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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

WWW.7STREET.NL

14 SEPTEMBER START

GRAND CAFÉ LIVE
IN CROWN STUDIO AALSMEER

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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!

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

Verleng het plezier

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

www.kunstuitleen-timeless.nl

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo en vr 12-17.00 uur 
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Ook voor al uw inlijstwerk

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

 D66 Onderwijs

 dat werkt

Informeel afscheid 
burgemeester Litjens

Het gemeentebestuur van Aalsmeer organiseert een afscheidsbijeenkomst 
voor burgemeester Pieter Litjens, met het oog op zijn kandidaatstelling 

voor de VVD-fractie van de Tweede Kamer.

‘Met nadruk een informele bijeenkomst’, was de enige eis 
die burgemeester Litjens aan zijn afscheid stelde. 

Dus: géén lange rijen, géén lange toespraken, 
wel veel tijd voor gesprek, voor terug- én vooruitkijken.

Op woensdagmiddag 19 september zijn álle inwoners 
van de gemeente tussen 17.00 uur en 19.00 uur welkom 

om Pieter Litjens de hand te drukken.

- Officiële uitnodigingen worden niet verzonden, alle Aalsmeerders én 
Kudelstaarters kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen - 

Burgemeester Litjens vraagt allen die komen om geen

      of          of              te schenken, 

maar om via een             aan een goed doel te denken.

Samen kunnen we meer

Stem CDA

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28

ABO

Bel voor een afspraak met 0297-328221 of plan direct 
een afspraak via www.profiletyrecenter.nl/afspraak

APK VOOR ALLE 
MERKEN AUTO'S NU 19.95

Geldig t/m 22 september 2012. Incl. afmeldkosten en 4-gastest (benzine). Exclusief roetmeting (voor diesel).

APK-KEURING

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop

alles minimaal
70% korting 

KOrTing

LAATsTe resTAnTen ZOmercOLLecTie

Afscheid burgemeester in 
eerste raad na zomerstop
Aalsmeer - Het zijn drukke tijden 
voor burgemeester Pieter Litjens en 
zijn mede-bestuurders en ambtelijke 
collega’s. Er moet nog veel bespro-
ken, geregeld en overgedragen wor-
den voordat de nog eerste man de 
‘deur’ Aalsmeer mag dicht trekken 
om zitting te kunnen nemen in de 
Tweede Kamer voor de VVD. De eer-
ste vergaderavond na de zomerstop 
vindt volgende week donderdag 13 
september plaats. De avond begint 
met het beraad om 19.30 uur in de 
raadskelder. De Winkeliers Vereni-
ging Centrum komt de fracties infor-
meren en consulteren over het op-
richten van een ondernemersfonds. 
Middels een schorsing krijgt ieder-
een vervolgens de tijd om naar de 
raadzaal te wandelen om hier van-
af 20.30 uur het beraad voort te zet-
ten. Na de opening wordt gespro-

ken over de jaarrekening 2012 en 
het jaarplan 2012 voor Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 
De behandeling is met name gericht 
op het kennisnemen van het jaar-
plan. Portefeuillehouder is wethou-
der Ad Verburg. Ook de volgende 
onderwerpen, verordening winkel-
tijden, intrekken bomenverordening, 
begroting 2013 GGD Amstelland en 
primaire begroting 2013 van de ge-
meenschappelijke Regeling Amstel-
land en de Meerlanden, vallen on-
der zijn verantwoording. Het laatste 
agendapunt valt in de portefeuille 
van wethouder Gertjan van der Hoe-
ven en betreft het voorstel om het fo-
toarchief te digitaliseren en te publi-
ceren op de website van het Noord-
Hollands Archief. Particuliere archie-
ven gaan overgebracht worden naar 
de archiefbewaarplaats. Rond half 

Paralympische spelen in Londen
Goud en brons zwemster 
Mirjam de Koning-Peper
Aalsmeer - Op woensdag 29 au-
gustus zijn in Londen de Paralym-
pische spelen van start gegaan. De 
Aalsmeerse zwemster Mirjam de 
Koning-Peper had zich, net als in 
Peking vier jaar geleden, geplaatst 
voor dit sportieve topevenement. De 
Aalsmeerse zwemster neemt deel 
aan vijf onderdelen. Gelijk de eer-
ste zwemdag liet Mirjam zien be-
hoorlijk goed getraind te hebben. De 
100 meter rug op donderdag 30 au-
gustus is beloond met een bronzen 
Olympische medaille. Tijdens de 400 
meter vrije slag en de 200 meter wis-
selslag drukte Mirjam ook wel haar 
stempel, maar niet voldoende om de 
fi nale te mogen zwemmen. Afgelo-
pen dinsdag 4 september zette zij 
Nederland weer ‘dik’ in de schijn-
werpers. Het hoogst haalbare wist 
de Aalsmeerse binnen te halen tij-

dens de 50 meter vrije slag. De tijd 
van 34.77 blijkt zelfs een nieuw pa-
ralympics record te zijn! Terecht de 
gouden Olympische medaille voor 
de zwemster. De reactie van Mir-
jam: “Hier ging ik voor. Ik had het 
niet verwacht, maar het is geweldig.”  
Aanstaande zaterdag 8 september 
komt de Aalsmeerse voor de laat-
ste maal in actie tijdens de Paralym-
pics. De 100 meter vrije slag staat op 
het programma. De wedstrijden be-
ginnen om 9.57 uur, de fi nale om het 
goud, zilver en brons start om 17.56 
uur. Hup, Mirjam: Aalsmeer is trots 
op je! 

Zondag 9 september is de laatste 
dag van de Spelen en maandag 10 
september komt Mirjam de Koning-
Peper weer naar Aalsmeer via Rot-
terdam airport. 

elf wordt tot slot aangevangen met 
de raadsvergadering. De raad staat 
onder voorzitterschap van burge-
meester Pieter Litjens. Aan hem het 
woord tijdens het voorstel over de 
invulling van de rekenkamerfunctie. 
De behandeling is gericht op het in-
stemmen met de detacheringover-
eenkomst met bureau Necker van 
Naem ter invulling van de rekenka-
merfunctie in de gemeente, alsme-
de het vaststellen van de verorde-
ning Rekenkamer. Het een na laat-
ste onderwerp valt eveneens onder 
de verantwoording van Litjens en 
gaat over de nieuwe invulling van de 
griffi e. Eervol ontslag gaat verleend 
worden aan de eerste en de tweede 
plaatsvervangend griffi er. De functie 
van raadsadviseur komt te vervallen. 
Hiervoor wordt de functie van be-
raadgriffi er ingesteld. Deze persoon 
gaat voor dertig uur per week aan-
genomen worden. Aan de fracties 
wordt gevraagd in te stemmen met 
het dekken van deze tijdelijke extra 
personele lasten. De vergaderavond 
wordt rond half twaalf besloten met 
afscheid nemen van de voorzit-
ter van de raad, Pieter Litjens. Jaap 
Overbeek zal namens de gemeente-
raad het woord tot hem richten. En 
daarna is het de beurt aan de bur-
gemeester om voor de laatste maal 
de voorzittershamer ter hand te ne-
men om de avond af te sluiten. Na 
afl oop zullen vast en zeker vele han-
den geschud worden. De wethou-
ders en fracties moeten voorlopig 
even samen ‘de tent’ Aalsmeer run-
nen. Er gaan vacatures gezet wor-
den voor een nieuwe burgemeester. 
Tijdens de ‘zoektocht’ krijgen de be-
stuurders hulp van een tijdelijke eer-
ste man.

Zware mishandeling!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 septem-
ber rond kwart voor elf in de avond is 
in de Roerdomplaan in de Hornmeer 
een 18-jarige inwoonster slachtof-
fer geworden van zware mishande-
ling. Het meisje is zonder reden door 
twee jongens aangevallen en heeft 
een bijtende vloeistof in haar linker-
oog en in haar mond gespoten ge-
kregen. De daders waren twee jon-
gens van ongeveer 15 jaar, rond 1.70 
meter lang. Ze droegen beiden een 
grijze sweater en hadden de capu-
chon over hun hoofd getrokken. De 
jongens kwamen uit het niets uit de 
bosjes bij het kinderdagverblijf op 
de hoek met de Karekietstraat. Het 

18-jarige slachtoffer begrijpt niets 
van deze laffe daad. Helaas heeft 
zij de gezichten van het tweetal niet 
kunnen zien. Er is niet gesproken, 
dus stemmen konden niet herkend 
worden. De 18-jarige is in het poli-
tiebureau behandeld. Agenten heb-
ben geholpen het onbekende mid-
del uit haar oog te wassen. Er zijn 
omstanders geweest, maar moge-
lijk dat zij dachten dat het hier om 
een spelletje ging. Het slachtoffer 
heeft even voor de mishandeling 
twee vrouwen gezien, die haar te-
gemoet liepen. Wie heeft meer infor-
matie over deze laffe daad? De po-
litie hoort het graag via 0900-8844.

LET OP! 
DEZE WEEK

VERSCHIJNT DE
PRAAMBODE APART
IN UW BRIEVENBUSIN UW BRIEVENBUS

START 8 SEPTEMBER: 

12.30 uur 

Pontweg in Oost

www.kmpa.nl
Kees Markman Pro Audio

wensen alle deelnemers een behouden vaart!

Deze zaterdag weer gezellig feest op het water!

Pramenrace: ‘De wereld 

rond met 150 pramen’
Aalsmeer - ‘De wereld rond met 150 

pramen‘, is het thema van alweer de 

27ste editie van de pramenrace en vast 

en zeker dat het ook dit jaar een heel 

gezellig feest op het water gaat wor-

den. Aanstaande zaterdag 8 september 

klinkt om 12.30 uur het startschot bij 

de Pontweg. Het wordt behoorlijk druk 

op de Ringvaart en de Westeinderplas-

sen, want inderdaad doen zo’n 150 

pramen mee aan dit steeds populair 

worden verkleedfeest op het water. 

Het feest krijgt dit keer vast, gezien het 

thema, een internationaal tintje. Het en 

der wordt steeds meer gepraat over de 

pramenrace en dan met name over het 

thema. Sommigen gaan op reis naar 

verschillende landen, andere teams 

gaan gezamenlijk op vakantie. Tipjes 

van sluiers worden overigens nauwe-

lijks opgelicht, want geheim houden 

tot de tweede zaterdag van september 

is eigenlijk een must. Er wordt altijd 

druk vergaderd achter gesloten (dikke) 

deuren. 

Kijken naar elkaar

Het bestuur kijkt reikhalzend uit naar 

alle creatieve bedenksels van alle deel-

nemers en zij niet alleen. Ook de teams 

kijken graag naar elkaar en heel veel 

inwoners gaan naar de Pontweg om 

deze gekkigheid voor aanvang gade te 

slaan. De eerste teams arriveren onge-

veer een uur (11.30 uur) van tevoren, 

dus voldoende tijd om lekker rond te 

kijken. De laatste weken is niet alleen 

vergaderd, maar ook fl ink geklust om 

alle vaartuigen weer veilig vaarklaar te 

maken. Sommige teams hoeven echter 

niet te lijmen of te timmeren, zij heb-

ben een nieuwe praam of bok laten 

bouwen en staan te popelen om 

deze te showen aan de rest 

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

08 sept.
2012

In samenwerking

met S.P.I.E. en

de Nieuwe

Meerbode

PRAAMONTBIJT: 

08.00 - 9.30 uur 

't Drijfhuis, Uiterweg

van de pramenracers. Het merendeel 

van de teams doen mee voor de gezel-

ligheid. Lekker een dagje gek doen 

met je vrienden en vriendinnen. 

Snellen en recreanten

Echter, er zijn ook teams die de 

pramenrace als een wedstrijd zien en 

alles op alles zetten om de race zo snel 

mogelijk te voltooien. Hard werken 

voor deze teams, vooraf om de praam 

of bok zo snel door het water te kun-

nen laten bewegen: Wat is sneller: Hout 

of blik? En natuurlijk moet ook de 

Penta buitenboordmotor in 

prima conditie worden 

gebracht. 

Haperen kost tijd en mogelijk een 

podiumplaats. Op de dag van de tocht 

der tochten staan alle teamleden op 

scherp en wordt tijdens het palaver en 

het ontbijt door genomen wie welke 

opdracht ook alweer gaat uitvoeren. 

Het klinkt bijna als werken, maar niet 

voor deze teams. Zij beleven net zoveel 

plezier aan de jaarlijkse pramenrace 

als alle recreanten, alleen anders. 

Niet voor niets wordt er gevaren in 

verschillende categorieën. Als eerste 

mogen de snelle teams starten, daarna 

is het de beurt aan de bokken en de 

damesteams en tot slot starten alle 

recreanten de Penta. De ongeveer 150 

pramen en bokken varen eerst over 

de Ringvaart richting de kleine Poel 

om uiteindelijk na een toeristische 

route vol opdrachten te fi nishen bij het 

Praamplein. De eerste, snelste pramen 

arriveren hier rond 15.15 uur. Wie na 

16.30 uur aanmeert, krijgt een straf-

punt. Vanaf ongeveer 17.00 uur vindt 

de prijsuitreiking plaats in de feesttent. 

SPIE en de redactie van de Praambode 

wensen alle deelnemers een behou-

den vaart en alle bezoekers veel 

kijkplezier!
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
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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

125e 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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
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 Haarlemmer-
meer, 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 nachtapo-
theek 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 prak-
tijkuren 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.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Start wijkgericht team Molenvliet
Amstelring in beweging
Aalsmeer - In Amstelveen en Uit-
hoorn is Amstelring Thuiszorg sinds 
juni 2012 met veel succes gestart 
met zelfsturende en wijkgerich-
te teams. Nu gaat ook in Aalsmeer 
het roer om. Het eerste zelfsturende, 
wijkgerichte Thuiszorgteam ‘Molen-
vliet’ is met ingang van 3 septem-
ber gestart. Dit team bestaat uit zeer 
gemotiveerde verzorgenden en ver-
pleegkundigen. De medewerkers 
krijgen de verantwoordelijkheid 
over het hele zorgproces, van het 
eerste tot het laatste contact met de 
thuiszorgcliënt. Op die manier regelt 
team Molenvliet alles zelf, zonder 
tussenkomst van planners en ma-
nagers. Het team beschikt over een 
directe telefoonverbinding. Overdag 
kan van 07.00 tot 23.00 uur gebeld 
worden naar 06-22219888, ’s nachts 
wordt doorgeschakeld naar 0900-
1866 (lokaal tarief).

Voordelen zijn dat knelpunten snel-
ler worden gesignaleerd, er minder 

verschillende gezichten tijdens de 
zorgverlening langs komen, er meer 
tijd is voor de cliënt en het team is 
gemakkelijker bereikbaar voor de 
cliënten, huisartsen en andere in-
stanties. Alle huisartsen, ziekenhui-
zen en andere instanties zijn mid-
dels een brief op de hoogte gesteld. 
Ook de cliënten in de wijk hebben 
een brief gekregen met alle infor-
matie over de veranderingen. Team 
Molenvliet staat te popelen om te 
starten! Veel cliënten zijn zeer en-
thousiast over deze ontwikkelin-
gen en zien de samenwerking met 
het team zeker zitten. Het team ver-
trouwt op een goede samenwerking 
met iedereen en veel tevreden cli-
enten. Heeft u zorg nodig op het ge-
bied van verzorging of verpleging en 
woont u in Zuid, Oost of in het Dorp 
van Aalsmeer? Bel dan genoemd 
06-nummer of mail naar: wijkteam-
molenvliet@amstelring.nl Team Mo-
lenvliet is gevestigd aan de 1e JC 
Mensinglaan 27b.

Start avondspreekuur bij 
algemeen maatschappelijk werk
Aalsmeer - Vanaf 4 september zal 
op de dinsdagavond in de even we-
ken een avondspreekuur worden 
gehouden bij het maatschappe-
lijk werk van Vita welzijn en advies 
in Aalsmeer. Belangstellenden kun-
nen langs komen op het spreek-
uur tussen 18.00 en 19.00 uur in de 
Parklaan 26a. Het maatschappelijk 
werk helpt mensen die het even niet 
lukt om problemen zelf of te lossen. 
Iedereen maakt wel eens een moei-
lijke periode in het leven door, bij-
voorbeeld door scheiding, opvoed- 
of relatieproblemen, omgaan met 
ziekten en achteruitgang van moge-
lijkheden, stress- en/of spannings-
klachten, overlijden in uw omgeving, 
problemen met/op het werk. Ieder-
een kan met problemen zitten waar 
men alleen niet uit komt. Het maat-
schappelijk werk luistert en er wordt 
samen besproken wat u kunt doen 
om uit de problemen te komen, om 
u beter te voelen, hoe u het anders 
aan kunt aanpakken of tot een keu-

ze kan komen om weer stappen te 
kunnen zetten. Maatschappelijk 
werk helpt ook bij praktische vragen, 
bijvoorbeeld over huisvesting, inko-
men, werk, formulieren. Vita wel-
zijn en advies kan geen woning of 
uitkering regelen, maar kan wel in-
formatie geven over regelingen en 
welke stappen er genomen moeten 
worden voor het verkrijgen van bij-
voorbeeld een woning of uitkering. 
Maatschappelijk werk denkt graag 
mee. Inwoners kunnen bij het maat-
schappelijk werk gratis en zonder 
verwijzing terecht. Er wordt dage-
lijks inloopspreekuur gehouden tus-
sen 08.30 en 09.30 uur en vanaf nu 
ook op de even weken op dinsdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur. Tevens 
wordt dagelijks telefonisch spreek-
uur gehouden tussen 08.30 en 09.30 
uur, van 13.00 tot 14.00 uur en tij-
dens even weken op dinsdag tussen 
17.00 en 19.00 uur. Voor meer infor-
matie: 0297-326670 of kijk op www.
vitawelzijnenadvies.nl. 

Coupe et Couture draait door
Aalsmeer - Zoals het in Aalsmeer 
niet altijd stortbuien regent, zo re-
gent het niet altijd kogels in Kinsha-
sa. Maar dikwijls zijn de omstandig-
heden zo gevaarlijk en bedreigend 
dat het een wonder mag heten dat 
de school van kinderhuis Kinkole in 
Kinshasa een confectie-opleiding 
heeft kunnen ontwikkelen, die zo-
veel succes heeft dat de producten 
van de leerlingen al met winst kun-
nen worden verkocht. De confectie-
opleiding heeft dus twee kanten: de 
kinderen leren het vak van knippen, 
naaien en kleding maken en kinder-
huis Kinkole ontwikkelt een eenvou-
dige bron van inkomsten. Mede met 
behulp van de Stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
heeft de Doopsgezinde gemeen-
te Aalsmeer samen met andere or-
ganisaties de aankoop van naaima-
chines, snijtafels, kasten en stoffen 
kunnen steunen waardoor de op-
leiding Coupe et Couture draait! Dit, 
weliswaar zo nu en dan onderbroken 

als de situatie te gevaarlijk is. Wat nu 
dringend nodig is betreft de verbete-
ring van de huisvesting. Nu nog wor-
den elke dag, als de opleiding Coupe 
et Couture wordt opgestart, de ma-
chines vanuit een beveiligde opslag-
plaats, 300 meter verderop, naar het 
gewone schoolgebouwtje getrans-
porteerd. Dit met alle risico’s van be-
schadiging, wanordelijkheid en an-
dere storingen van dien. Er zou dus 
een eigen eenvoudig atelier moeten 
komen. De laatste kostenschatting 
hiervoor is 6.000 euro. Bij de OSA 
loopt nu de aanvraag tot een bedrag 
van 2.500 euro. Samen met de reeds 
aanwezige toezeggingen en enkele 
aanvullende acties kan hiermee de 
nieuwe huisvesting worden gereali-
seerd. Als de positieve ontwikkelin-
gen, mede dankzij de inwoners van 
Aalsmeer, zich zo doorzetten, dan 
zijn de producten van ‘Coupe et Cou-
ture Kinshasa’ misschien binnen tien 
jaar terug te vinden in de westerse 
winkels! 

