - Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus werden de NK Open
Water wedstrijd gehouden. Arjan en
Annette namen namens zwemvereniging Oceanus deel. De weersomstandigheden waren wisselend, zo
zat je heerlijk in de zon en zo regende het flink. De spanning was hoog,
want hiere moest het gebeuren, hier
werden de medailles verdeeld waar
beiden al een heel seizoen voor
zwemmen en keihard trainen. Arjan en Annette begonnen beide aan
de 3 kilometer masters vrije slag. Na
42.13,25 tikte Arjan als tweede aan.
De dames masters startte 7 minuten
na de heren en Annette zwom haar

5 Kilometer hardlopen AVA
Aalsmeer - De maandelijkse Florimex baanloop bij atletiek vereniging Aalsmeer trekt altijd veel deelnemers. Woensdag 14 september wordt
wederom drukte en gezelligheid verwacht bij AVA. Of het record aantal
deelnemers van tachtig in juli van dit
jaar verbroken wordt, is nog even afwachten, maar duidelijk is wel dat de
Florimex baanloop populair blijft. Het
is tenslotte een gezonde bezigheid
op een uitstekende accommodatie.
En niet onbelangrijk: Er is sprake van
een prima organisatie bij AVA en gezelligheid is troef bij de baanloop. Het
is geen wedstrijd, iedereen loopt in
zijn of haar eigen tempo. Iedere hardloper of jogger is woensdag van harte welkom op de atletiekbaan om 12,5
rondjes af te leggen. Er wordt door de
deelnemers exact vijf kilometer gelopen. Aan de finish staan ervaren ju-

Klaverjassen bij
BV Hornmeer

Handboogschieten bij HBV Target
Kudelstaart - Op maandag 12 september start in de accommodatie van handboogvereniging Target aan de Wim Kandreef een nieuwe beginnerscursus. Deze cursus
staat onder leiding van twee erkende bondstrainers en bestaat uit tien
lessen van ongeveer anderhalf uur.
Voor deze cursus zijn nog enkele
plaatsen open. De benodigde materialen worden door de vereniging

ter beschikking gesteld. Het volgen
van de cursus is voor beginnende
handboogschutters een must om lid
te worden van HBV Target. De minimumleeftijd is 12 jaar. De eerste
cursusavond is van 19.30 tot 21.00
uur, de vervolglessen zijn van 20.00
tot 21.15 uur. Voor informatie en
aanmelden kan contact opgenomen
worden met Peter Bouwmeester via
0297-344577, na 18.00 uur.

3 kilometer in 44.06,00 en eindigde
ook als tweede. Er stond behoorlijk
wat stroming en Arjan heeft daar behoorlijk last van gehad, Annette had
er minder moeite mee. Twee maal zilver en er stond nog een 2 ½ kilometer op het programma voor Arjan.
Na een uur rust mocht hij wederom
aantreden, de mentale knop moest
wel even om, want de 3 kilometer zaten hem nog zwaar in de armen. De
heren jeugd en senioren gingen hard
van start en na 35.00,29 werd Arjan uiteindelijk keurig vijfde. Al met
al een prachtig resultaat, met twee
maal zilver ging iedereen heel tevreden naar huis.

Aalsmeer - Vrijdag 9 september
is er weer koppelklaverjassen voor
kaarters in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. De aanvang is
20.00 uur en iedere kaartliefhebbers
is van harte welkom. Vanaf 19.30 uur
staat de koffie klaar! Het koppelkaarten op 1 september is gewonnen door Ineke en Justin van Woerden met 5320 punten, gevolgd door
Marie Akse en Ben Blom met 4985,
Jaap Combee en Piet van Zijverden
met 4970 en Sjaan Kolenberg en Annelies van Scheppingen met 4859
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Thys Fokker en Paul Schouten
met 4027 ptn.

ryleden die de juiste tijd opnemen.
De baanlopen worden elke tweede
woensdag van de maand georganiseerd en de aanvang is altijd precies
om 20.00 uur.
Het is een uitstekende gelegenheid
om na te gaan hoe het met de conditie gesteld is en welke vorderingen
men maakt indien men in training is.
Na afloop wordt er altijd een groot
aantal prachtige planten verloot. Tevens krijgen alle deelnemers die tien
keer of meer in een jaar geweest zijn
een prachtig prijsje. Door de atletiekvereniging wordt na afloop van een
seizoen een oorkonde met alle tijden
verstrekt indien men drie keer of meer
heeft meegedaan. Deelname aan de
5 kilometer baanloop kost 2 euro en
nadere inlichtingen zijn te verkrijgen
in de kantine van de atletiek vereniging op de avond zelf, of bij Marja van
der Sluis via telefoonnummer 0297322117. De atletiekbaan is te vinden
aan de Sportlaan 43a. Voor meer info: www.avaalsmeer.nl

Weer badminton
voor dames
Kudelstaart - Op donderdag 15
september start na een lange vakantie weer badminton voor dames
in de Proosdijhal in de Einsteinstraat.
Er wordt gespeeld van 10.00 tot
11.30 uur. Belangstellenden zijn
welkom en mogen twee keer proef
badmintonnen. Er wordt niet gespeeld in de schoolvakanties. Voor
inlichtingen over vrouwen badmintonclub Slagvaardig kan gebeld worden naar 0297-326564 of
321509.