Bijeenkomst Oost
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-Oost 
komt maandag 10 september bijeen 
in de brede school De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Aanvang 
19.30 uur. Het eerste half uur (inloop) 
kunnen wijkbewoners vragen stel-
len, opmerkingen spuien, etc. Info op 
www. Wijkraad Aalsmeer Oost

Pechteld wil geen scheiding 
tussen kerk en straat
Aalsmeer - Tijdens een presenta-
tie van het magazine Meer+ gingen 
Alexander Pechteld (D66) en Arie 
Slob (Christen Unie) met elkaar in de-
bat over de vraag ‘Is er meer dan poli-
tiek en economie’. Het werd een boei-
end gesprek onder leiding van Jaco-
bine Geel (NCRV), waarbij Pechteld 
opmerkte dankbaar te zijn voor de so-
ciale inzet van de kerk voor de samen-
leving. “Ik ben wel voor de scheiding 
tussen kerk en staat, maar niet voor 
de scheiding tussen kerk en straat.” 
Ook een aantal medewerkenden aan 
het blad, waaronder Christoph Had-
dad (GTST) en Lizelotte van Dijk, 
sprak met elkaar over de vraag ‘Is er 
meer tussen hemel en aarde’. Lizelot-
te, die meewerkte aan het program-
ma ‘Op zoek naar God’, vertelde dat 
haar zoektocht naar God nog steeds 
bezig is. “Maar ik heb ook het gevoel 
dat God op zoek is naar mij”, voegde 
ze eraan toe. In Nederland zijn zo’n 
vier miljoen mensen die als ‘spiritu-
ele zoekers’ aangeduid kunnen wor-
den. Ze geloven dat er meer moet 
zijn, maar vullen dat zeer divers in. 

Het magazine Meer+ wil deze doel-
groep aanspreken. Het blad wordt 
uitgegeven in een oplage van 270.000 
en verspreid door duizenden chris-
tenen, die hiermee een impuls wil-
len geven aan het gesprek over zin-
gevingsvragen. Ook de website www.
isermeer.nl werd tijdens de presenta-
tie gelanceerd. Projectleider Hans Es-
chbach van Meer+ gaf aan, dat de 
kerk een imagoprobleem heeft. Arie 
Slob meldde dat hij Alexander Pech-
teld al eens heeft uitgenodigd om met 
hem mee te gaan naar de kerkelijke 
gemeente waar hij deel van uitmaakt. 
Want er zijn in Nederland duizen-
den kerken, waar de warmte van het 
evangelie ervaren kan worden. Da-
niella Lankman, die ook deelnam aan 
het forum, vertelde dat ook zij jaren-
lang heeft rondgelopen met een ne-
gatief beeld van kerk en geloof. “Het 
was voor mij een openbaring toen ik 
voor het eerst met mijn man mee-
ging naar een kerkelijke gemeente.” 
Ze gaf ook aan blij te zijn met Meer+. 
“Al mijn vrienden gaan een exemplaar 
cadeau krijgen van mij.” Film over het Witte Kruis

Zondag inloop voor 65+
Aalsmeer - Op zondagmiddag 9 
september zijn alle 65+ers weer van 
harte welkom van 15.00 tot 16.30 
uur tijdens de maandelijkse inloop 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat 55. Deze middag wordt, op 
verzoek, gekeken naar beelden over 
het ontstaan van het Witte Kruis in 
Aalsmeer. Er worden beelden ge-
toond over de totstandkoming van 
het gebouw en de zorg. Het bad-
huis is te zien en er zijn beelden hoe 
zieken vanaf de Buurt in die dagen 
naar het ziekenhuis werden ver-

voerd. Ook het toenmalige consulta-
tiebureau en de bezoekjes die daar-
aan werden afgelegd. Een mooie 
impressie van dit bijzondere stuk 
geschiedenis van Aalsmeer. 
Met aan het begin van de Inloop 
een verhaal met muzikale omlijs-
ting en in de pauze een hapje en 
een drankje.
Voor vragen kan gebeld worden met 
Ellen van Houten, ouderenpastor via 
06-14144344. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd.

Zondag dienst om 10u. met ds. 
CA. E. Groot, Barneveld. Organist: 
W. Spaargaren. 18.30u. 10R-dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. J. Haeck, Zeist. 
Organist: R. Kooning. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker 
Martijn Piet. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. met ds. K. Muller. 18.30u. met 
ds. C.J. van Rhijn, Amstelveen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
comm.viering met N. Kuiper. Zon-
dag om 10.30u. euch.viering in Kar-
melkerk met L. Seeboldt. Mmv Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst in 
Karmelkerk met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met dhr. E. Bak-
ker, Venlo.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. viering met H.A.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen 
opgave ontvangen.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. met Simon van 
Groningen. Tevens crèche en peu-
terdienst.

Alphakerk Amstelland
Startdienst in Floragebouw, Bilder-
dammerweg. Spreker: Pieter Mur. 
Van 9.45u.-13u.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst 10u. ds. Witzier. 
Om 18.30u. ds. P.J. den Hertog. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Startzondag om 10u. 
verzorgd door Geestelijke Leiding.
Zondagsschool en oppas voor al-
lerkleinsten.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering. Mmv Heilige Boon-
tjes en Kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 
9 september

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

Vermist.
- Aalsmeerderweg: Grote gecastreerde kater met tijgerprint
- Aalsmeerderweg: Ongecastreerde kater. Rug rood, buik wit. Draagt 

witte vlooienband. Is 15 jaar en heet Jari. Is ontsnapt na bezoek aan 
dierenarts vanwege gewonde rechtervoorpoot. 

- Sportlaan: Jonge rode poes van 1 jaar oud. Ze heet Floortje.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Jong cypers katje van ongeveer 4 maanden.
- Hornweg: Grote witte Jack Russell met bruine oren.
- Korfstraat: Cypers bruin-grijze poes. Witte bef en achterpoten.
- Jasmijnstraat, hoek Columbiahof: Jong cypers-witte kat. Kop, romp 

en staart zijn cypers en de rest is wit.

Waar is 
Floortje?

Aalsmeer - Als vermist opge-
geven is de rode poes Floor-
tje. Het dier is vrij tenger ge-
bouwd. Floortje is pas 1 jaar 
oud en wordt vermist vanaf de 
Sportlaan. Wie de poes heeft 
gezien, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o. 
via 0297-343618.

Fietsdag voor goed doel
Aalsmeer - Stichting Aalsmeer 
Fietst organiseert op zondag 30 sep-
tember de Aalsmeer fietsdag. De op-
brengst van de fietsdag is bestemd 
voor de stichting ALS.ALS staat voor 
Amyotrofische Lateraal Sclerose en 
is een zeer ernstige spier- en zenuw-
ziekte, waarbij de zenuwcellen in het 
ruggenmerg en de hersenen lang-
zaam afsterven. Iedereen heeft er 
baat bij dat deze ernstige ziekte aan-
dacht krijgt en onderzoek wordt ge-
stimuleerd, zodat deze ziekte de we-
reld uit gaat. 
Om dit te bereiken is veel geld no-
dig en daarom organiseert de stich-
ting AalsmeerFietst dit jaar deze spe-
ciale fietsdag. Eerder dit jaar heeft 
Aalsmeer Fietst een tocht naar San-
tiago de Compostella georganiseerd. 
Hier aan hebben zeven sterke man-

nen deelgenomen en op de fiets een 
afstand afgelegd van 2.600 kilome-
ter met als motto ‘Trap ALS de we-
reld uit’. Aan de fietstocht van 30 sep-
tember kan iedereen deelnemen. Er 
is een tocht van veertig kilometer, 
geschikt voor alle leeftijden en ook 
goed te rijden door elektro fietsers. 
De tocht voert de deelnemers door 
een prachtige omgeving, grotendeels 
buiten Aalsmeer. De andere tocht is 
honderd kilometer lang, is bestemd 
voor de meer geoefende rijders en 
gaat door het prachtige Groene Hart. 
Op beide routes zijn voldoende rust 
en/of horecagelegenheden. Inschrij-
ven kan 30 september op Raadhuis-
plein vanaf 8.00 uur. De kosten van 
deelname bedragen 5 euro per per-
soon. De gehele opbrengst gaat naar 
de stichting ALS. 
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

AANRADER: HEBBEDING:

NIEUW: AANBIEDING:

€ 69,95

€ 29,95

€ 15,95

€ 3,00

Kleurige ukelele’s
(verschillende printjes)

Sleutelhanger
mini-harmonica

Lessenaar
Gypsy Rose

Klassieke gitaar ‘Martin’
(in zwart en blauw)

Muziek
Donderdag 6 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feest-
tent Praamplein met optredens DJ 
Martijn, Sasja Brouwer, Diep Triest 
en Ruth Jacott vanaf 20.30u.
Vrijdag 7 september:
* Party Time in feesttent met DJ 
Martijn, Danny Terp, het Feestteam, 
Charley Luske, Wolter Kroes en Di-
va’s of Dance vanaf 20.30u.
* Vanaf 00.30u. afterparty in café de 
Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 8 september:
* Uit de Penta Party in feesttent met 
DJ Joost, Rob Ronalds, Mike Pe-
terson, Starkoo, Dries Roelvink en 
Ronnie Rysdaeal vanaf 20.30u.
* Vanaf 00.30u. after party in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Jay Tamkin Band in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 21.30u.
Zondag 9 september:
* Dubbelconcert Jenee Halstead en 
Oh Susanne in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15u.
*
Exposities
8 en 9 september:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Elke zaterdag 
en zondag open 13 tot 17u.
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
en zondag 11-16u. 
Vanaf 6 september:
* Schilderijen en beelden Willem 
Vaarzon Morel en Constance Wi-
baut in Oude Raadhuis, Dorpstraat. 
Opening 8 september om 16u.
10, 21 en 26 september:
* Foto-tentoonstelling ‘Aalsmeerse 
ambtenaren toen en nu’. Op 10/9 te 
bezoeken om 16u., op 21/0 om 10u. 
en 26/9 om 16u. Aanmelden: ten-
toonstelling@aalsmeer.nl 
15 en 16 september:
* Kunstroute in centrum en omge-
ving met exposities, cabaret en mu-
ziek. Zaterdag en zondag 12-17u

Diversen.
Donderdag 6 september:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Sjoelen bij Oostend in Het Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 september:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Verkoop boeken in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg 392 van 12 tot 
15u. Zaterdag 8 september curiosa-
markt, boekenverkoop en expositie 
van 11 tot 15.30u.
Tot en met 8 september:
* Verlichte tuinen op de Uiterweg. 
Iedere avond vanaf 21u.

* Feestweek Aalsmeer in tent op 
Praamplein. Vrijdag seniorenmid-
dag. Programma en kaarten: www.
feestweek.nl. 
Zaterdag 8 september:
* Pramenrace ‘Met 150 pramen de 
wereld rond’. Start 12.30u. Pontweg. 
Prijsuitreiking vanaf 16.30u. in feest-
tent op Praamplein.
8 en 9 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Ook op 15 
en 16 september.
* Hibra, motorsportspektakel in La-
kenblekerstraat. Zaterdagavond 3 
uurs race. Zondag 10-18u.
Zondag 9 september:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW 
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-11.30u.
Maandag 10 september:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
Dinsdag 11 september:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in Het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Woensdag 12 september:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u. Op maan-
dag 17 september speelavond.
Donderdag 13 september 
* Sjoelavond om 19.45 uur in De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
* Jubileumkienavond Vogelvereni-
ging in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan v/a 20u.
Vrijdag 14 september:
* Darten Poel’s Eye in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 15 september:
* Receptie 25 jaar Show Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubhuis Bil-
derdammerweg, 15-18u.
* Indoor korenfestival in 7Street, Van 
Cleeffkade.
15 en 16 september:
* Bloemencorso Aalsmeer. Zaterdag 
tocht door dorp, zondag tentoon-
stelling bij Van Cleeffkade.
Maandag 17 september:
* Start damesvereniging in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 6 september:
* Info-avond gemeente inkoopac-
tie zonne-energie in gemeentehuis 
vanaf 19.30u.
Maandag 10 september:
* Bijeenkomst met inloop v/a 19.30u 
wijkraad Oost in De Mikado, Cath. 
Amalialaan 66.
Woensdag 12 september:
* Inloop v/a 19.30 en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.

Een uitverkochte tent voor de nostalgische filmavond op dinsdag. In de pauze 
kon genoten worden van livemuziek van smartlappenkoor Denk aan de Buren.

Kaarten voor feestweek 
ook bij de tent te koop!
Aalsmeer - Met een goed bezoch-
te tentdienst zondag, een gezellige 
sport- en spelavond van SPIE voor 
de startvolgorde van de pramenrace 
op maandag, een uitverkochte nos-
talgische filmavond op dinsdag en 
een drukbezochte kindermiddag op 
woensdag en is de achttiende edi-
tie van de feestweek van Aalsmeer 
nu in volle gang. Vanavond, donder-
dag 6 september, presenteert de or-
ganisatie de eerste grootse feest-
avond met de Miss Aalsmeer ver-
kiezing en optredens van een sca-
la aan artiesten. De presentatie tij-
dens de verkiezing in de tent op het 
Praamplein is in handen van zange-
res Sasja Brouwers en Henk Siet-
sema van de Praam. Het podium is 
deze avond ook voor DJ Martijn, de 
topband Diep Triest met goede mu-
ziek en leuke acts en zangeres Ruth 
Jacott. De verkiezingsavond is van 
20.30 tot 00.30 uur en er zijn nog 
kaarten te koop. Uit reacties blijkt 
dat de kaartverkoop alleen via de 
website bij een groot aantal vaste 
tentbezoekers op problemen stuit. 
Om hen tegemoet te komen, is be-

sloten ook kaarten aan de tentdeur 
te gaan verkopen. Zorg wel dat je op 
tijd bent, want vol is vol. De kaart-
verkoop aan de tentdeur geldt ook 
op vrijdag 7 september tijdens Par-
ty Time met DJ Martijn, Danny Terp, 
Het Feestteam, Charley Luske, Wol-
ter Kroes en de Diva’s of Dance 
met Anita Doth (2 Unlimited), Nan-
ce (twenty4seven) en Des’ Ray (Two 
Brothers on the fourth Floor). Het is 
Party Time van 20.30 tot 01.00 uur. 
En voor de Uit de Penta Party op Za-
terdagavond 8 september kunnen 
ook kaarten aan de tentdeur ge-
kocht worden. Uit de Penta kunnen 
de bezoekers met feestdj Joost, Rob 
Ronalds, Mike Peterson, Starkoo, 
Dries Roelvink en Ronnie Ruysdael 
van 20.30 tot 01.00 uur. Kaarten voor 
de drie feestavonden kosten 17,50 
euro per stuk. Op vrijdagmiddag 7 
september zijn overigens alle oude-
re inwoners welkom in de feesttent 
voor een gezellige reis door Holland 
en met bekende Hollandse liedjes. 
De ouderenmiddag is van 14.00 tot 
16.00 uur gratis te bezoeken. Voor 
meer informatie: www.feestweek.nl. 

Boeiend programma zaterdag en zondag

Reis door de ‘groentijd’ op 
open monumentendagen
Aalsmeer - Zaterdag 8 en zondag 
9 september zijn weer de open mo-
numentendagen. September, tradi-
tioneel monumenten maand, staat 
dit jaar in het teken van ‘Groen van 
Toen’. Een heel breed boeiend the-
ma. Van alle lidstaten van de Eu-
ropese Unie heeft Nederland het 
hoogste percentage bebouwd ge-
bied en het kleinste aandeel natuur 
en bos. Groene monumenten zijn 
er echter in vele soorten, denk aan 
tuinen, parken, begraafplaatsen en 
buitenplaatsen. Bij groene monu-
menten zijn natuur en cultuur nauw 
aan elkaar verbonden. Er is wel na-
tuur, maar er is altijd iets mee ge-
daan, zodat het weer past bij cul-
tuur. Groen is dynamisch, het ver-
andert constant en verdwijnt ook 
weer. Het groeit en bloeit en vervalt. 
Zo ook ieders beeld van groen, dat 
staat niet stil, het gebruik van groen 
ontwikkelt zich. En zo kan aan histo-
risch groen de loop van de geschie-
denis en de verhalen van de plek of 
de gebruikers afgelezen worden.
De KCA werkgroep monumenten 
en architectuur heeft ter ere van de 
komende monumenten dagen een 
boeiend programma samengesteld 
waarbij u zowel zaterdag als zondag 
door enthousiaste gidsen meegeno-
men wordt op een reis door de tijd. 

U reist met een oude bus van Maar-
se en Kroon. Tijdens de bus tocht 
krijgt u bijzondere verhalen te ho-
ren over de route en zijn gebouwen. 
Het programma begint om 11.00 uur 
in de Historische Tuin met een rond-
leiding. Om 12.00 uur is er tijd voor 
koffie met een broodje en informatie 
over de loop van de dag. Om 12.30 
uur vertrekt de bus naar het Serin-
genpark. Over het park en de hui-
zen komt u van alles te weten over 
de ontwerper, de landschapsarchi-
tect C.P.Broerse en architect Hein 
Salomonson. Om 13.30 uur vervolgt 
de bus zijn tocht naar de Oud Ka-
tholieke kerk aan de Oosteinderweg 
waar Pastoor Jacob Spaans uw gids 
zal zijn. Om 14.30 uur vertrekt de 
bus naar het Boomkwekerskerkhof 
aan de Stommeerweg waar u niet 
alleen een rondleiding krijgt, maar 
ook kunt genieten van gedichten en 
een foto expositie van de restaura-
tiewerkzaamheden. Om 15.30 uur 
rijdt de bus naar het Raadhuisplein. 

Vol is vol De kosten bedragen 10 eu-
ro per persoon en dit bedrag is in-
clusief een zeer informatief pro-
grammaboekje, koffie, een brood-
je, bustocht en gidsen. Telefonisch 
aanmelden bij EKZ makelaars via 
0297-344444 

Annefie van Itterzon (rechts) ontvangt kunstenaar Willem Vaarzon Morel bij 
het Oude Raadhuis. De 82 jarige paardenschilder krijgt een overzichtsten-
toonstelling die aanstaande zaterdag geopend wordt.

Inleiding Paul Hugo ten Hoopen
Bekende kunstenaars Morel 
en Wibaut in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur opent het nieuwe culturele sei-
zoen met verve. Twee bekende na-
men uit de Nederlandse kunstwe-
reld Wim Vaarzon Morel en Con-
stance Wibaut tonen de pronkstuk-
ken uit hun oeuvre. Wat Wim Vaar-
zon Morel betreft gaat het om een 
overzicht van ruim zestig jaar kun-
stenaarschap. Er zijn vroege schil-
derijen van zijn bekende taferelen 
met paarden te zien, maar ook fraaie 
aquarellen van dieren, deze week 
gemaakt op een boerderij in Oost-
zaan. Het is een eer om de teke-
ningen, aquarellen, schilderijen en 
beelden van beiden te tonen in Het 
Oude Raadhuis van Aalsmeer. De 
beelden van Constance Wibaut ken-

merken zich door een doordachte 
wijze van werken en een rake type-
ring van mensen. Geïnspireerd door 
de portrettraditie van de Italiaanse 
renaissance kenmerken de beelden 
van Wibaut zich door krachtige vor-
men en fijne details. Cultuurliefheb-
bers opgelet: Aanstaande zaterdag 
8 september om 16.00 uur geeft de 
schilder Paul Hugo ten Hoopen een 
inleiding op de tentoonstelling en 
kunt u de kunstenaars ontmoeten. 
De nieuwe expositie is na zaterdag 
tot en met 21 oktober te bezichtigen 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat, iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Door Annefie van Itterzon

Veiling op kunstbeurs voor 
Kunst en Cultuur Aalsmeer
Aalsmeer - De tweede editie van 
Kunst aan de Westeinderplassen is 
vrijdag 31 augustus geopend met 
een veiling van kunstwerken van 
kunstenaars uit Aalsmeer en omge-
ving. Deze bijzondere opening van 
de drie dagen durende kunstbeurs 
trok veel belangstelling. Voor de vei-
ling hadden de veilingmeesters uit 
De Kwakel hulp van twee bijzonde-
re opstekers. Voor Aalsmeer toon-
de burgemeester Pieter Litjens de te 
verkopen kunstwerken en voor Uit-
hoorn was loco-burgemeester Je-
roen Verheijen naar de Kudelstaart-
seweg gekomen. De opbrengst van 
de veiling gaat naar twee goede 
doelen. Burgemeester Pieter Litjens 
hield in zijn voorwoord een pleidooi 
voor de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. “KCA biedt al vele jaren 
kunst in de breedste vorm aan met 
voorstellingen, tentoonstellingen 
en binnenkort weer de kunstrou-
te. Door bezuinigingen heeft KCA 
de opdracht gekregen de eigen in-
breng te verhogen. Er is minder 
subsidie beschikbaar. Met de op-
brengst van de veiling kan een ver-
nieuwde start gemaakt worden.” De 
Aalsmeerse stichting moet de op-
brengst delen met de Kwakelse vei-
ling. Deze organisatie zorgt dat het 
Kwakelse verenigingsleven levend 

gehouden wordt. De kunstbeurs 
bracht voor een breed publiek he-
dendaagse kunst in al haar verschij-
ningsvormen. Er werden schilderij-
en, bronzen en keramische beelden, 
maar ook glaskunst, foto’s en siera-
den geëxposeerd. Kunst kijken en 
kunst beleven waren de ingrediën-
ten van de kunstbeurs. Binnenkort 
wordt de opbrengst van de veiling 
voor de goede doelen bekend ge-
maakt. Het bod op de vrijdagavond 
kon namelijk het hele weekend nog 
overschreden worden. Bezoekers 
mochten ook op zaterdag en zon-
dag geld bieden op de veilingstuk-
ken. Momenteel wordt de balans 
opgemaakt. 

Zondagmiddag in De Oude Veiling
Dubbelconcert van Jenee 
Halstead en Oh Susanna
Aalsmeer - Op zondag 9 septem-
ber kan genoten worden van een 
dubbelconcert door Jenee Halstead 
en Oh Susanna vanaf 15.00 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Jenee Halstead kreeg 2 jaar geleden 
veel lovende reacties op haar Euro-
pese debuut The River Grace en 
over haar recent verschenen Raised 
by Wolves schreef Heaven Magazi-
ne: “Ook in haar zang is Halstead 
veel meer gaan varieren, want waar 
ze op The River Grace alom werd 
geroemd vanwege de kwaliteit van 
haar stem, op Raised By Wolves 
klinkt ze nu eens veel sensueler dan 
weer nog aangrijpender, waarbij ze 
het zelfs aandurft om op enkele van 
de hoogtepunten van de plaat, zo-
als Garden Of Love en het wonder-
schone titelnummer, vooral het ho-
ge register in haar stem in te zet-
ten ten einde een tederheid te be-
reiken die adembenemend is in zijn 
ontroering.” Oh Susanna (Suzie Un-
gerleiter) veroverde Americana min-
nend Europa met haar schitterende 
CD Sleepy Little Sailor. En de CD’s 
die sindsdien verschenen baar-
den misschien niet zoveel opzien, 
maar doen in kwaliteit niets onder 

voor haar verrassende debuut. Op 
Soon The Birds, de nieuwe cd van 
Oh Susanna doet de Canadese ge-
woon datgene, waar ze al tijden zo 
verdomd goed in blijkt. En dat is, 
het brengen van prima roots mu-
sic. Herfstig weemoedig aandoende 
klanken met natuurlijk de prachtige 
stem van La Ungerleider zelve.  

Pramenklusavond groot succes
After party’s in de Praam
Aalsmeer - Het was weer een be-
wogen weekend in café de Praam 
dat startte op donderdagavond 
met de pramenklusavond. Door het 
slechte weer was er slechts één 
praam het dorp in komen varen en 
wel het team van de Stenhuis mei-
den. Wel zijn tientallen spietjes in-
geleverd, waaronder een reu-
ze spie van 2 meter, gemaakt door 
het team van De wijzen uit het Oos-
ten. Er werden maar liefst 13 pen-
ta motoren geshowd, inclusief de 
lucht. Al met al weer een geslaag-
de pramen actie. Zaterdag na het 
vuurwerk stond de eerste editie van 
Nista’s Club night op het program-
ma en deze is heel goed ontvan-
gen. De komende week is het feest 
van het jaar met de feestweek. De 
praam is alleen vrijdag en zaterdag 
geopend. Vrijdag is er een specia-
le after party vanaf 00.30 uur in het 
café in de Zijdstraat. Wees op tijd, 

vol is vol. Zaterdagmiddag start de 
Praam voor de eerste keer met een 
pramen muntjes opmaakparty. De-
ze pramenrace afterparty start om 
16.00 uur en is tot 20.00 uur achter 
in de tuin van de Praam. De feeste-
lijke middag wordt muzikaal opge-
luisterd door de Aamsterdamse DJ 
Marco. Er kan deze middag ook met 
feestweekmunten betaald worden.
Zaterdagavond is er in de Praam 
een feestweek afterparty. Aanvang 
00.30 uur met DJ Edwin. Ook deze 
avond geldt: vol is vol. Toegang voor 
iedereen vanaf 18 jaar die een iden-
titeitsbewijs kan tonen!

Het dak er af zaterdag!
Jay Tamkinband in Shack
Oude Meer - Volmondig ja heeft 
The Shack gezegd op het aanbod 
van de supertalentvolle band Jay 
Tamkin uit Engeland om te mogen 
spelen in Oude Meer. Deze jongens 
gaan héél groot worden en de kans 
om ze nu nog te zien én horen in 
de gezellige, intieme sfeer van The 
Shack is uniek! De Jay Tamkin Band 
is een opzienbarend talent en een 
opkomende main-act in Bluesrock-
land! Een driemanformatie die ver-
schillende stijlen kunnen spelen. 
Bandleider is Jay Tamkin, een 22 
jarig gitaarwonder en multi instru-
mentalist. In Engeland is het drie-
tal inmiddels razend populair en 

niet voor niets wordt ze gevraagd op 
te komen treden tijdens de grotere 
festivals en in bekende clubs. Met 
het optreden van deze ‘jonge hon-
den’ gaat het dak er aanstaande za-
terdagavond zeker af. De Jay Tamkin 
Band is: Jay Tamkin op zang en gi-
taar, Nick Ramos Pinto op drums en 
Rik Christiansen op keyboard.
The Shack is geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondagmiddag van-
af 15.00 uur en aanvang van de 
Jay Tamkin Band is zaterdagavond 
8 september om 21.30 uur! Entree 
5 euro. The Shack is te vinden aan 
de Schipholdijk 253b in Oude Meer. 
Voor alle info: www.the-shack.



Op woensdag 12 september is er geen avondopenstelling 
i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies van afde-
ling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.

Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012

Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen 
van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kie-
zer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die 
datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministra-
tie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan stemmen 
in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt de legitima-
tieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar 
u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer 
dan 5 jaar is verlopen op 11 september 2012 aanstaande, dan 
mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen. 

Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie 
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent 
om uw stem uit te brengen? Dan is er nog slechts één mogelijk-
heid om iemand anders uw stem te laten uitbrengen. 

1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt 
u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen door uw 
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) 
en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen 
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). De ge-
machtigde moet zijn/haar stem uitbrengen in Aalsmeer. Hij/
zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/
haar eigen stem. Hij/zij mag niet meer dan twee machtigin-
gen hebben. 

Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt u 
een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet al-
leen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook een 
kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever aan de 
stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te 
tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan hoeft u niet in 
te leveren. Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem 
uit ( herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente de 
identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt het bij 
het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd. 
De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich altijd met een 
geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie hierboven) 

Elders Stemmen
een Kiezerspas aanvragen. U kunt alleen nog in persoon aan 
de balie een Kiezerspas aan vragen. Dat kan aan de balie bij 
de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 
14.00 uur.

Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september 2012; 
14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan 
alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Dienst-
verlening aangevraagd worden. Hierbij dient een kopie van een 
geldig identiteitsdocument te worden overlegd.

Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen 
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Tel: 
0297-387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in 
elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat 
het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op 
de achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembu-
reaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. 

N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht: 
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken, Sport-
laan 86!

Wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen:
- Hornweg 142, het kappen van een boom;
- Twijnderlaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen.

VerLeende omgeVingsVergunningen, 
reguLiere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 
0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tus-
sen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergun-
ningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 omge-
vingsvergunning te verlenen:
- Midvoordreef 18, het realiseren van het dakterras;
- Oosteinderweg 236, het wijzigen van het gebruik.

VerLeende omgeVingsVergunningen, 
uitgebreide procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9. 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 beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

- Molenpad 2, het wijzigen van brandscheidingen en het ge-
bruiken van het bouwwerk.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 september 2012. 

WeLstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 

ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengeko-
men aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de 
afgelopen 2 weken

inspraak VoorontWerp bestemmingspLan 
‘hornmeer’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverorde-
ning gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot 
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hornmeer’. Vanaf 7 september 
t/m 18 oktober 2012 ligt het plan ter inzage voor inspraak. 

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmings-
plannen in de Hornmeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat en 

het Flora Holland-terrein; 
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg. 

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’, 
‘Hornmeer 1979, 1e herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Be-
drijfsterreinen Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en 
Hornmeer’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ dateren allen van 
vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een 
herziening van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 
2013. 

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische re-
geling in overeenstemming te brengen met de wettelijke ver-
plichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. Als 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota 
Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in 
hoofdzaak conserverend van aard. Deze herziening voorziet in 
één ontwikkeling, namelijk vestigen van volumineuze detailhan-
del op het bedrijventerrein Hornmeer. Een andere ontwikkeling, 
namelijk het busstation Burgemeester Kasteleinweg/Zwarteweg, 
is in dit voorontwerp nog niet meegenomen omdat de bestuur-
lijke besluitvorming en de benodigde uitvoerbaarheidsonderzoe-
ken nog niet beschikbaar zijn. Voor het overige zal de planher-
ziening derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere 
inrichting van het plangebied leiden. 

Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het voorontwerp-
bestemmingsplan op 26 september 2012 van 20:00 uur tot 
21:30 uur (zaal open 19:45) in het Buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 
7 september t/m 18 oktober 2012. Het voorontwerp van het be-
stemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeente-
huis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de 
centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur 
(vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op woens-
dag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor 
het overige is het plan in te zien op afspraak. Vanaf 7 september 
2012 kunt u de stukken ook inzien via de gemeentelijke website  
www.aalsmeer.nl  (te vinden via de knop “bestemmingsplannen” 
in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct 
naar”) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentifica-
tiecode: NL.IMRO.0358.BPHORNMEER-VO02. 

Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid ge-
steld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar vo-
ren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burger-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van Inspraak bestemmingsplan ‘Hornmeer’. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor 
contact opnemen met dhr. R. Luijendijk, afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling via tel. (0297) 387532.

VerkeersbesLuit 2012/11370-m&r

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij, op grond van artikel 15, eerste lid, van de 
Wegenverkeerswet 1994, besloten hebben verkeerstekens mid-
dels verkeersborden en belijning aan te brengen op het Polder-
meesterplein, ten behoeve van de daar aangewezen stand- en 
ventplaatsen, komende uit het ‘Stand- en ventbeleid 2011’. Het 
betreft het verkeersbord E9 ‘Vergunninghouders’ met daarbij de 
volgende onderborden, OB206 met tekst ‘wo t/m vr 06 tot 22 
h, za 06 - 14 h’, OB304 en OB502 ‘Wegsleepregeling’. Met dit 
verkeersbord en de daarbij behorende onderborden worden vijf 
parkeerplaatsen gereserveerd voor de vergunninghouders van 
een stand- en ventplaats op het Poldermeesterplein. Dit wordt 
daarnaast aangegeven met een wit kruis op de weg om de ge-
reserveerde plaatsen aan te geven. Aansluitend wordt onder de 
drie reeds aanwezige verkeersborden E8 het onderbord OB502 
‘Wegsleepregeling’ geplaatst ter ondersteuning van de handhaaf-
baarheid. 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve be-
palingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden 
onder registratienummer 2012 / 11370 - M&R. Dit besluit ligt 
gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling 
Vergunningen, handhaving en dienstverlening van de Gemeente 
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebben-
de bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van 
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester 
en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer.

inspraak VoorontWerp bestemmingspLan 
‘Woonschepen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverorde-
ning gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot 
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woonschepen’ en het bijbe-
horende Beeldkwaliteitsplan Woonschepen. Vanaf 7 september 
t/m 18 oktober 2012 ligt het plan met bijbehorende stukken 
ter inzage voor inspraak. Op www.aalsmeer.nl/woonschepen en 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u alle re-
levante stukken inzien.

officiële mededelingen
6 september 2012

Plangebied
Het bestemmingsplan betreft alle woonschepen die in Aalsmeer 
liggen met een vergunning. Daarom bestaat het plangebied uit 
een groot aantal vlakken, die voornamelijk liggen rond de Wes-
teinderplas, de Uiterweg, de Oude Spoordijk en de Bovenlanden 
van de Oosteinderweg.

Doelstelling
Het bestemmingsplan zal een centrale en eenduidige planologi-
sche regeling zijn voor woonschepen, in overeenstemming met 
de wettelijke verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke 
ordening. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de 
Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de plan-
herziening conserverend van aard. De planherziening zal der-
halve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere inrichting 
van het plangebied leiden.

Inhoud
De gemeenteraad heeft bij het maken van dit bestemmingsplan 
vele beleidsmatige keuzes gemaakt, ten aanzien van de maat-
voering, woonschepen zonder vergunning, recreatieschepen die 
permanent worden bewoond, etc. Veel van die keuzes worden in 
de Toelichting bij het plan onderbouwd. Een aantal belangrijke 
keuzes en de onderbouwingen daarbij zijn samengevat in het 
Informatieblad dat elke woonschipeigenaar toegestuurd heeft 
gekregen en dat hieronder is te downloaden. In het Beeldkwali-
teitsplan zijn eisen opgenomen voor de vormgeving en uitstra-
ling van nieuwe woonschepen, om een optimale landschappe-
lijke inpassing te bereiken.

Publieksavond
Er wordt een publieksavond gehouden over het voorontwerpbe-
stemmingsplan op 24 september 2012 van 20:00 uur tot 21:30 
uur (zaal open 19:45) in het gemeentehuis van Aalsmeer. Tijdens 
deze avond wordt een toelichting gegeven op het bestemmings-
plan, de systematiek en de verschillende bestemmingen. Ook is 
het mogelijk om algemene vragen te stellen over het bestem-
mingsplan. Voor specifieke vragen over uw woonschip, adviseren 
wij u per e-mail contact op te nemen met de gemeente.

Informatie
Voor algemene en specifieke vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente. Dat kan bij voorkeur per email. Eventueel kunt 
u schriftelijk vragen stellen of op afspraak langskomen op het 
gemeentehuis. Een e-mail kunt u zenden naar info@aalsmeer.
nl, met als onderwerp woonschepen. Vermeld daarbij duidelijk 
het adres van uw woonschip, uw vraag, uw telefoonnummer of 
uw e-mailadres. Uw vraag wordt dan zo spoedig mogelijk per 
e-mail of telefonisch beantwoord. Dit is overigens géén officiële 
inspraakreactie. Als u langs wilt komen het bestemmingsplan in 
te zien, kunt u het beste een afspraak maken via het algemene 
telefoonnummer, 0297-387575. Een medewerker van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening zal u te woord staan voor een toelichting 
op uw vraag. 

Inspraakprocedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbe-
horende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage 
van 7 september t/m 18 oktober 2012. Het voorontwerp van het 
bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op het ge-
meentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden 
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Vanaf 
7 september 2012 kunt u de stukken inzien op  http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ook staat het bestemmingsplan met alle 
relevante documenten op www.aalsmeer.nl/woonschepen.

Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid ge-
steld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar vo-
ren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burger-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van Inspraak bestemmingsplan ‘Woonschepen’. Voor 
het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u een af-
spraak maken via het algemene telefoonnummer, 0297-387 575. 
Een inspraakreactie is een officiële reactie op het bestemmings-
plan. Deze reacties worden verzameld en na de inspraaktermijn 
beantwoord in een Nota van Beantwoording. Alleen reacties met 
een handtekening en adres worden beschouwd als officiële in-
spraakreactie. U kunt gebruikmaken van het inspraakformulier 
dat als download is toegevoegd op de website.

ter inzage bij de afdeLing dienstVerLening, baLie 
5 ( Week 36) 

t/m 11-09 APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer Dorp 
op 25 augustus 2012 van 20.00–01.00 uur;

t/m 11-09 RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen 
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september 2012;

t/m 20-09 HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 
september van 19.00-23.00 en 9 september van 
08.00-20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15 
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Wes-
teinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwen-
troost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 
2012 van 20.00-22.30 uur;

t/m 25-09 APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfei-
land op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; After-
party Summer Dance in Crown Business Studio’s op 
18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde ver-
gunning bloemencorso van 1 september naar 15 
september 2012; Gewijzigde vergunning bloemen-
corsotentoonstelling van 2 september naar 16 sep-
tember 2012;

t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 sep-
tember en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;

t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale bo-
demkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om van 6 t/m 25 augustus 
2012 in de gemeente langs de openbare weg te 
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;

t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor het 
verkopen van plantenbakken op 20 oktober 2012;

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van ge-
grilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerver-
bod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 12.00 
uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 lid 
2 Bouwbesluit 2012;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Horn-
meer’;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woon-
schepen’;

t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 25 september en 16 oktober 
2012.

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

oVerige Loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serViceLijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-hoLLand
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Hibra-spektakel dit weekend!
Zeven lokale teams aan start 
van 3 Uur van Aalsmeer 
Aalsmeer - In het weekend van za-
terdag 8 en zondag 9 september 
wordt op het bedrijventerrein Horn-
meer voor de elfde keer het motor-
sportevenement Hibra georgani-
seerd. Met de deelname van maar 
liefst zeven teams uit Aalsmeer en 
Uithoorn aan de 3 Uur van Aalsmeer, 
is de lokale motorsport uitstekend 
vertegenwoordigd in het startveld 
van ruim dertig motoren. Onderlin-
ge tegenstanders op de baan maar 
buiten de baan ook een prima sa-
menwerking. Ook de twee vader en 
zoon combinaties zijn uniek: Mario 
Eikelenboom (Uithoorn) rijdt samen 
met zoon Jaivy en Aalsmeerder Jaap 
Groeneveld komt zaterdagavond om 
19.30 uur aan de start met zoon Jef-
frey. Na de finish om 22.30 uur vindt 
aansluitend de prijsuitreiking plaats. 
Naast de 3 Uur van Aalsmeer kan op 
zondag een hele dag genoten wor-
den van de demo’s met klassieke 
motoren. De speciale oldtimer klas-
se heeft een prachtig startveld en 
belooft ook op de baan een spek-

takel te worden. Gedurende de dag 
zullen ook een aantal parade ron-
den worden verreden met (klassie-
ke) auto’s. Van Rijn Racing uit Wa-
verveen is één van de deelnemers 
en neemt het Skoda Fabia rally-
cross kanon mee de baan op. Rondt 
half één wordt het officiële start-
schot gegeven door burgemees-
ter Pieter Litjens. Naast het spekta-
kel op het stratencircuit valt ook dit 
jaar rond de baan weer te genieten 
van diverse auto- en motoractivitei-
ten. Op het parkeerterrein van Hor-
ticoop kunnen kinderen onder des-
kundige leiding hun eerste motor-
ervaringen opdoen op een Suzu-
ki quad bij de quadbaan van Suzuki 
Nederland. Speciale aandacht is er 
ook dit jaar voor Jeff Rademaker uit 
Aalsmeer, kampioenschapsleider in 
de Formido Swift Cup. Jeff zal zon-
dag met zijn race Suzuki als pacecar 
een tiental keren op het circuit aan-
wezig zijn. Het volledige program-
ma en het laatste nieuws staat op  
www.hibra-aalsmeer.nl. 