Start voetbalcompetitie

RKDES deelt eerste tik uit
Kudelstaart - De nieuwe voetbalcompetitie is weer begonnen. RKDES met de nieuwe trainer Hayo
Hendrinks had als eerste tegenstander United Davo. De Afas/vBerkel brigade schoot uit de startblokken, het eerste half uur werd United Davo behoorlijk onder druk gezet. Na 10 minuten mocht Edwin van
Maris een corner van rechts nemen
die hoog bij de tweede paal terecht
kwam, waar uitblinker Mark Schut
simpel maar wel fraai de bal in het
kruis kopte. Nog geen 2 minuten later kreeg Maarten van Putten, die
eind vorig seizoen af en toe eens mee
mocht doen, een dot van een kans.
Alleen op de keeper af wist hij echter niet te scoren, de keeper lag in de
weg. Weer 2 minuten later was het
wel raak. Edwin van Maris kwam over
links goed door en zijn voorzet werd
hard in eigen doel geschoten en zo
stond Des na een kwartier met 2-0
voor. Na een minuut of 20 kwam United Davo beter in hun spel en werd
RKDES toch wat naar achteren gedrukt. De tegen goal kwam na een
klein half uur. Eerst werd de bal op
de lat gekopt en daarna werd de bal
hard op het lichaam van Sander Boshuisen gespeeld waarna de bal een
beetje schlemielig de goal in verdween: 2-1. Een te korte terug speelbal zorgde voor tumult in de verdediging van DES, maar keeper Wilbert
Klijmij greep goed in. De tweede helft
waren de ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar weinig dreiging
voor beide doelen. United Davo kreeg
met de minuut meer problemen met
scheidsrechter Ende, die in hun ogen
weinig goeds kon doen. Halverwege
de tweede helft kreeg Maarten van
Putten zijn tweede kans op een goal,
maar weer alleen voor de keeper wilde het niet lukken. Edwin van Maris
pegelde na doorkoppen van Roald
Pothuizen net langs de verkeerde
kant van de paal. Vlak na deze kans
kon een speler van United Davo vertrekken na een wilde trap op Steef.
Nog geen 5 minuten later mocht een
andere speler van United DAVO nog

van geluk spreken dat ook hij niet
hoefde te vertrekken. Na een charge op Sven Boelsma was slechts geel
zijn deel. Eén minuut voor tijd besliste RKDES toch de wedstrijd. Maarten
van Putten omzeilde de buitenspel val
en ging wederom alleen op de keeper af, maar dit keer legde hij prima
breed, zodat Edwin van Maris de bal
in het lege doel mocht schuiven. De
ingevallen Ivo Lentjes kreeg nog een
prima kans om de score nog verder
uit te bouwen na een pas van Roald
Pothuizen, maar zijn inzet ging naast.
Toch werd het nog ver in blessure
tijd 4-1. De prima spelende Roy Endhoven ging over rechts lekker door,
maar zijn inzet stuiterde van de paal
het veld weer in. Echter daar stond
wederom Edwin van Maris die binnen
kon tippen: 4-1. Zondag speelt RKDES uit tegen Onze Gazelle. RKDES
speelde in de volgende samenstelling: Wilbert Klijmij, Mark Schut, Sander Boshuisen, Robin van der Steeg,
Sven Boelsma (91 Kevin Boelsma),
Edwin van Maris, Roald Pothuizen
(85 Paul Verburg), Steef Hoogwerff
Kroon, Roy Endhoven, Maarten van
Putten (90 Ivo Lentjes) en Richard de
Vries. Eppo

Gemma wint bij
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en ook
biljarten staan op het programma.
Mensen die graag willen rummicubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom. Op donderdag 1 september is het klaverjassen gewonnen
door Gemma van As met 5363 punten, gevolgd door Daan Sandee met
4948 punten, derde werd Eef van
Mourik met 4818 punten en vierde Henk de Jong met 4739 punten.
Het jokeren is gewonnen door Janny Noordam met 36 punten, op twee
Bets Teunen met 257 punten.

OVAK-Soos in Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
14 september vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 31 augustus is

gewonnen door Gerrit Kraan met
5279 punten. Op twee is Dirk van
Dam met 5122 punten geëindigd,
op drie Jan de Boer met 4893 en
vier Wil ter Horst met 4887 punten.