Zonnig braderieconcert Flora
Aalsmeer - Zaterdag 1 september 
heeft de fanfare en het jeugdorkest 
van muziekvereniging Flora haar 
jaarlijkse braderie concert gegeven 
in de Zijdstraat bij de Binding. Door 
het prachtige weer was er heel veel 
publiek op de been en het was dan 
ook een gezellige drukte bij het con-
cert. 
De fanfare en het jeugdorkest wis-
selden elkaar af en brachten een 
grote verscheidenheid aan muziek 
ten gehore. Muziekvereniging Flo-
ra is een aktieve, gezellige vereni-
ging waar nieuwe leden altijd van 
harte welkom zijn. Het orkest staat 
onder leiding van dirigent Dick-Jan 
Veerbeek en repeteert op de maan-

dagavond van 20.00 tot 22.15 in het 
clubgebouw aan de Wim Kandreef 
te Kudelstaart. Het jeugdorkest, 
eveneens onder leiding van Dick 
Jan, repeteert ook op de maan-
dagavond, van 19.00 tot 19.45 uur. 
Er is ook mogelijkheid tot het vol-
gen van muzieklessen bij de ver-
eniging en wel op de maandag-
middag. Lessen op de koper instru-
menten worden verzorgd door de 
eigen dirigent, leerlingen van Flo-
ra die saxofoon spelen volgen hun 
lessen bij De Hint. Voor lessen op 
slagwerk heeft Flora een eigen do-
cent. Meer informatie betreffen-
de de vereniging is te vinden op  
www.muziekverenigingflora.nl.

Aalsmeer – De Bloemenzegelwinkeliers lieten van zich horen tijdens de jaar-
lijkse braderie op de eerste zaterdag van september. Veel animo was er voor 
de stand waar plantjes uitgedeeld werden en gewezen werd op de spaar-
actie waarmee aan het einde van het jaar een auto te winnen is. ‘Vraag om 
bloemenzegels, u heeft er recht op’, luidde de boodschap van de dames in 
de kraam!

Aalsmeer - Afgelopen zondag weer 
een echte opwarmer voor de dag van 
‘de’ race gehad, fantastisch weer en 
dus een geslaagde proefvaart. Wat 
de bemanning van Union Junior wel 
erg opviel is dat de ‘aanwas’ van 
nieuwe pramen dit jaar van ongeken-
de aantallen is. Echt super om te zien 
hoe iedereen met de pramenrace be-
zig is. Het belooft een fantastische 
tweede zaterdag van september te 
worden met garanties voor de toe-
komst. Direct met het aanschouwen 
van al dit nieuws vroegen de teamle-
den zich hardop af of het vanuit SPIE 
niet eens tijd wordt om voor de snel-
heid een aparte topklasse op te gaan 
zetten. Daar zouden dan bijvoorbeeld 
alle pramen die gemaakt zijn van al-

lerlei materialen, zijnde niet eiken, 
met elkaar een strijd aan te gaan om 
de topklasse te winnen. Ook kun-
nen in deze klasse alle andere pra-
men in strijden die meer dan 1 Pen-
ta nodig hebben om op snelheid te 
komen. Echt onvoorstelbaar waar al 
die Penta’s vandaan komen, de ene 
nog mooier dan de andere. Fantas-
tisch om te zien dat er zelfs over na-
gedacht wordt om die met een ron-
de tank aan de buitenkant te houden 
en die met een vierkante tank in het 
midden. Penta; s die ingezet worden 
om als boeg schroef te fungeren, het 
kan niet op. Wellicht een idee voor 
SPIE om eens na te denken over de 
diverse competities voor de Pramen-
race 2013?

Op de braderie werden ballonnen uitgedeeld door SPIE.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag tocht der tochten
SPIE klaar voor pramenrace!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
september vindt voor de negentien-
de keer de pramenrace plaats. Om 
12.30 uur is de start bij de Pontweg. 
SPIE en inmiddels ook alle deelne-
mers zijn er helemaal klaar voor. Na 
weken van vergaderen, is het draai-
boek bij het bestuur en alle teams 
klaar. Thema is ‘Met 150 pramen de 
wereld rond’ en vast en zeker dat 
alle bijna 150 deelnemende teams 
verrassend en apart voor het voet-
licht zullen treden. Menig inwoner 
kijkt uit naar het jaarlijkse, origine-
le feest op het water. Wie niet deel-
neemt, gaat kijken en genieten. Het 
bestuur van de SPIE heeft het af-
gelopen weekend alvast warm ge-
draaid. Na enige stilte na de be-
kendmaking van het thema, werd 
zaterdag, zondag en maandag vol-
op in de publiciteit getreden. Tijdens 
de jaarlijkse braderie in het centrum 
werden onder andere ballonnen uit-
gedeeld, op de havendag werd pro-

motie gemaakt, de zondag stond in 
het teken van de proefvaart en op 
maandag was de sport- en spe-
lavond in de tent om de startvolgor-
de vast te stellen. Het ‘echte werk’ is 
aanstaand weekend. Vrijdagavond 7 
september is het palaver en wordt 
aan alle deelnemers een tas vol in-
formatie, opdrachten en attributen 
uitgedeeld en zaterdag 8 september 
begint met een stevig ontbijt (ook 
voor liefhebbers trouwens) en staat 
verder geheel in het teken van de 
tocht der tochten. Hopelijk schijnt 
ook deze zaterdag de zon! 

In de Praambode, die de Nieuwe 
Meerbode deze week ook huis aan 
huis verspreidt, uitgebreide infor-
matie en weetjes over dit carnaval 
op het water. Zeker ook deze krant 
lezen, is de aanrader. Elders in deze 
krant de uitslag van de spelavond, 
de officiële startvolgorde en nog 
meer pramennieuws.

Open monumentenweekend
Fort in Kudelstaart open
Aalsmeer - Kudelstaart - De Stel-
lingmaand in september biedt ge-
interesseerden de unieke kans om 
forten te bezoeken die de rest van 
het jaar gesloten zijn. Open op za-
terdag 8 en zondag 9 september is 
onder andere het Fort Kudelstaart. 
Het Fort (1906) is een Rijksmonu-
ment en onderdeel van de stelling 
van Amsterdam. De stelling van 

Amsterdam staat op de werelderf-
goedlijst van de Unesco. Tijdens het 
open monumentenweekend worden 
zowel zaterdag als zondag rondlei-
dingen gegeven. De eerste rondlei-
ding is om 11.00 uur, de laatste om 
16.00 uur. De rondleidingen gaan 
ieder uur van start. Het fort is zowel 
zaterdag als zondag open tot 17.00 
uur, de entree is beide dagen gratis.

Tijdens open monumentendag
Feestelijke activiteiten in 
Oud-katholieke kerk
Aalsmeer - Een nieuw dak en de 
kerk na maanden uit de steigers 
wordt gevierd met feestelijke acti-
viteiten in en om de Oud-katholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg 392-
394 tijdens de open monumenten-
dag op zaterdag 8 september. Het 
landelijke thema van open monu-
mentendag is: ‘Groen van Toen’. Met 
dit thema is er onder andere aan-
dacht voor monumentaal groen. In 
de tuin van de Oud-katholieke kerk 
staan drie monumentale beuken 
(Fagus syvatica) en een witte paar-
denkastanje (Aesculus hippocasta-
num). Allen zijn geplant rond 1855 
en staan op de landelijke monu-
mentenlijst. De bomen kunnen op 
open monumentendag bewonderd 
worden. Ook wordt deze dag een 
kleine markt gehouden in de tuin 
(bij goed weer) met verkoop van 
boeken, curiosa en houtsnijwerken. 
De markt is van 11.00 tot 15.30 uur. 
De spullen worden niet geprijsd. Bij-
na alles gaat voor redelijke biedin-
gen weg ten bate van het behoud 
van deze unieke kerk. In de kerk is 
verder tussen 11.00 en 16.00 uur 
een expositie ingericht met aqua-

rellen van Laurens W.A. Colombijn, 
acryl-waterverf landschappen van 
de Aalsmeerse kunstenares Afke 
Borgman, ikonen en kerkinterieur-
kunst uit een privé-collectie. 
Om 13.00 en om 14.00 uur kan deel-
genomen worden aan een rond-
leiding rond het thema ‘Groen van 
Toen’ in en om de gebouwen, de 
tuinen en de begraafplaats St. Jo-
zef. De rondleiding duurt ongeveer 
twintig minuten en gids is pastor 
Jacob Spaans. Aanmelden met tijd 
kan via corbier.louman@hetnet.nl. 
Om 16.00 uur worden, ongeveer een 
half uur lang, vespers gezongen. De 
hele dag staan koffie en thee voor 
alle bezoekers klaar.

Vrijdag ook verkoop boeken
Het aantal te verkopen boeken is 
groots. Er zijn honderden prachtige 
nieuwe boeken ingeleverd en een 
deel hiervan wordt vrijdag 7 sep-
tember tussen 12.00 en 15.00 uur 
verkocht in de kerk. Alle boeken 
kosten 3 euro per stuk. Er blijven 
overigens genoeg exemplaren over 
om ook zaterdag te gaan snuffelen 
tussen de boeken!

In de N201 op 15 september
1e Bring on the bloodfest
Aalsmeer - Een van de meest actie-
ve bands die Aalsmeer heeft voort-
gebracht is de hardcore formatie 
Bring on the bloodshed. Regelmatig 
organiseert deze band in N201 een 
avondje harde bands en wegens het 
succes van voorgaande keren is be-
sloten om eens extra uit te pakken 
op zaterdag 15 september: Maar 
liefst zeven bands uit het Neder-
landse hardcore circuit zullen optre-
den tijdens editie één van ‘Bring on 
the bloodfest’. Bring on te bloods-
hed heeft inmiddels een indrukwek-
kend tourschema achter zich in bin-
nen- en buitenland en daarmee veel 
vrienden gemaakt in het circuit. Zes 
bands uit de Randstad werden zo-
doende al snel bereid gevonden 
om aan de line up te worden toe-
gevoegd en dit heeft geresulteerd 
in de volgende bands: The Charm, 
the Fury (Amsterdam), Meet the 
storm (Rotterdam), KAF (De Kwa-
kel), Drainlife (Rotterdam), Price to 
Pay (Utrecht) Man as Plague (west-
Friesland) en natuurlijk Bring on the 
bloodshed uit Aalsmeer. 
Het festival begint al om 17.00 uur 

zodat alle bands voldoende speel-
tijd hebben om zodoende goed tot 
hun recht te komen. Aan de inner-
lijke mens is ook gedacht, er is eten 
verkrijgbaar tijdens het festival (ook 
vegetarisch), zodat niemand een re-
den heeft om later te komen. De 
eerste band begint om 17.00 uur en 
de laatste band is klaar rond 0.00 
uur, zodat ook mensen die met het 
openbaar vervoer komen nog al-
le kanten op kunnen na afloop. Ui-
teraard is er ook volop merchandise 
verkrijgbaar van alle bands en ook 
het Aalsmeerse kledingmerk Faku-
ra is aanwezig met een stand. Er zijn 
geen kaarten in de voorverkoop en 
het gonst behoorlijk op internet, dus 
zorg dat je op tijd aanwezig bent 
want er wordt veel drukte verwacht. 
De entree is 5 euro aan de deur en 
dat is inclusief avondeten. Aan be-
zoekers uit de omgeving wordt ge-
vraagd vooral op de fiets te komen 
vanwege de beperkte parkeergele-
genheid rond de N201 aan de Zwar-
teweg. Het centrum is open vanaf 
16.30 uur. Meer info over de bands 
is te vinden op: www.n201.nl.

Vraag om bloemenzegels!

Crash museum extra open 
in monumenten weekend
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is tijdens de stellingmaand 
september niet alleen op zaterdag, 
maar ook op zondag geopend tus-
sen 11.00 en 16.00 uur. Daarnaast 
zijn er verschillende activiteiten. 
Crash ’40-’45 doet ook dit jaar weer 
mee aan de open monumentenda-
gen en het museum is daarom op 
zaterdag 8 en zondag 9 september 
gratis toegankelijk. 
Op andere dagen bedraagt de toe-
gangsprijs 2,50 voor volwassenen, 
1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Crash donateurs hebben gratis toe-
gang, evenals veteranen met een 
veteranenpas. Op 29 september or-
ganiseert Crash de Red Ball Ex-
press, een rondrit met authentieke 
voertuigen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Het Crash museum is geves-
tigd aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 alsmede 
over actuele zaken over de stelling-
maand kan gekeken worden op de 
website www.crash40-45.nl

Voorstel Team Union Junior
Meer competities dankzij 
nieuwe pramen en penta’s

Dammers van Kunst en 
Genoegen weer actief
De Kwakel - Damclub Kunst en 
Genoegen staat op het punt haar 
85e seizoen in te gaan. Vanaf maan-
dagavond 10 september staan de 
deuren van ’t Fort De Kwakel weer 
open voor de damliefhebbers. Van-
af 19.30 uur kan er weer een potje 
geschoven worden, de eerste avond 
is om de vingers en hersenen wat 
los te maken voor het komende sei-
zoen. Daarna ontbrandt de strijd om 
het kampioenschap en wedstrijden 
om de Cor van Zaalbeker. K en G 
komt ook met twee teams uit in de 
bondscompetitie, het eerste team 

werd verleden seizoen kampioen 
en moet nu in de hoofdklasse gaan 
opereren. Het tweede team speelt 
in de eerste klasse van de Noord-
Hollandse dambond. Daarnaast zal 
ook een dammiddag voor de dona-
teurs georganiseerd worden, medio 
december. De dammers van K en 
G hebben er weer zin in, gezellig-
heid staat naast het dammen hoog 
in het vaandel. Nieuwe dammers 
zijn altijd van harte welkom, schuif 
gerust eens aan op een maandag-
avond. Inlichtingen bij Adrie Voorn 
via 0297-568472.  
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Farregatters: Swamp Men
in moeraspraam 
Aalsmeer - Het team van de Farre-
gatters heeft na de successen van de 
laatste 2 jaar een heerlijke sabbati-
cal genomen. Het prijzengeld van de 
overwinningen (twee maal snelste bij 
de recreanten) en de opbrengst van 
de chirurgen praktijk (de borstver-
grotingen liepen prima ondanks de 
crisis) zijn ingezet voor een reis rond 
de wereld. 
Na omzwervingen door Azië, Austra-
lië en Elburg kwamen de teamleden 
terecht in de Everglades in Florida. 
Een mooie plek die de Farregatters 
deed denken aan de vertrouwde bo-
venlanden in het Farregat. Na een ex-
cursie met een moerasboot ontstond 
zo hét idee: “Wij willen ook zo’n boot.” 
Captain Bert: “Zo’n moerasboot is 

echt wel handig. In 10 centimeter 
water kun je al varen. En lekker snel 
zo’n ding. En snelheid zijn wij wel 
gewend met onze praam.” Het idee 
was er dus. De praam ombouwen tot 
moerasboot, de moeraspraam, de be-
manning wordt ‘Swamp Men’. Mooi 
format voor National Geographic. Of 
voor de Westeinderrondvaart. Er wa-
ren nog wel wat probleempjes met 
bruggen te overwinnen. De bruggen 
omhoog, of de moerasboot omlaag? 
Stuurman Cees: “Ja, nu is het water-
peil op de poel nog wel redelijk, maar 
met alle bezuinigingen zal van bag-
geren ook wel niet veel meer terecht 
komen. 
Met een moeraspraam vaar je dan 
zo de drooggevallen kopsloten in.” 

Ballen voor de pramenrace
Aalsmeer - Een leuk, nieuw spel had 
het bestuur van SPIE bedacht om de 
startvolgorde van de pramenrace te 
bedenken. Afgelopen maandag 3 sep-
tember werd de eerste avondactiviteit 
in de tent op het Praamplein georga-
niseerd door de organisatie van de 
pramenrace. Ieder jaar is de sport- en 
spelavond weer een verrassing, welke 
activiteit heeft SPIE nu weer in petto? 
Thema van de pramenrace dit jaar is 

‘Met 150 pramen de wereld rond’, dus 
iets werelds?! Wel iets met rond. Via 
een skippyballen parcours moesten 
de teams namelijk over een balk lo-
pen en balletjes op een kokertje naar 
de overkant dragen. Het gaf veel hila-
riteit. Er werd overigens fanatiek ge-
streden. De uitkomst bepaalt tot slot 
de uiteindelijke startvolgorde. Op rij 
de winnaars van de spelavond en dus 
de eerste en laatste starters:

Gratis friet tijdens pramenrace
Aalsmeer - De 27e pramenrace be-
looft weer een enorm succes te wor-
den. Meer dan 150 pramen zijn in-
geschreven. De proefvaart is afgelo-
pen zondag door de Aalsmeerse wa-
teren gevaren. De pramen nog niet 
gepimpt, maar dat gaan zeker ko-
men. De wereld rond met 150 pra-
men zal weer een kleurrijk spektakel 
worden waar de deelnemers, maar 
zeker ook de toeschouwers, reikhal-
zend naar uitkijken. Overal langs het 
parcours staan stoeltjes klaar, langs 
de Aalsmeerderdijk maar ook op de 
recreatie-eilandjes langs de route. 
Zo ook in de Aardbeiensloot waar 
sinds 3 jaar frites gebakken wordt 
voor de deelnemers. Niet geïnitieerd 
door een cateraar of organisatie, 
maar door een groepje enthousias-

telingen die vond dat de deelnemers 
wel een snackje konden gebruiken 
tijdens de tocht. Zo ontstond het 
idee om frites te gaan bakken en dit 
gratis uit te delen. Zo gezegd zo ge-
daan en het is een succes gebleken. 
Vorig jaar is 60 kilo patat gebakken! 
Wie zijn toch die patatbakkers vroe-
gen velen zich af, zo ook de organi-
satie van de SPIE en waar in de Aar-
beiensloot is het precies? Dit jaar 
zal er geen twijfel over bestaan, om-
dat de SPIE een vlag ter beschikking 
heeft gesteld zodat alle praamvaar-
ders kunnen zien waar de patat ge-
bakken wordt. Gesponsord door Fa-
lize-ICT.nl gaan de patatbakkers van 
de Aardbeiensloot ook dit jaar weer 
aan de slag. Kom ook gezellig een 
gratis frietje halen!

Officiële startlijst pramenrace 2012 ‘Met 150 pramen de wereld rond’: 
1 De Rode Schoentjes R.J. Winters
2 Next Generation M. Biesheuvel
3 Stenhuis Maatjes J. Brouwer
4 De SLK D.W. Keessen
5 Team Turbana J. Tukker
6 Aquaprama W. v/d Polder
7 Union Junior R. van Leeuwen
8 www.drijfhuis.nl A. Verhoeve
9 De Kleine Brug W. Heeren
10 Uniek S. Baardse
11 De Gemiste Kans R. Onclin
12 Ocker Nockel II A. v/d Schilden
13 @ traction M.L. Verbruggen
14 ‘t Allegaertje  C. Piet
15 De Barrel P. Pannekoek
16 Witte Wieven / Witte v Leeuwens T. van Leeuwen 
17 DIP H. van Leeuwen
18 Poelpompjes H. v.d. Heuvel
19 De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden
20 Stoppies H.A. Spaargaren
21 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser
22 ‘t Molmme Goedje C.A. De Moor
23 Aqua Drama B. v.d. Schilden
 
Bokken 
25 Polder Power T. Visser
26 Poelderboys R. Molema
27 Frau Schoderböck A. Verduyn
28 De Achterste Zaal H. Freling
29 Aaltje Bagger H. Jansen
30 Tuuteblik J. Strampel
31 Rentapraam M. Eveleens
32 Abracahadiba H. Boer
33 De Turftrekkers B. Been
34 De Gay Bandits A. v.d. Hoorn
35 Het Seringenland A. Buis
36 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken
37 Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman
38 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
39 Titanic W. DijtB
40 Swaffelaars G. van der Knaap
41 ‘Epoksi’ De Praam van Piet van Pa J. Bos
42 De Raketjes S. Tromp
43 De Meubeltjes T. van der Schilden
44 Koenjoos T. Boomhouwer
45 Diepe Keelen P. v.d. Voort
46 Nattevoetjes.nl M. Verbruggen
47 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel
48 Bokkie Beh M. Uiterwijk
49 175 jaar Terra Nova A. Keessen
50 Bledje ‘92 R. Penha
51 Dattifloat Team A.S. Pommerel
52 Kees K en de Gotmajoor R. Mulder
53 De Buertskippers R.J. Pannekoek
 
Dames 
55 Bloemm O. Tas
56 Tietenblik I. Dijt
57 Een pot nat R. v.d. Ochtend
58 De Tollemetuiten S. Kramer
59 Lek zonder End N. Beijnvoort
60 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij
61 Henk’s Angels E. Janssens
62 Praamangels F. Moolhuijsen
63 Legale Beppies M. v/d Schilden
64 De Meiden van Staal Y. ten Hoeve
65 Team 207 A. Hansen - Kooij
66 10 PK M. Pauw
 
Recreanten 
67 Voor de Gein R. Zitvast
68 De Optimale Achterblijvers P.H. Buskermolen
69 De Drifters A. v/d Drift

70 De Prutpraam M. van Vuren
71 Team Houtje Touwtje I. Spaargaren
72 De Bierbaron K. van Leeuwen
73 De Farregatters B. de Vries
74 De D’weillers J. de Weille
75 The Last Minute A. Weening
76 ’t Schip  K. van ‘t Schip
77 Puntjetaartleven J. Tas
78 Ons Praem M. de Vries
79 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens
80 Kipara J. Bakker
81 Piet Keuregies Preem R. Peters
82 Oversharing M. Dol
83 Vreemdgaanders P. Moolhuysen
84 Brood Vloot E. Zandstra
85 Pitspoezen B. Visser
86 Ast maar drijft K. Janssens
87 Aprameja A. Leegwater
88 10 x Niks W. van Kleef
89 Import Praam P. Slavenburg
90 De Kornuiten J. Engel
91 Pacific Princess J. Dikkeboom
92 De Kurkentrekkers M. van Luling
93 De Lemo’s J. van Denderen
94 Neeltje Jacoba M. van Langeraad
95 Volgas R. Koesveld
96 Buijte Durrup E. Maarse
97 Grote Pino T. van Veen
98 The Beachbikkels R. Vismans
99 De Harde Bezems P. de Vrie
100 Alu Otto T. Otto 
101 ‘t Kacheltje D. v.d. Polder
102 Weijekoppen J. Weij
103 Alupra W. Fokker
104 De Passaat M. Braakman
105 The Beachlady’s J. Turk
106 Gaan met die Paraam P. Steur
107 Tik ‘m aan D. Alderden
108 De Kale Zak F. Rinkel
109 De Beige Banaan T. Eveleens 
110 Heerenmetijd B. Heeren
111 After Dorst H. Spaargaren
112 Golddiggers from Dubai E. v.d. Ruit
113 Gang is Allus R. van Leeuwen
114 Ome Dirk V. Jongkind
115 Team P.A.P. A. de Vos
116 Kees Bonkezak M. Maarsen
117 De Barreltjes F. de Vries
118 Dirrekies gaatje J. Arendse
119 De Vlijtbuiters T.H. de Vries
120 Het Witje W. van Tol
121 Golden Skirt Airlines E. Gouwerok
122 Het D(r)onkere End E. van den Beitel
123 De Dekzwabbers K. Bakker
124 Rode Lantaarns II J. van Vliet 
125 Boeren Dozen W. Pike
126 Tam Tam E. Slavenburg
127 De Bovenlanden G.C. Nooter
128 Het Eerste Deuntje M. Streng
129 Flessenpost P.M. Buijs
130 Historische Tuin II B.J. Wegman
131 De Hoge Dijk M. Ceelen
132 Ketelbinkies A. van Gool
133 Mixed team van ‘t End K. Kramer
134 Mozes C. Alderden
135 Net op Tijd T. van Dam
136 Pinta’s R. Visser
137 Rondje Omweg M. Harting 
138 Spraam P.J. Sparnaaij
139 Team Calimero J. Weij
140 Het Witte Hek A. Ceelen
141 De Zwarte Ruiter P. Stokman
142 De Nachtwacht E. Verbeek

Mensen met beperking 
kijken uit naar pramenrace
Aalsmeer - Mensen met een be-
perking kunnen zaterdag 8 septem-
ber eveneens genieten van de pra-
menrace. Aan de waterkant in de 
tuin van het Zorgcentrum Aelsmeer 
mogen ruim honderd Ons Tweede 
Thuis-bewoners langsvarende pra-
men van dichtbij bewonderen. 

Gedurende de dag worden de men-
sen voorzien van een hapje en een 

drankje. De dag wordt voor de tien-
de achtereenvolgende keer geor-
ganiseerd door het Jongeren Rode 
Kruis Aalsmeer en Uithoorn. Jonge-
ren Rode Kruis coördinator Jurgen 
Rupschus: “De mensen met een be-
perking kijken altijd erg uit naar de 
pramenrace. Wij roepen de deel-
nemers dan ook op om deze men-
sen extra aandacht te geven door 
bijvoorbeeld uitbundig te zwaaien.”

Constructeur Henk: “We hebben er 
voor gekozen de motor/rotor van on-
ze moeraspraam demontabel te ma-
ken. Dat had toch iets minder impact 
dan de bruggen. Het concept staat 

hoor. Die bruggen pakken we later 
nog wel aan.” De Moerasboot van de 
Farregatters zal ongetwijfeld veel stof 
doen opwaaien. Letterlijk en figuur-
lijk. En hopelijk geen modder. 

Van Kamermeisjes, Beach 
ladies naar Wereldwijven
Aalsmeer - Al enige jaren varen de 
Kamermeisjes mee in de race der 
racen. Het team heeft al heel wat ki-
lometers gezworven over de wereld. 
Dit heeft geresulteerd dat het team 
nu als Beach ladies door het leven 
gaat. Door het geweldige thema van 
de pramenrace dit jaar heeft het 
team omzwervingen gemaakt door 
Oostenrijk en Griekenland en zelfs 

Europa hebben ze achter zich gela-
ten voor de verre wereldreis. 
En daarom is het team dit jaar ge-
transformeerd in Wereldwijven. 
Waar de Wereldwijven uiteinde-
lijk terecht gekomen zijn tijdens de 
reis, is aanstaande zaterdag te aan-
schouwen. De Wereldwijven wenst 
alle deelnemers en bezoekers een 
goede reis! 

Succesvolle braderie OVAK
Aalsmeer - De OVAK kan terugkij-
ken op een succesvolle aanwezig-
heid op de braderie. Er waren enorm 
veel mensen en de belangstelling 
voor de stand was heel groot. Het 
was natuurlijk prachtig weer en de 
kraam stond op een mooie plaats. 

Het was een gezellige ontmoeting 
met de leden en aspirant leden. Tij-
dens de braderie hebben elf nieu-
we leden zich aangemeld, die uiter-
aard hartelijk welkom worden gehe-

ten binnen de OVAK kring. Er was 
een prijsvraag georganiseerd. Hier-
in werd de totale leeftijd van het be-
stuur gevraagd. Voor de mensen die 
meegedaan hebben, de totale leef-
tijd is 632 jaar. Niemand heeft dit 
goed geraden maar enkele zaten 
er dichtbij. De winnaars zijn: D. van 
Doorn uit Oisterwijk, L. Rinkel uit 
Aalsmeer en D. Tomas uit Aalsmeer. 
Zij hadden alle drie 630 jaar gera-
den. De winnaars zullen een ca-
deaubon ontvangen.
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Winnaars verlichte botenshow bekend
Duizenden toeschouwers voor Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer - Vuur en Licht op het 
Water heeft duizenden toeschou-
wers naar de Aalsmeerderdijk en 
de oevers van de Westeinderplas-
sen getrokken. En nog eens dui-
zenden mensen bevolkten de bon-
te stoet van verlichte boten. Er heb-
ben zich geen incidenten voor ge-
daan. Om acht uur ging de stoet 
van verlichte boten van start. In 
de Ringvaart werden de boten bij 
het Zorgcentrum Aelsmeer beoor-
deeld door een jury, bestaande uit 
de heer Janus Sparnaaij, Annelie 
Tas-Klein Sprokkelhorst en Mathijs 
van Gaalen. Nadat de lange rij bo-
ten voorbij gevaren was, werden 
ter plekke de twee winnaars van 
de Vuur en Licht Award bepaald. 
De winnaar van de award voor de 
mooist verlichte grote boot is al 
bekend. Het is de boot van Rem-
co Maarsen, die samen met Simon 
Dorrestijn en vrienden de boot tot 
een waar varend kunststuk had om-
gebouwd, met opvallende kleuren 
als rood, geel, groen en blauw.
De andere winnaar zijn Alddert 
Leegwater en Erik Landwehr. De 
met fel blauw en rood licht opge-
tuigde boot zag er uit als een on-
derzeeboot en bovenin de schacht 
vormden moeder en dochter een 
mooi plaatje. De winnaars ontvan-
gen binnenkort ieder de Vuur en 
Licht Award 2012. Dat is een klei-

nood met het driedimensionale lo-
go van Vuur en Licht op het Water. 
Bovendien ontvangt iedere win-
naar een dinerbon voor twee per-
sonen bij Welkom Thuis. Volgend 
jaar varen de winnaars vooraan in 
de stoet achter het jacht Quo Vadis. 
Binnenkort worden de plaats en da-
tum van de uitreiking van de award 
bekend gemaakt. 
Aangekomen in de buurt van de 
Watertoren vormden de verlichte 
boten met nog talloze andere bo-
ten een reusachtige halve cirkel op 
het water. Zij vormden het decor 
waartegen om elf uur het vuurwerk 
begon. Het vuurwerk boeide jong 
en oud van begin tot eind. Na af-
loop klonk er een luid, instemmend 
getoeter van de boten en een lang 
applaus van de toeschouwers op de 
oever. Bij de Watertoren was er een 
druk bezocht feestje van de sponso-
ren van Vuur en Licht op het Water 
en een aantal speciale gasten. Mike 
(Multi) van der Laarse benadrukte in 
een korte toespraak het belang van 
de steun van de sponsoren en het 
werk dat door talloze vrijwilligers 
en instanties gedaan wordt. 

Hij beloofde dat er ook volgend jaar 
weer een nieuwe editie van Vuur en 
Licht op het Water komt: “We bar-
sten nu al van de ideeën hoe het 
nog beter en mooier kan.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn



Aalsmeer - Met de eerste zaterdag van septem-
ber heeft Aalsmeer zich zeker weer op de regio-
nale en misschien ook landelijke kaart gezet. Het 
was een geweldige, gelukkig zonnige, dag met 
vier prachtige activiteiten, die allen veel bezoe-
kers heeft gekregen. En terecht. De jaarlijkse bra-
derie in het Centrum was een gezellig treffen van 
bekenden, leuke koopjes en acties, allerlei lekker-
nijen en voor de jeugdige bezoekers ballonnen, 
grabbelen en de mogelijkheid om een rondje te 
maken in de draaimolen. Opvallend dit jaar was 
weer de aanwezigheid van live muziek. Was vorig 
jaar de muziekwinkel in de Schoolstraat nog door 
de gemeente telefonisch gemaand dat instru-

menten demonstreren niet binnen de vergunning 
viel, dit jaar was muziek laten horen niet eens mo-
gelijk. De kraam bij de muziekwinkel werd name-
lijk overstemd door rappers, die religieuze liedjes 
ten gehore brachten. Het gaf gezellige reuring in 
de brouwerij, dus graag volgend jaar meer optre-
dens. Net zoals bij de havendag, waar bij ‘t Drijf-
huis smartlappen en zeemansliederen meege-
zongen werden. Verschillende koren verzorgden 
optredens en hier werd zichtbaar van genoten. 
Dankzij het mooie weer kon door jong en oud ge-
noten worden van diverse waterevenementen, zo-
als varen, in de waterbal voor kids en voor de ou-
dere bezoekers onder meer een scheepje lassen. 

Er kon heerlijk geslenterd worden over de nauti-
sche markt. Op de Historische Tuin werd de be-
zoekers een kijkje in het verleden gegeven met 
pramen, bokken en gezellig snorrende penta-mo-
toren. De Aalsmeer promotiedag ging door tot in 
de late uurtjes. In de avond eerst de verlichte bo-
tenshow met dit jaar meer deelnemers en veel 
kleurige lichtcreaties op de schepen. Origineel 
waren zeker de boten met de kerstversieringen en 
de vuurtoren. De verlichte botenshow kon beke-
ken worden langs de Ringvaart. De boten gingen 
uiteindelijk naar de watertoren, waar ‘vuur op het 
water’ wachtte. Het vuurwerk in enkele woorden: 
Prachtig, spectaculair, kleurig en ‘gewoon’ mooi. 

Even voor elf uur klonk de eerste knal, het aftel-
len kon beginnen. En dit gebeurde met organisa-
tor Mike van der Laarse, die in zijn voorwoord al-
le sponsors bedankte en alle bezoekers (rijen dik) 
beloofde dat zij mooi vuurwerk te zien zullen krij-
gen. Een vuurwerkshow, die zelfs landelijke aan-
dacht geniet! En hier was niets teveel van gezegd. 
Geweldig! Aalsmeer en omgeving heeft genoten, 
de hele dag en avond. Alle initiatiefnemers en vrij-
willigers verdienen een pluim. Een betere en ge-
varieerdere promotie voor (water)dorp Aalsmeer 
is er niet! Met foto’s nog even nagenieten dan. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Jacqueline Kristelijn
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2e katern

Film- Videoclub verwelkomt 
inwoners uit Aalsmeer
Aalsmeer - Camcorder, mobiele te-
lefoon, digitale fotocamera of spie-
gelreflex camera met filmfunctie 
mee op vakantie. Inderdaad, ieder-
een is tegenwoordig een amateurfil-
mer. Maar waar het vaak uit de losse 
pols geschoten filmpjes zijn die aan 
de omroepen, SBS6, RTL en YouTu-
be worden aangeboden, besteden 
de leden van de Film- en Videoclub 
Aalsmeer meer aandacht aan de 
voorbereiding van een film. Verhaal, 
camerabediening, geluid en afwer-
king in de computer zijn belangrijke 
stappen die genomen moeten wor-
den om tot een mooie film te ko-
men. Voorzitter Gerard van Schie: 
“Voor één minuut kant en klare film 
ben je wel een hele tijd in touw en 
daar moet je de montagetijd nog 
even bij optellen. Het maken van 
een film van acht à tien minuten legt 
dus flink beslag op je vrije tijd. Maar 
dan heb je ook wat en het is ten-
slotte je hobby.” Het is gebruikelijk 
dat de leden op de eerste de beste 
clubavond van het seizoen vakantie 
en of reisfilms laten zien. Van Schie: 
“Dit willen we dit jaar eens uitbrei-
den en onze projector en scherm 
ook beschikbaar stellen voor de 
voor ons onbekende fotograven en 
filmers die met telefoon, fotocame-
ra of tablet filmpjes in elkaar heb-
ben gezet en nog nooit het genoe-
gen hebben gehad om het op groot 
scherm terug te zien. Wij zijn erg 
nieuwsgierig en kunnen deze men-
sen misschien enkele tips geven ter 
verbetering, of zij kunnen ons wat 
leren, wie weet! ” 
De eerste clubavond is op maandag 
17 september vanaf 20.00 uur in ge-
bouw ´t Anker aan de Oosteinder-
weg 273 a. Enige voorwaarde is wel 
dat de film op DVD is overgezet en 
een maximale speellengte heeft van 
ongeveer 15 minuten. Zomaar bin-
nenlopen is prima. Even vooraf aan-
melden nog beter.

Jubileum
De leden van de videoclub Aalsmeer 
hebben zich het afgelopen seizoen 
binnen het kader van het 60 jarig 
bestaan van de vereniging voor-
al bezig gehouden met het maken 
van een aantal documentaire films. 
Zo maakten Henk Westerhof en Jan 
Ran de film ‘Natuurlijk’ welke in sa-
menwerking is gemaakt met de 
Stichting Lichamelijk Gehandicap-
ten Amstelland. Deze film behaalde 
tijdens het clubfestival 2012 de pre-
tentieuze ‘zilveren camera’ en werd 
genomineerd voor vertoning op het 
NH’63 filmgala. Er werd een film ge-

maakt over de besluitvorming aan-
gaande de omleiding van de N201 
rond de kern van Aalsmeer. Aan-
doenlijk waren de twee lichamelijk 
beperkte mensen in de film: `Wer-
ken in de Spil`en veel stof tot ge-
sprek leverde de documentaire ‘Het 
Oude Raadhuis’ op met als rode 
draad een pleidooi voor het in stand 
houden van het historische Oude 
Raadhuis als kunst en cultuurcen-
trum in Aalsmeer. 

Kennis
De videoclub Aalsmeer mag zich 
gelukkig prijzen een aantal gevor-
derde filmamateurs als lid te heb-
ben. Zij hebben cursussen gevolgd 
bij de federatie van filmamateurs in 
Noord Holland en de landelijke or-
ganisatie NOVA. Anderen leden 
kunnen zich daaraan optrekken en 
er van leren. 
Nieuwe leden worden op hun wen-
ken bediend en kunnen hier ook 
van meeprofiteren. Filmen lijkt een-
voudig, maar is het niet. Om over het 
monteren in de computer nog maar 
te zwijgen. Van Schie: “Dat is ook 
de reden dat wij als bestuur des-
tijds hebben besloten een videocur-
sus op zetten. Er is weer vraag naar, 
dus een herhaling waarin wat meer 
plaats wordt ingeruimd voor het 
monteren staat in de planning.” Be-
langstellenden kunnen informa-
tie opvragen bij de voorzitter via 
023-5284564 of gerard.van.schie@
quicknet.nl.

Da Capo’s Popkoor 
presenteert pReview!
Streek - Op 6 en 7 oktober geeft 
Da Capo’s Popkoor drie voorstellin-
gen met de titel pReview in het The-
ater Piet Mondriaan gebouw te Ab-
coude. Onder het motto ‘pReview’ 
maakt het popkoor een reis door de 
tijd. Een soort ‘terug naar de toe-
komst’. Tijdens deze reis wordt het 
publiek meegenomen naar de fif-
ties/sixties, naar het tijdperk van de 
hippies, de disco hoogtijdagen en 
tenslotte naar de moderne tijd met 
white sensation. Daarbij laat het 
popkoor zien hoe het uitgaansleven 
in die jaren is veranderd. En dat al-
les omlijst met muziekrepertoire uit 
de inmiddels 20-jarige geschiedenis 
van het popkoor, aangevuld met een 
serie nieuwe nummers die de afge-
lopen periode aan dat repertoire is 
toegevoegd. Al met al een totaal-
theater ervaring onder professione-
le begeleiding van dirigent Floor van 
Erp en een gelegenheidsband on-
der leiding van de vaste pianist Co-
lijn Buijs. Nieuw nummers zijn onder 
andere Rolling in the deep van Ade-

le, Blow me away van Alain Clark en 
een drieluik van The Who. Ook Ne-
derlandstalig komt langs met onder 
meer Julia van Henk Westbroek en 
Hier aan de kust van Blof. En dan 
zijn er nog diverse medleys van on-
der andere Michael Jackson, Elec-
tric Light Orchestra en Kayak. De 
voorstellingen in het Theater Piet 
Mondriaan gebouw in Abcoude 
worden gegeven op zaterdagavond 
vanaf 20.00 uur, zondagmiddag om 
14.00 uur en zondagavond vanaf 
20.00 uur. De toegangskaarten kos-
ten 15 euro per kaartje, kinderen tot 
en met 12 jaar betalen 12,50 euro. 
Vrienden van Da Capo’s Popkoor 
kunnen maximaal twee volwasse-
nenkaarten bestellen met 2,50 eu-
ro korting. Kaartjes zijn vanaf heden 
rechtstreeks te koop via de leden 
van Da Capo’s Popkoor, maar ook 
de online verkoop is geopend. Be-
stel dus op tijd om teleurstelling te 
voorkomen. Ga naar www.popkoor.
nl en dan naar kaartverkoop. Op de 
website verder ook meer informatie.

Simply West start zangseizoen
Amstelveen - Op maandag 10 sep-
tember begint voor Simply West het 
nieuwe seizoen. Elke maandagavond 
wordt van 20.00 tot 22.00 uur in wijk-
centrum Westend in Westwijk gere-
peteerd. Simply West bestaat al meer 
dan tien jaar, treedt minimaal één 
keer per jaar op en is een laagdrem-
pelig vrouwenkoor met enthousias-
te leden onder leiding van een pro-
fessionele dirigente. Het is geen se-
niorenkoor, maar ook geen jongeren-
koor. De leeftijden van de koorleden 
liggen tussen 35 en 65 jaar. Het re-
pertoire is gevarieerd. Het is onder 
te verdelen in popsongs, musical, la-
tin. Er wordt drie- of vierstemmig ge-
zongen. Kennis van het notenschrift 
of muzikale ervaring is niet noodza-
kelijk. Van koorleden wordt verwacht 
dat ze toon kunnen houden en op ge-
hoor mee kunnen zingen. 

Voor een goed resultaat is het be-
langrijk de eigen partij te oefenen en 
de tekst uit het hoofd te leren. Op de 
repetities wordt concentratie en focus 
verwacht, maar er is ook ruimte voor 
gezelligheid.
Meezingen met Simply West? Bel of 
stuur een email aan één van de be-
stuursleden: Hedy Tee: hedon@xs4all.
nl, tel. 020-6409521 of Mirjam van 
Wijk: mirjam72@planet.nl, tel. 020-
6475241. Bij emailcontact graag wat 
persoonlijke gegevens vermelden, zo-
als leeftijd, eventuele zangervaring en 
eventueel stemsoort (sopraan, mez-
zosopraan, hoge of lage alt). Het is 
mogelijk op een repetitiedag langs te 
komen voor een proefles en een kor-
te stemtest ter bepaling van de stem-
soort. Voor de stemtest wordt ge-
vraagd een stukje van een pop- of 
musicalliedje te zingen.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 9 septem-
ber houdt vogelvereniging De Rij-
senvogel weer een gezellige beurs. 
Op de beurs kunnen belangstellen-
den terecht voor informatie over het 
houden van vogels. 

Ook worden door de leden ge-
kweekte vogels te koop aangebo-
den. Verder zijn enkele handela-

ren aanwezig met een keur aan ver-
schillende vogels. Tevens wordt vo-
gelvoer en vogelbenodigdheden 
verkocht. De beurs wordt gehouden 
in het gebouw van voetbalvereni-
ging S.C.W. aan het Konnetlaantje 
van 9.30 tot 13.30 uur. De entree is 
50 eurocent per persoon. Voor ver-
dere informatie kan gekeken wor-
den op www.derijsenvogel.com.

Vanaf 17 september bij De Werkschuit

Creatieve cursussen voor 
kinderen en volwassenen
Aalsmeer - Fotografe Louise Prins 
laat deelnemers aan deze fotocur-
sus voor beginners, zien wat het 
verschil is tussen een kiekje en een 
sprekende foto. Een boeiende com-
binatie van creativiteit en techniek.
Nieuw bij de werkschuit is de cur-
sus Boetseren van familieportretten. 
Uitgangspunt is het thema familie-
portret. Maak een beeld van uw ge-
zin, kinderen of uw vader of moeder. 

Een familieportret van uw katten of 
honden kan ook. De eerste lessen 
experimenteren de cursisten met 
klei en verschillende gereedschap-
pen. Ook nieuw bij de Werkschuit 
is de cursus Tekenen en schilderen 
met Annefie van Itterzon. In deze 
cursus raken deelnemers stap voor 
stap vertrouwd met klassiek teken- 
en schildertechnieken. Er wordt ge-
werkt met acrylverf op stevig pa-
pier en later ook op doek. Er is al-
le gelegenheid om langer dan één 
les aan een schilderij te werken. Op 
de dinsdagavond is er weer een cur-
sus Beeldhouwen en op woensdag-
avond is er Edelsmeden met docent 
Theo van Dieren en verzorgt Jutta 

Atsma het Schilder en tekenatelier. 
Op donderdagavond wordt de cur-
sus Blij met klei van 20.00 tot 22.00 
uur gegeven. In een gezellige ont-
spannen sfeer wordt op alle moge-
lijke manieren met klei gewerkt. Op 
de donderdagavond is er ook weer 
een cursus Vilten voor beginners en 
gevorderden. Vilt kent veel toepas-
singen, van hoeden kleding tot sie-
raden en sculpturen. In deze cursus 
laat de docent de cursisten kennis-
maken met deze fascinerende tech-
niek. De Werkschuit organiseert ook 
kinderpartijtjes vanaf 6 jaar. De ja-
rigen mogen zelf uitkiezen met wat 
voor materiaal ze willen werken, bij-
voorbeeld dierfiguren maken van 
klei dat in de oven wordt gebakken 
of brooddeeg, fimoklei of schilderen 
op doek. Ook kun je gaan figuurza-
gen voor de grotere kinderen is er 
mozaïek, modelboetseren, solderen. 
De partijtjes duren ongeveer twee 
uur en kosten 12 euro per kind. Voor 
verdere inlichtingen www.creatie-
ve-kinderpartijtjes.nl. Opgeven voor 
de cursisten bij de Werkschuit kan 
bij Margo Tepas via 0297-340150 of 
www.gklein.org/wsa.

Jubileumkien bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vogelvereniging 
Aalsmeer viert haar zestig jarig be-
staan met een groots georganiseer-
de jubileum kienavond op donder-
dag 13 september. Ter ere van het 
jubileum zijn extra grote en mooie 
prijzen te winnen zijn. In totaal wor-
den vier rondes gekiend. Tussen-
door wordt een grote loterij gehou-
den waarmee ook vele leuke prijzen 
te winnen zijn. Tot slot nog een ex-
tra grote ronde in de loterij om de 
avond af te sluiten. Breng vrienden 
en kennissen mee naar deze gezel-
lige jubileum kienavond, waar voor 
groot en klein iets te beleven valt, 
niemand gaat met lege handen naar 
huis. Het jubileum wordt gevierd in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
Kom op tijd, vol is vol.

Vandaag start verkoop kaarten
Musical Maria op 5 en 6 
oktober in de Spil 
Kudelstaart - In mei van dit jaar 
heeft in de Open Hof Kerk de eer-
ste serie uitvoeringen van de mu-
sical Maria plaats gevonden. Dat 
zorgde voor uitverkochte zalen en 
enthousiaste reacties van de toe-
schouwers. “Een geweldig goede 
en mooie, meeslepende musical ge-
zien.” En: “Een prachtige, zeer pro-
fessionele musical. Er was plaats 
voor humor en ontroering.” “Deze 
musical spreekt jong en oud aan, 
hij past bij scharniermomenten in 
het leven.” De musicalgroep, in to-
taal bijna 100 mannen, vrouwen en 
kinderen, is intussen gestart met de 
voorbereidingen voor de tweede se-
rie voorstellingen, nu in de Spil in 
Kudelstaart. De verwachting is dat 
de belangstelling weer groot zal zijn, 
zowel van nieuwe toeschouwers als 
van veel mensen die nog een keer 
willen komen kijken. Weer twee uit-
verkochte zalen zou een toeschou-
wersaantal van in totaal 1.400 be-
tekenen. Dan is deze musical echt 
het grootste culturele evenement in 
Aalsmeer en Kudelstaart! De Bijbel 
geeft verschillende beelden van de 
persoon Maria. Door de vorm die de 
schrijvers voor deze musical heb-
ben gekozen, kunnen die ook alle-
maal een plaats krijgen: De gehoor-
zame Maria, moeder van God, Ma-
ria die opkomt tegen onrecht en de 

Maria die verdriet heeft om de dood 
van haar zoon Jezus. Er is dan ook 
niet één persoon die de hoofdrol 
van Maria uitbeeldt, er zijn meer-
dere Maria´s. De organisatie van 
de musical is in handen van twee 
protestantse kerken. Gaan de pro-
testanten nu aan de haal met Ma-
ria, die vooral belangrijk is in de ka-
tholieke kerk? Feit is dat er binnen 
veel kerken sprake is van groeien-
de belangstelling voor Maria. De 
musical komt dus op een goed mo-
ment. Gelukkig komen de deelne-
mers uit veel verschillende kerken, 
ook uit de Katholieke kerk. Het wer-
ken aan de musical gaf de deelne-
mers een nieuw licht op de persoon 
van Maria en dit geldt vast ook voor 
de toeschouwers. De artistieke lei-
ding van Musical Maria is in han-
den van regisseuses Ellen Vermeu-
len en JelYvon Kadijk en dirigen-
te Irma Hogenboom. De kaartver-
koop gaat op 6 september van start 
en zijn verkrijgbaar bij Dio drogist 
Piet van der Zwaard in de Zijdstraat 
2, The Readshop in de Ophelialaan 
151 en Marskramer Berg in winkel-
centrum Kudelstaart. De prijs van de 
kaarten bedraagt 10 euro per stuk, 
inclusief een consumptie. Het is ver-
standig om tijdig kaarten te kopen. 
Zie ook de website: http://mariamu-
sicalaalsmeer.nl.

Spandoek Gedichtentuin 
KCA weg en weer terug
Aalsmeer - Het Boomkwekers-
kerkhof naast de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg is in de eerste 
drie weekenden van september ge-
opend om iedereen in deze prachti-
ge entourage van mooie gedichten 
te laten genieten! 

Om de openstelling extra te ac-
centueren was afgelopen zaterdag 
het KCA doek aan het hek vast ge-
maakt. Zondag was het doek ech-
ter verdwenen. Er werd een inten-

sieve speurtocht rond het kerk-
hof gehouden, maar het doek bleef 
weg. Maandag is het doek toch ge-
vonden, door een bewoner. Komend 
weekend kan het doek dus weer 
vastgemaakt worden aan de hek-
ken. “Nog steviger”, zo laat de werk-
groep Podiumkunsten en Literatuur 
van KCA weten. Het Boomkwekers-
kerkhof kan zaterdag 8 en zondag 
9 september bezocht worden tussen 
12.00 en 16.00 uur. Ook op 15 en 16 
september zijn bezoekers welkom.

Vrolijk begin voor ‘Vivace’ 
Aalsmeer - “Zoals de zon de bloe-
men kleurt, zo kleurt de kunst het 
leven.” Met deze woorden opende 
de voorzitter van Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace het nieuwe zang-
seizoen afgelopen dinsdag 4 sep-
tember. Kunst in dit geval gezien als 
kunst van het zingen. Niet zonder 
reden uitgesproken: Twee koorle-

den, de dames Ria Tas en Riet Mid-
delkoop, beoefenen de kunst van 
het zingen al 25 jaar bij Vivace.
Dit zilveren jubileum is niet onge-
merkt voorbij gegaan. De dames 
hebben een oorkonde ontvangen 
van de Bond van Zangkoren en een 
mooi ‘zilveren’ boeket bloemen. Al 
met al een vrolijk begin van het sei-

De jubilarissen Ria en Riet, tweede en derde van rechts, met de voorzitter ge-
heel rechts en twee dames van het bestuur met de oorkondes en de bloemen.

Op zoek naar je eigen 
(di)eetformule met Sylvia
Aalsmeer - Genoeg van Sonja, dr. 
Frank, Maaltijdvervangers en alle Ei-
witdiëten? Wil je graag eens op een 
andere manier aan de slag met je-
zelf en je (over)gewicht? Dan is dit 
het moment om het helemaal anders 
aan te pakken. Uit het raam met al-
le diëten, en aan de slag met je eigen 
eet-formule! Hoewel Sylvia Bosma er 
een vierjarige hbo-opleiding voor ge-
volgd heeft en zichzelf al ruim 30 jaar 
diëtist mag noemen, is ze een beet-
je klaar met deze titel. “Voor mij lijkt 
diëtist toch te veel op het woord di-
eet. En als ik ergens niet in geloof, 
dan is het in diëten. Een dieet is na-
melijk als een kunstje, zolang je de 
juiste, voorgeschreven handelin-
gen verricht zal het werken”, legt ze 
uit. “Een dieet is bedacht is door ie-
mand anders en wordt daarom nooit 
van jezelf. Steevast komt er een dag 
dat je het kunstje zat bent en terug-
valt in je oude gewoontes. En daar-
mee ben je dan weer terug bij af. Ou-
de gewoontes zijn behoorlijk hard-
nekkig. Dingen worden eenvoudig 
en snel aangeleerd, maar óntleren is 
niet mogelijk. Wat je wel kunt doen 
is iets áfleren: oude gewoontes ver-
vangen door nieuw gedrag. Maar dat 
kost tijd. Ik geloof heilig in het ont-
wikkelen van zo’n formule, waarbij 
je langzamerhand je oude gewoon-
tes verandert in nieuwe. Zo’n formu-
le ontwikkel je eenvoudig zelf (met 
wat hulp). 

Het gaat daarbij vaak niet eens om 
wat je precies eet, zoals bij de mees-
te standaard diëten, de nadruk ligt 
veel meer op hoe je eet. Hoe denk je 
over eten, hoe doe je je boodschap-
pen, wat haal je in huis? Eet je snel, 
gehaast, doe je intussen andere din-
gen? Wat zijn je valkuilen (die je 
vaak zelf graaft!) en welke knelpun-
ten kom je tegen? Als we dit duide-
lijk hebben, is het eenvoudig om een 
formule op te stellen waarmee jij aan 
de slag kunt. Misschien ben je een 
emotie- of stresseter en moeten we 
daaraan werken. Of misschien ben je 
juist een gezelligheidseter. Elk type 
eter vraagt om een andere aanpak. 
En alleen al daarom kan een dieet 
nooit goed werken. Omdat ik na mijn 
diëtistenopleiding ook een coachop-
leiding en diverse psychologische- 
en communicatietrainingen heb ge-
volgd, noem ik mezelf tegenwoordig 
dan ook liever voedingscoach of voe-
dingstherapeut in plaats van diëtist”, 
besluit Sylvia, die iedereen graag wil 
helpen bij de zoektocht naar en het 
ontwikkelen van een eigen formu-
le. Twijfel je of je bij Sylvia wel aan 
het juiste adres bent? Maak dan ge-
rust een afspraak voor een oriënte-
rend gesprek van een half uur. Tij-
delijk (tot en met 31 december) zijn 
de kosten van een dergelijk gesprek 
25 euro. Sylvia Bosma is bereikbaar 
via 0297-360542. Kijk alvast eens op  
www.dietistaalsmeer.nl. 

Officiële opening en open 
dag Fysio & Fitness
Kudelstaart - In juni 2011 werd 
de eerste paal in de grond gesla-
gen door Anneke Kempkes, fysio-
therapeute van het eerste uur in Ku-
delstaart. Nadat in eerste instan-
tie een grote fitnessruimte is gere-
aliseerd, is vanaf begin dit jaar hard 
gewerkt aan de uitbreiding en mo-
dernisering van de praktijkruimte. 
Zaterdag 15 september opent Fysio 
& Fitness Kudelstaart en Aalsmeer 
opnieuw officieel haar deuren. 

De fitnessruimte is voor iedereen 
toegankelijk en de praktijk biedt on-
derdak aan alle specialisaties die de 
fysiotherapie rijk is. Jan-Piet Verwe-
ij, één van de oprichters en thans 

mede-eigenaar van de praktijk, 
stelt dan ook met trots dat het fan-
tastisch is dat Fysio & Fitness Ku-
delstaart en Aalsmeer in een rela-
tief kleine gemeenschap, het beste 
kan bieden op het gebied van mo-
derne en gespecialiseerde fysiothe-
rapie. Inmiddels is menig bezoe-
ker van de praktijk het er over eens: 
Het resultaat mag gezien worden ! 
Daarom is er een open dag op za-
terdag 15 september van 13.00 tot 
16.00 uur aan de Kudelstaartse-
weg 243. Op deze dag is het niet al-
leen mogelijk de praktijk te bezich-
tigen, maar kunnen bezoekers ook 
op sportief vlak een aantal uitdagin-
gen aangaan.



Aalsmeer - Meer dan een miljoen 
Syriërs zijn de afgelopen maan-
den door het aanhoudende ge-
weld in hun land op de vlucht ge-
slagen. Ook in Syrië zelf is dringend 
hulp nodig. Dorcas verleent in Sy-
rië hulp via een netwerk van kerken 
in acht Syrische steden. De kerken 
doen dit werk onder heel moeilijke 
omstandigheden. Veel Syriërs, die 
binnen hun eigen land vluchten, ko-
men in andere steden aan met niets 
meer dan ze kunnen dragen. Zij ko-
men terecht in tehuizen, instituten 
en scholen. Dorcas’ partnerorgani-
satie werkt in twee van deze scho-
len. De partner vertelt: “In één van 
deze scholen verblijven 150 gezin-
nen. Van de klaslokalen zijn slaap-
zalen gemaakt. De mensen slapen 
op de grond. Zij hebben nog geluk, 
anderen slapen buiten de school op 
straat.”

De meeste vluchtelingen hebben 
niet genoeg kleding mee kunnen 
nemen. De hulporganisatie geeft de 
mensen eten en kleding. Ook wor-
den medicijnen en luiers, matras-
sen, dekens en plastic jerrycans 
gekocht waarmee ze water kun-
nen gaan halen. Dorcas werkt via 
een netwerk van kerken in Syrië. 
De samenwerking met kerken be-
tekent niet dat de hulp alleen voor 
christenen in Syrië is bestemd. Zo-
als overal verleent Dorcas hulp on-
geacht religie, geslacht of politieke 
overtuiging. Ook de Dorcaswinkel 
in Aalsmeer draagt zijn steentje bij 

voor deze grote nood. Dankzij de in-
breng van goederen door velen en 
het grote enthousiasme waarmee 
de ruim 140 vrijwilligers hun werk 
doen kan Aalsmeer en omgeving 
ook hulp verlenen. Op dit moment 
is er grote behoefte aan kledingsor-
teerders. Wekelijks komt er veel kle-
ding binnen en dat moet allemaal 
in het pand aan de Turfstekerstraat 
15 gesorteerd worden. Heeft u nog 
vrije tijd over en wilt U zich inzetten 
voor de allerarmsten in de wereld? 
De vrijwilligers heten U van har-
te welkom. Kontaktpersoon: Hannie 
Verhoef, tel.020-65934195 of e-mail 
: hannie.verhoef@solcon.nl.
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Aalsmeer - Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij (KNHM) or-
ganiseert elk jaar de wedstrijd Kern 
met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw 
leefomgeving verbeteren, dan kun je 
je met jouw project inschrijven van 1 
september tot 30 november 2012. Via 
de wedstrijd Kern met Pit gaan be-
wonersgroepen aan de slag om hun 
idee voor hun leefomgeving binnen 
een jaar te realiseren. Wie dat voor 
elkaar krijgt, ontvangt het predikaat 
Kern met Pit en duizend euro. 
Daarnaast wint in elke provincie het 
beste project de trofee en een extra 
prijs van vijftienhonderd euro. Daar-
bovenop kunnen de trofeewinnaars 
meedingen naar de nationale titel 
‘Beste Kern met Pit van Nederland!’ 
en extra prijzen winnen. Heb jij een 
idee voor je leefomgeving? Ga dan 
naar www.kernmetpit.nl en schrijf je 
in! Met de wedstrijd Kern met Pit kun 

jij zelf iets verbeteren in jouw buurt. 
Kern met Pit biedt actieve bewoners 
net dat steuntje in de rug om het pro-
ject voor elkaar te krijgen. En als het 
even tegen zit, staat KNHM klaar met 
de benodigde deskundigheid en con-
tacten. Tijdens de feestelijke prijsuit-
reikingen zet KNHM de deel  nemers 
nog eens extra in het zonnetje. 

Als je zelf het voortouw neemt om 
jouw leefomgeving te verbeteren kun 
je heel veel bereiken. Dat is wat Kern 
met Pit deelnemers steeds opnieuw 
laten zien. Bewonersinitiatieven leve-
ren zoveel op! Want om een dorps-
huis te bouwen, de toneelvereniging 
nieuw leven in te blazen of om die 
skatebaan te realiseren, moeten de 
buurt, lokale organisaties en de ge-
meente enthousiast zijn. Bewoners-
initiatieven brengen meer betrokken-
heid bij de leefomgeving.

Blij met initiatief Zijdstraat fietsvrij
Beste dorpsgenoten: Wat zijn wij blij 
met het burgerinitiatief om de Zijd-
straat fietsvrij te krijgen. Als moe-
ders van kleine kinderen is het niet 
echt prettig winkelen. Sterker nog: 
het is vaak gevaarlijk! Het verbaast 
ons dan ook al lange tijd dat de-
ze straat nog steeds niet fietsvrij is. 
Hopelijk zal het, door dit initiatief, 
in de toekomst een straat zijn waar 

we prettig kunnen winkelen zon-
der constant op onze hoede te hoe-
ven zijn voor de fietsers. Dus, steunt 
u het initiatief ook? Stuur dan een 
mail naar: zelen@ggschilders.nl
Linda van der Leek, Irenestraat 
8, 1432 JS Aalsmeer en Alice van 
Wilgenburgh, Irenestraat 24, 1432 
JS Aalsmeer. 
Email: alicetaco@tiscali.nl.

ingezonden

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 september haalt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op.Als U graag wilt 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, zet dan de contai-
ner pas aan de weg na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Een goede reden dus om 
papier te verzamelen voor de eerste 
vrijdagavond van de maand.

Hulpverlening aan Syrië
Dorcas zoekt vrijwilligersOpbrengst voor opvanghuis weeskinderen in Gambia

Aalsmeers duo rijdt mee met 
Amsterdam Dakar Challange
Aalsmeer - Fons Thuijs (65) en zijn 
zoon Rogier (34), beiden woonach-
tig in Aalsmeer, hebben zich aan-

gemeld voor de Amsterdam Dakar 
Challange, die gehouden zal wor-
den van 3 tot en met 28 november. 

Deze Challange is geen rally, maar 
een avonturenrit met als uiteinde-
lijk einddoel Banjul, de hoofdstad 
van Gambia. De auto, die ze hier-
voor hebben aangeschaft, een Lada 
2104 stationwagen uit 1995, wordt 
door hen zelf gereden. De auto is 
afkomstig van Dorcas Nederland en 
moet voor deze barre tocht door hen 
zelf worden geprepareerd. Het ge-
luk wil dat Fons zelf een jarenlan-
ge ervaring heeft in de autobranche 
en dus wel weet hoe het een en an-
der opgelost kan worden. Rogier is 
meer de organisatorische admini-
stratieve man, dus een gedifferenti-
eerd team. Het duo gaat rijden on-
der de team naam ‘Always @home’. 
Een knipoog naar hun eigen naam. 
De tocht begint 3 november op de 
Dam te Amsterdam, onder aanwe-
zigheid van radio en televisie. Fons 
en Rogier zien de Dakar Challan-
ge als een serieus avontuur voor 
het goede doel. Vader en zoon heb-
ben als goed doel gekozen voor een 
uniek opvanghuis voor weeskinde-
ren te Gambia. 
Aan deze Challange doen tussen de 
veertig en vijftig auto’s mee, dus cir-
ca 100 mannen en vrouwen, die het 

lef hebben om voor het goede doel 
dit avontuur aan te gaan. Voor een 
dergelijk project wordt geacht, dat 
de team leden selfsupporting zijn 
en een groot gedeelte van de kos-
ten dus door hen zelf wordt gedra-
gen. De reis zal eind november ein-
digen in Banjul, de hoofdstad van 
Gambia, alwaar de auto ter plaatse 
wordt geveild voor het goede doel. 
Om te zorgen dat geworven spon-
sorgelden op de juiste wijze worden 
beheerd en kunnen worden overge-
dragen, heeft het team de naam Al-
ways @home officieel vastgelegd bij 
de KvK onder nummer 34.101.622. 
Tevens is voor dit doel een apar-
te bankrekening onder nummer 
34.37.37.914 geopend bij de Rabo-
bank te Aalsmeer. Het staat natuur-
lijk een ieder vrij een donatie voor 
deze weeskinderen te doen, op de 
hiervoor genoemde bankrekening. 
Uw giften zijn dan ook van har-
te welkom en zullen door dit team 
rechtstreeks op de bestemde plaats 
terecht komen. 

Er verdwijnt dus geen geld aan or-
ganisaties, dan dat de bevolking 
ter plaatse over kan gaan beschik-
ken. Mocht u overigens nog hand-
gereedschappen over hebben, dan 
nemen Fons en Rogier dit graag 
mee voor de lokale bevolking. Ook 
nieuwe kleding is van harte welkom. 
De auto van het duo Thuijs zal voor 
vertrek nog te bewonderen zijn voor 
het gemeentehuis. Voor meer infor-
matie zie de weblink www.amster-
damdakar.com.

Sensationeel nieuws over pramenrace

Buijte Durrup in opspraak
Aalsmeer - In de Praambode durf-
den zij het niet aan om het bekend 
te maken, maar er zit toch een lek 
ergens in de organisatie van Buij-
te Durrup. Wat is het geval? Uit be-
trouwbare bron heeft de crew van 
Buijte Durrup vernomen dat bij het 
bestuur van S.P.I.E. al bekend is wie 
de gast op de praam is bij deze en-
thousiaste club mensen. Zaterdag, 

tijdens de Pramenrace, zal een be-
kend bokser de Pontweg bezoe-
ken. Hij heeft proefverlof en wil de-
ze dag doorbrengen op een praam. 
Heeft hij wellicht nog een appel-
tje te schillen? Wil hij zijn gram er-
gens halen? Herstelle siddert, want 
zij is ook toevallig aanwezig. Als het 
maar niet opnieuw tot een confron-
tatie komt in Skybox 233...

Maandelijkse bingo bij De Pomp
Aalsmeer - Een jarenlange tradi-
tie gaat op woensdag 12 septem-
ber weer van start. Buurtvereniging 
de Pomp houdt de tweede woens-
dag van de maand weer haar bin-
go-avond in ’t Baken in de Sport-
laan 86. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
van harte welkom, lid of geen lid, 
jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden tien 
rondes gespeeld met gevarieer-
de prijzen en één hoofdprijzenron-
de met twee waardevolle hoofdprij-
zen. Om het geld hoeft u het niet te 
laten, want het rendement is altijd 
hoger dan uw inleg, is het niet qua 

prijzen, dan wel qua gezelligheid! 
Vaste prik is sowieso de speelavond 
van de Pomp, zelfde tijd, zelfde loca-
tie, en deze avond start altijd op de 
derde maandag van de maand, wat 
voor deze maand 17 september zal 
zijn. Er worden drie speelrondes ge-
speeld met hartenjagen, klaverjas-
sen en sjoelen en bij genoeg animo 
ook rummicub. Tussendoor wordt er 
een prachtige verloting gehouden 
met vele leuke en handige prijzen. 
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107. 

Inschrijven kan tot 15 oktober
Awards voor vrijwilligers-
project en -initiatieven
Aalsmeer - Wegens groot suc-
ces heeft de staatssecretaris van 
VWS, Marlies Veldhuijzen van Zan-
ten, besloten om de Meer dan han-
den awards uit het Europees jaar van 
het vrijwilligerswerk 2011 een vervolg 
te geven. Op 7 december, internatio-
nale vrijwilligersdag, reikt zij de Meer 
dan handen vrijwilligersprijzen 2012 
uit in Madurodam. De presentatie van 
de feestelijke avond ligt in handen 
van Lucille Werner. Vrijwilligerspro-
jecten en burgerinitiatieven maar ook 
bedrijven en gemeenten die actief sa-
menwerken met vrijwilligersprojecten, 
kunnen zich nog tot 15 oktober aan-
staande inschrijven via www.vrijwilli-
gerswerk en maken zo kans op prijzen 
tot maar liefst 5.000 euro. Naast zelf 

inschrijven is het ook mogelijk projec-
ten, gemeenten of bedrijven voor te 
dragen. Meer informatie op www.vrij-
willigerswerk.nl. Er worden prijzen uit-
gereikt in drie categorieën: Innovatie, 
Verbinding en Competentie. Nieuw 
is de Samenwerkingsprijs. Gemeen-
ten en bedrijven die actief samen-
werken met vrijwilligersprojecten en 
burgerinitiatieven maken kans op de 
Meer dan handen Samenwerkings-
prijs 2012. Alle deelnemers worden op 
www.vrijwilligerswerk.nl gepubliceerd 
en er kan gestemd worden. Degene, 
die de meeste stemmen verzamelt, 
wordt in ieder geval genomineerd. In 
totaal worden 24 deelnemers geno-
mineerd in verschillende categorieën, 
waarvan er 5 een prijs winnen.

Solidoe aan de slag met 
pedagogisch beleid
Aalsmeer - Nu Kinderhof Aalsmeer 
en de Uithoornse Kinderopvang sa-
mengegaan zijn in de professione-
le kinderopvang organisatie Solidoe, 
kijken ze weer opnieuw naar wat ze 
echt belangrijk vinden in hun dage-
lijks werk. Dit is vertaald in het nieu-
we Solidoe pedagogisch beleid. Ei-
genlijk hebben ze voor een groot 
deel vastgelegd hoe er al gewerkt 
wordt. Rita Heemskerk van de afde-
ling Pedagogiek en Kwaliteit: “Dat 
hebben we nog meer bewust ge-
maakt met hulp van onze zes kern-
waarden en natuurlijk afgestemd 
op de laatste pedagogische inzich-
ten. Die kernwaarden zijn: Open, 
Samen, Sterk, Betrokken, Stoer en 
Klantgericht. We hebben omschre-
ven hoe we deze kernwaarden pe-
dagogisch invullen. Ieder hoofdstuk 
van het plan is voorgelegd aan ál-
le medewerkers, die hun mening er-
over konden geven. Daarna is het 
plan voorgelegd aan de oudercom-
missies. Zo is het een plan van de 
hele organisatie geworden. Er zijn 
prachtige foto’s gemaakt op de lo-
caties, die onze kernwaarden illu-

streren. Het geheel is tot een mooi 
boekje gemaakt, dat aan alle me-
dewerkers is uitgedeeld. En op een 
aantal avonden is door middel van 
workshops door de medewerkers 
gesproken over het plan.” Het pe-
dagogisch plan is de basis voor het 
werken op de diverse locaties. Ri-
ta Heemskerk: “Maar Solidoe is er 
nog niet, er moet nog een stap ge-
zet worden. De komende maanden 
zal op iedere vestiging gewerkt wor-
den aan de werkplannen. Per locatie 
wordt een vertaling gemaakt van het 
beleidsplan naar concrete afspra-
ken voor die vestiging. Wat beteke-
nen de kernwaarden voor de speci-
fieke vestigingen van Solidoe? Dit is 
de laatste stap in dit prachtige tra-
ject. We hebben ook hier weer vee 
l zin in.” Als u verwacht dat ook uw 
kind bij Solidoe plezier zal hebben, 
zal leren en ontwikkelen, neem dan 
gerust contact op. Solidoe zit in alle 
wijken van Aalsmeer en Uithoorn en 
heeft ook vestigingen in Kudelstaart 
en de Kwakel. De gastouders bedie-
nen een nog grotere regio. Solidoe 
is bereikbaar via 0297-729700.

Wethouders regio en Kamerlid pleiten 
voor behoud VTOC Fokker opleiding
Aalsmeer - Op maandag 3 septem-
ber heeft een delegatie van bestuur-
ders uit de regio en Kamerlid Michel 
Rog het Vak Technische Opleidings-
Centrum (VTOC) Fokker Aalsmeer 
bezocht en daar gesproken met di-
recteur Martin van Grieken. Hij gaf 
aan dat de financiering niet rond 
kwam voor en eerste jaars leerlingen 

moest weigeren. Michel Rog is vijf-
de op de CDA kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer en wil de Fokker Vak-
school voor de regio, maar ook voor 
de BV Nederland, behouden. Tevens 
is hij Lid van de economische Raad 
en vicevoorzitter en lid Dagelijks be-
stuur CNV onderwijs en Teamleider 
burgerluchtvaart bij De Unie. Michel 

Foto-onderschrift: Van links naar rechts: Wethouder Jan-Willem Groot van Amstelveen, fractievoorzitter CDA Aalsmeer 
Jaap Overbeek, wethouders Ad Verburg van Aalsmeer en Steffe Bak van Haarlemmermeer, Kamerlid Michel Rog en di-
recteur Martin van Grieken bij VTOC Fokker opleiding Aalsmeer.

Rog: “Ik ga dit vanmiddag met de 
Minister van OCW Marja van Bijster-
veldt bespreken.” De wethouder Eco-
nomische Zaken, Ad Verburg: “De 
bestuurders Jan-Willem Groot van 
de gemeente Amstelveen, Steffe Bak 
van de gemeente Haarlemmermeer 
en het college van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer ken-

nen het belang van deze school. Wij 
gaan een gezamenlijke brief schrij-
ven dat deze opleiding en know how 
onmisbaar is voor de regio en Ne-
derland. In het belang van de eco-
nomie van Aalsmeer en de regio heb 
ik zelf ook al een maand geleden 
contact opgenomen met de Minis-
ter van Onderwijs. In 2016 heeft Ne-
derland 160.000 technici nodig door 
de vergrijzing. We moeten nu inves-
teren in kennis, opleidingen en inno-
vatie. Ook moet de opleiding dicht 
bij Schiphol blijven waar de leerlin-
gen het geleerde in praktijk kun-
nen brengen.” VTOC Fokker geeft 
Mbo-onderwijs en is de enige oplei-
ding voor onderhoudsmonteur voor 
vliegtuigen en helikopters in Neder-
land die aan de strenge Europese 
EASA regels voldoet. VTOC Fokker 
wil graag samen werken met ande-
re Mbo-opleidingen of zelf een ROC 
status krijgen als mbo-vakschool, 
maar het ministerie van Onderwijs 
geeft maar geen duidelijkheid over 
de aanvraag. De resultaten van de 
school liggen ver boven het gemid-
delde met slagingspercentages bo-
ven de 90 %, terwijl dat gemiddelde 
bij andere Mbo-opleidingen veel la-
ger is. De beroepstrainingen en bij-
scholingscursussen gaan wel door. 
Het opleidingscentrum hoopt de 
opleiding volgende jaar te hervat-
ten. Maar dan moet er wel duidelijk-
heid over de financiering komen. Di-
recteur Martin van Grieken: “Anders 
moet de VTOC Fokker noodgedwon-
gen naar Azië verplaatsen. Daar is in 
de luchtvaartsector heel veel vraag 
naar gediplomeerde monteurs. Maar 
het zou onbegrijpelijk zijn als de 
overheid en het bedrijfsleven zo’n 
mooie bedrijfstak niet in stand zou 
houden. En dat terwijl Nederland nu 
en in de toekomst zit te springen om 
kwaliteitstechnici!”

Ideeën voor je leefomgeving?
Schrijf in voor Kern met Pit

Nierstichting in Amstelland
Amstelveen - Van 16 tot en met 22 september is het folderrek bij het Infocen-
trum van Ziekenhuis Amstelland ingericht met informatie over de Nierstichting Ne-
derland en nierziekten in het algemeen. Dit in het kader van de landelijke collecte-
week van de Nierstichting. Het Infocentrum bevindt zich in de centrale hal van het 
ziekenhuis en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-7557118 of via in-
focentrum@zha.nl.
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Veel animo tentoonstelling 
‘Aalsmeerse ambtenaar’
Aalsmeer - Een gezellig ambte-
lijk feestje is afgelopen maandag 
3 september gehouden in het ge-
meentehuis. De officiële opening 
van de tentoonstelling ‘Aalsmeer-
se ambtenaar toen en nu’ stond op 
het programma. Toen en nu was het 
ook letterlijk. De oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte, oud-wethou-
ders Piet Boom en Bep Heems-
kerk, oud-gemeentesecretaris Ed 
Duinkerken en nog een groot aan-
tal oud-ambtenaren gingen in ge-
sprek met de huidige bestuurders 
en medewerkers van nu onder het 
genot van een drankje. “Leuk om ie-
dereen weer eens te spreken”, aldus 
een reactie. Uiteraard werd ook met 
veel interesse de overzichtstentoon-
stelling bekeken. Op panelen in de 

burgerzaal is onder andere te zien 
hoe het gemeentehuis gebouwd 
werd. De molen moest hiervoor ver-
plaatst worden, evenals huizen aan 
het Molenpad met de grond ge-
lijk gemaakt zijn. Verder foto’s van 
het plaatsen van beeld Flora met 
een hoogwerker, diverse beelden 
van het vorige gemeentehuis, het 
Oude Raadhuis, de oude en nieu-
we gemeentewerf komen in beeld, 
evenals diverse ambtenaren en be-
stuurders de toeschouwers aankij-
ken. Op maandag 10 september om 
16.00 uur, vrijdag 21 september om 
10.00 uur en woensdag 26 septem-
ber om 16.00 uur is de tentoonstel-
ling geopend voor belangstellen-
den. Hiervoor aanmelden kan via 
tentoonstelling@aalsmeer.nl. 

Kenteken herkend
Aanhouding na 
inbraak horeca
Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 2 op maandag 3 september 
is rond kwart voor twee ingebro-
ken in een horecagelegenheid aan 
de Van Cleeffkade. Getuigen za-
gen drie mannen een deur intrap-
pen, naar binnen gaan om zich ver-
volgens weer snel uit de voeten te 
maken in een auto. De politie werd 
gealarmeerd en vanwege het ook 
doorgegeven kenteken is politie 
Kennemerland in actie gekomen. 
Deze agenten herkenden het ken-
teken en het type auto. De daders 
en de wagen stonden op camera’s 
bij een tankstation waar de mannen 
dezelfde avond/nacht ook ingebro-
ken hadden. Na een zoektocht kon 
even voor half drie het drietal aan-
gehouden in Haarlem. Het betreft 
drie mannen uit Roemenië. De drie 
zijn aangehouden. Er volgt verder 
onderzoek.

Lood gestolen!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 septem-
ber is bij de waterkering nabij het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
een grote hoeveelheid lood gesto-
len. Mogelijk zijn er inwoners die de 
daders ‘aan het werk’ hebben ge-
zien. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.

Onwel naar VU
Kudelstaart - Op zondag 2 sep-
tember rond tien uur in de avond is 
hulp ingeroepen van de politie, de 
brandweer en de ambulancedienst 
voor een onwel geworden inwoner 
in de Zeeltstraat. De 38-jarige is per 
ambulance vervoerd naar het VU-
ziekenhuis. De brandweer heeft de 
Kudelstaarter uit zijn woning gehe-
sen. 

Aalsmeer - Maandag 3 september 
was het precies zestig jaar geleden 
dat Arie en Guus Oliemans - van der 
Schilden elkaar het ja-woord gaven 
in Aalsmeer. Het diamanten bruids-
paar ontving ter ere hiervan een ge-
lukwens van Hare Majesteit de Ko-
ningin en burgemeester Pieter Lit-
jens kwam hen maandagochtend 
persoonlijk feliciteren en overhan-
digde een mooi boeket bloemen na-
mens het gemeentebestuur. 
Het was goed te zien dat dit geluk-
kige echtpaar hun diamanten hu-
welijk vierde, want hun gezellige 
aanleunwoning aan het Molenpad 
was prachtig versierd en stond vol 
met bloemen. Aan het balkon hin-
gen vrolijke ballonnen, zodat ook 
de buurt kon zien dat er reden 
voor een feestje was. Het bruids-
paar had zelfs een feestelijke cor-
sage op, net als hun kinderen. De 
bloem in de corsage was de wit-
te orchidee phalaenopsis. Grappig 
is dat deze mooie orchidee zestig 
jaar geleden ook in het bruidsboe-
ket van de bruid zat. Het bruidsboe-
ket dat Arie toentertijd zelf voor zijn 
aanstaande vrouw had gemaakt. De 
88-jarige Arie Oliemans leerde zijn 
vrouw Guus kennen door zijn twee-
lingzussen. Zij waren bevriend met 
een andere tweeling uit de Kanaal-
straat, Guus en Luus van der Schil-
den. Zij kwam dus regelmatig over 
de vloer in huize Oliemans en de 
vonk sloeg snel over. Een vriendin 
heeft hier een handje bij geholpen, 
want er werd haar gezegd dat als ze 
Arie een zoen zou geven dat ze een 
koekje zou verdienen. Moge duide-
lijk zijn dat Guus het niet deed voor 
dat koekje, al was dat wel een goed 
excuus. 
Het gelukkige echtpaar heeft maar 
liefst 59 jaar aan de Oosteinderweg 
gewoond, waar de familie Oliemans 
een kwekerij had. Allerlei soorten 
bloemen werden er geteeld, maar 
vooral seringen. Arie en Guus ver-
tellen trots over hun mooie huis met 
grote tuin, dat ze sinds juni hebben 
verlaten voor een aanleunwoning 
in het Zorgcentrum Aelsmeer. Toch 
hebben ze het prima naar hun zin 
in deze kleinere woonomgeving met 
uitzicht op de molen. Door gezond-

Eerste zoen met een koekje als beloning

Arie en Guus Oliemans 
zijn zestig jaar getrouwd

heidsproblemen kwam deze wo-
ning precies op het juiste moment 
vrij voor hen, waar ze erg dankbaar 
voor zijn.

Arie heeft zo’n 64 jaar op de familie-
kwekerij gewerkt voordat deze werd 
verkocht. Enthousiast vertelt hij over 
het bedrijf dat altijd zeer modern is 
geweest. Ze hebben net na de oor-
log zelfs een tijdje tabak gekweekt, 
wat in die tijd veel geld opleverde. 
De nu 86-jarige Guus werkte af en 
toe mee op de kwekerij, maar ze 
vertelt dat ze hier niet secuur ge-
noeg voor was. Ze hield het liever 
bij het naaien en breien van kleding, 
wat haar lust en haar leven was. 
Tot voor kort brachten de kinderen 
zelfs nog al hun te repareren kle-
ding naar hun moeder. Arie heeft na 
de verkoop van de kwekerij nog een 
tijdje meegeholpen in de platen-
winkel van zijn dochter en schoon-
zoon in Hoofddorp, waar hij voor het 
eerst met een computer moest wer-
ken. Dit vond hij echter maar niets 
en heeft het digitale tijdperk maar 
gelaten voor wat het is. 
Het diamanten bruidspaar heeft ve-
le hobby’s gehad, waarvan ze er nog 
een paar met plezier uitoefenen. 

Arie was een goede waterpoloër en 
behoorde zelfs tot het Nederlands 
jeugdelftal. Ook is hij maar liefst vijf-
tien keer achter elkaar zwemkampi-
oen geweest in het Oosterbad. Ver-
der was hij fanatiek met jeu de bou-
le, sjoelen, midgetgolf en kaarten. 
Samen genoten ze van hun boot 
en gingen vaak op vakantie, waar 
ze graag over vertellen. De laatste 
vakantie was in 2005 met het eigen 
gezin naar Corsica. Een rondreis 
over het mooie eiland met hun twee 
dochters en zoon. Nu lezen en puz-
zelen ze graag en spelen regelmatig 
een spelletje scrabble. Ook genieten 
ze van de televisie, al liggen hun in-
teresses wel op verschillende vlak-
ken. Dit hebben ze handig opgelost 
met twee televisies met koptelefoon 
in de woonkamer. Ondanks de no-
dige gezondheidsproblemen vinden 
ze dat ze een prachtig leven hebben 
gehad en nog hebben. Ze zijn trots 
op hun drie kinderen, zeven klein-
kinderen en achterkleinkind. Samen 
met hen en nog een paar genodig-
den hebben ze hun 60-jarig huwe-
lijk in het Wapen van Aalsmeer ge-
vierd en getoast op hun onvoor-
waardelijke liefde. 
Door Ilse Zethof

Inloop vanaf half acht
Vergadering Dorpsraad
Kudelstaart – Op woensdag 12 
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 be-
gint de vergadering. De onderwer-
pen deze keer gaan vooral over in-
gezonden vragen van bewoners 
over onderhoud en groen. Zoals een 

speelveldje in Proosdij Noord of het 
maaibeleid in de verschillende park-
jes. 
De vergadering is openbaar en u 
bent weer van harte welkom om 
mee te denken over Kudelstaart. 
U kunt uw vragen of informatie 
ook kwijt via e-mail dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com of via twitter 
@Kudelstaart.

Aalsmeer - Twee mannen van 17 
en 18 jaar zijn vrijdagavond 31 au-
gustus aangehouden in een wo-
ning in de Koningsstraat. Rond acht 
uur kwam bij de politie een melding 
binnen over een ruzie in de tuin van 
de woning, een getuige zou daarbij 
een vuurwapen hebben gezien. 
Toen de politie bij de woning aan-
kwam bleek dat er een ruzie was 
geweest tussen drie jongens. Daar-
bij was er met een balletjespistool 
geschoten. Niemand raakte ge-
wond. Twee van de drie mannen zijn 
aangehouden en worden vervolgd 
voor het hebben van een verboden 
wapen.

Verboden
Volgens de wet is het verboden 
nepwapens aan te schaffen. Som-
mige speelgoedwapens of nepwa-
pens lijken zo sprekend op een echt 
vuurwapen dat die geschikt zijn om 
iemand mee te bedreigen. Daarom 
is het verboden om deze wapens te 
hebben en te verhandelen. De kleur 
van een nepwapen speelt geen rol. 
In andere landen zijn nepwapens te 
koop, maar in Nederland verboden.

Aanhouding in Oost
Nepwapen 
aangetroffen

Woensdag 12 september: 
Tweede Kamerverkiezingen!
Aalsmeer - Woensdag 12 septem-
ber kunnen inwoners tussen 7.30 
en 21.00 uur in ieder stemlokaal in 
Aalsmeer hun stem uitbrengen. Om 
te stemmen is naast de stempas ook 
een identiteitsbewijs in de vorm van 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
nodig. De voorzitter van het stem-
bureau zal er naar vragen. Iedereen 
van 18 jaar en ouder heeft een op-
roep gekregen om te komen stem-
men. Wie voor het eerst gaat stem-
men en nog niet weet waar de poli-
tieke voorkeur ligt, kan op de web-
site www.stemwijzer.nl kijken welke 

partij het beste past. Ook wordt op 
de website www.verkiezingen2012.
nl uitleg over de verkiezingen ge-
geven. Kennisnet heeft een apar-
te website gemaakt voor kinderen 
tot en met groep 8. Op deze websi-
te krijgen kinderen tot 12 jaar uitleg 
over de verkiezingen. Als kinderen 
vragen hebben over de verkiezin-
gen, kijk op www.kids.kennisnet.nl.
Volmacht
Zelf niet in de gelegenheid om te 
stemmen? Vraag dan iemand an-
ders om dat voor u te doen. U kunt 
dan doen door de achterkant van 

uw stempas in te vullen. Hiermee 
geeft u iemand een volmacht. 

Buiten Aalsmeer stemmen
Wilt u zelf buiten de gemeen-
te Aalsmeer stemmen dan moet u 
hiervoor een afzonderlijk verzoek 
indienen bij de afdeling Dienstverle-
ning van de gemeente Aalsmeer. Tot 
morgen, vrijdag 7 september, kunt u 
persoonlijk aan de balie van de af-
deling Dienstverlening vragen om 
uw stempas over te zetten in een 
kiezerspas. Neem naast uw stem-
pas ook uw identiteitsbewijs mee. In 
verband met de verkiezingen zijn de 
balies van de afdeling Dienstverle-
ning van de gemeente Aalsmeer op 
woensdag 12 september tot 15.00 
uur geopend. Meer informatie staat 
ook op www.aalsmeer.nl. 

Aalsmeer - “Deze week in het centrum van Aalsmeer: Lekker druk! Feest-
tent, glasvezelkabels, sloop en parkeerbeheer loopt rond...” Foto: Hans Heij.

Lekker druk in de Zijdstraat...

ingezonden
Mag het iets rustiger met muziek?!
Wat een geweldige zaterdag 1 sep-
tember beleefden we in Aalsmeer. 
Prachtig weer, maar niet te warm, 
het was net helemaal goed. Dus een 
fijne sfeer in het dorp en was het op 
de braderie gezellig druk, veel men-
sen in een goed humeur. Bootjes 
voeren af en aan en op de Uiterweg 
kwam je talloze voetgangers en fiet-
sers tegen. 
Op weg naar de Westeinder Haven-
dagen, die ook super verliepen en 
veel bezoekers een fijne middag be-
zorgden. Het kon niet op, die dag. 
De verlichte botenshow en naar ik 
heb gehoord was ook het vuurwerk 
heel prachtig. Wat kan ons dorp 
toch veel! 

Oprecht dank aan allen die als vrij-
williger op de achtergrond hiervoor 
hebben zorg gedragen. Mijn man en 
ik waren er deels niet bij, we maak-
ten een andere keuze voor de avond 
en pasten op onze dreumes klein-
dochter, zodat haar ouders wel kon-
den gaan genieten van verlichte 
bootjes en het vuurwerk. 
Onze jongelui waren er blij mee. En 
wij stapten rondom 23.00 uur in bed. 
Het vuurwerk liep af, bootjes voeren 
weg. 
Op zo’n prachtige avond hoeft het 
echt niet pal na het vuurwerk dood-
stil te zijn op de plas. Dat kan im-
mers niet. Ik zal de laatste zijn die 

daar iets van zegt. Maar tot diep in 
de nacht asociaal harde muziek, ke-
deng, kedeng, kedeng. Mijn mu-
ziekkeuze was het beslist niet. Ik 
was wel ruim na 2 uur ‘s nachts nog 
wakker. 
Wie pakt hier zijn verantwoordelijk-
heid? De restaurantuitbater bij de 
jachthaven of is het alleen de ver-
dienste die telt? De eigenaar van het 
grote schip dat aanlegde bij het res-
taurant? 
Maar was het wel op die boot? Mu-
ziek draagt immers over water heel 
ver uit. Je weet vaak niet waar het 
nou precies vandaan komt. Irritant 
was het wel, uiteindelijk ongeveer 3 
uurtjes slaap en om 6.15 uur eruit 
om een flesje klaar te maken. Met 
liefde gedaan. Hoop alleen aan-
staande zaterdag na de pramenrace 
niet weer kedeng, kedeng, kedeng 
tot laat in de avond te hoeven horen. 

Zou het a.u.b. rond 00.30 uur stil 
mogen zijn op het water? Gewoon 
voor een ander zijn nachtrust, een 
beetje rekening houden met elkaar, 
toch?! Er zijn vast meerdere omwo-
nenden in en buiten de jachthavens 
jullie dankbaar. Fijne dag allemaal 
zaterdag!

Anne-Marie Baggen
Uiterweg 27, Aalsmeer
aat_annemarie@hotmail.com

Informatie-avond over het 
bestemmingsplan Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdagavond 26 
september organiseert de gemeente 
in buurthuis Hornmeer in de Roer-
domplaan 3 een informatieavond 
over het zogenaamde voorontwerp 
bestemmingsplan Hornmeer. De 
avond is van 20.00 uur tot 21.30 uur 
en alle bewoners en ondernemers 
van de Hornmeer zijn van harte uit-
genodigd. De gemeente wil voor de 
zomer van 2013 alle verouderde be-
stemmingsplannen binnen haar ge-
meentegrenzen actualiseren. De 
herziening van het bestemmings-
plan Hornmeer is er daar één van. 
Het nieuwe bestemmingsplan Horn-

meer herziet een aantal verouderde 
plannen maar is, zoals dat heet, con-
serverend van aard. Dit wil zeggen 
dat het plan hoofdzakelijk de be-
staande functies vastlegt en nauwe-
lijks nieuwe bestemmingen toelaat. 
Het plangebied beslaat het gebied 
tussen de Zwarteweg, Kudelstaart-
seweg, Bachlaan, de gemeente-
grens met Uithoorn en de sloot ge-
legen tussen de Turfstekerstraat en 
het Flora Hollandterrein. Bent u be-
woner of ondernemer in deze wijk 
en bent u benieuwd hoe uw perceel 
en directe omgeving worden be-
stemd in deze herziening? Of wilt u 

zeker weten dat uw woning of per-
ceel op de juiste wijze is weerge-
geven? Dan bent u van harte uit-
genodigd voor de informatieavond 
op 26 september. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven: “Ik hoop dat 
ik veel belangstellenden mag ver-
welkomen op de informatieavond. 
Wij hechten als gemeente namelijk 
veel waarde aan hun kritische blik. 
Op de informatieavond wordt uitge-
legd wat de plannen inhouden en 
er komt een korte toelichting op de 
bestemmingsplanprocedure. Op de 
avond zal het plan in te zien zijn en 
er kunnen vragen worden gesteld 
aan aanwezige ambtenaren. Behal-
ve informatie vergaren, kunnen be-
langhebbenden op deze avond ook 
hun mening geven. Er liggen formu-
lieren klaar waarop belanghebben-
den hun mening kunnen geven over 
de plannen.“
Het voorontwerp van het bestem-
mingsplan ligt met ingang van 7 
september tot en met 18 oktober 
ter inzage in het gemeentehuis. De 
plannen zijn ook in te zien op de 
website van de gemeente..Gedu-
rende de inzagetermijn kan ieder-
een een inspraakreactie indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Dat kan door een brief 
te schrijven aan het College naar 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
o.v.v bestemmingsplan Hornmeer. 
Of een email verzenden aan info@
aalsmeer. Wie alleen vragen heeft, 
kan ook een email versturen zo-
als hierboven beschreven of bellen 
met de gemeente via 0297-387575. 
Vraag naar de beleidsmedewerker 
bestemmingsplannen van de afde-
ling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vrijwilligers gevraagd
Wijkoverleg in 
buurthuis van
de Hornmeer
Aalsmeer - Donderdagavond 20 
september is er weer wijkoverleg 
in buurthuis Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. Om 19.30 uur start de 
avond met een uitleg over het Mas-
terplan Uiterweg/Plasoevers en wat 
dat kan betekenen voor de oever 
langs de Stommeerweg en de Ku-
delstaartseweg. 

Uurtje per maand
Daarna is er volop gelegenheid om 
met medebewoners van gedachten 
te wisselen over onderwerpen aan-
gaande de Hornmeer. En natuur-
lijk krijgt u een update over lopende 
projecten. Iedereen is welkom met 
zijn ideeën en suggesties. De volle-
dige agenda is enkele dagen voor de 
vergadering te vinden op de website 
van de wijkraad. Het bestuur is ove-
rigens op zoek naar mensen die zich 
willen inzetten voor de leefbaarheid 
van de Hornmeer. Heeft u een uur-
tje per maand beschikbaar om het 
wonen in de Hornmeer aantrekke-
lijk te houden en wilt u meedenken 
over de toekomst van de Hornmeer? 
Vraag dan informatie bij Irene Kees-
sen via 0297-324079, via wijkraad-
hornmeer@hotmail.com of stuur 
een briefje naar Meervalstraat 4, 
1431 WG Aalsmeer.
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VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas 
bezoekt VTOC Fokker Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 30 augustus 
heeft VVD Tweede Kamerlid Anne-
Wil Lucas een werkbezoek afgelegd 
aan VTOC Fokker te Aalsmeer. Lu-
cas is woordvoerder onderwijs voor 
de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Martin van Grieken (directeur van 
het opleidingscentrum) en Robert 
van Rijn (VVD-raadslid Aalsmeer en 
lid VVD Partijcommissie Onderwijs 
en Wetenschap) luidden de nood-
klok nu VTOC Fokker onlangs de fi-
nanciering niet rond kreeg en eer-
stejaars leerlingen moest weigeren. 
VTOC Fokker verzorgt onder meer 
mbo-onderwijs en is als enige oplei-
dingscentrum in Nederland erkend 
en gecertificeerd volgens Europese 
regelgeving. 

Andere regionale opleidingscentra 
(ROC’s) leiden geen erkende afge-
studeerden op. Hoewel VTOC Fok-
ker graag bereid is samen te wer-
ken en de arbeidsmarkt staat te 
springen om mbo-luchtvaarttech-
niek geschoolde beroepsprofessio-
nals loopt het tegen dusdanige mu-
ren op dat Van Grieken genoodzaakt 
was geen eerstejaars leerlingen aan 

te nemen. In aanwezigheid van de 
lokale VVD-fractie toonde VVD Ka-
merlid Lucas grote belangstelling in 
de situatie en was verrast onder wel-
ke strenge voorwaarden beroeps-
professionals hier worden opgeleid. 
Lucas: “In het hoger beroepsonder-
wijs zijn we al zo ver dat een bijslui-
ter is ingevoerd voor scholen, zodat 
eerlijke voorlichting over arbeids-
marktperspectief plaatsvindt. Wel-
licht moet dat voor de mbo-sector 
ook gaan gelden.” Robert van Rijn 
tot slot: “Techniek onderwijs, vak- 
en ambachtsscholen is wat we no-
dig hebben, ook al wordt er opge-
leid voor een niche. Het is onbe-
staanbaar voor Aalsmeer én Neder-
land als VTOC Fokker zijn deuren 
zou moeten sluiten. Dat zou bete-
kenen dat Nederlandse werkgevers 
haar professionals buiten Nederland 
moet gaan aantrekken, terwijl in Ne-
derland jongeren graag worden op-
geleid.” VVD Tweede Kamerleden 
Anne-Wil Lucas en Ton Elias, beiden 
woordvoerder onderwijs, hebben als 
vervolg op het werkbezoek schrifte-
lijke vragen aan de Minister van On-
derwijs gesteld.

CDA-running mate Keijzer vereerd 
met naam nieuwe roos: ‘Mona’
Aalsmeer - Running mate Mo-
na Keijzer van CDA-lijsttrekker Sy-
brand Buma heeft in Aalsmeer een 
nieuwe, roomwitte roos haar naam 
gegeven: ‘Mona’. Zij deed dit tij-
dens het bezoek van het campag-
neteam van het CDA aan de His-
torische Tuin op zaterdag 1 sep-
tember. “Ik ben heel, heel erg ver-
eerd dat er nu een roos is die mijn 
naam draagt’’, aldus Keijzer. Met het 
schikken van de laatste exemplaren 
in een bloemstuk gerbera’s en ro-
zen van het veredelingsbedrijf Ter-
ra Nigra kreeg de nieuwe roos de 
voornaam van Mona Keijzer. “De 
roos ‘Mona’ is een belofte en dat 
past goed bij de naamgeefster’’, al-
dus Per Ivar Braat van Terra Nigra, 
dat gerbera’s en rozen veredelt en is 
gevestigd in Kudelstaart. De happe-
ning vond plaats in de fraaie, over-
volle veilingzaal van de Historische 
Tuin. Naast lijsttrekker Sybrand Bu-
ma en Keijzer ( 2) waren alle Noord-
Hollandse kandidaten voor de Twee-
de Kamer aanwezig: Michel Rog (5 

uit Haarlem), Pieter Heerma (11 uit 
Purmerend), Marieke van der Werf 
(17 uit Amsterdam), Merlijn Snoek 
(35 uit Haarlem) en Jan Kramer (50 
uit Langedijk). Zij werden door ge-
deputeerde Jaap Bond van Noord-
Holland speciaal verwelkomd, net 
als CDA-senator Wopke Hoekstra.

1300 Euro voor Jeugdsportfonds 
De naamgeving van de roos werd 
voorafgegaan door een speciale 
veiling, die ruim 1.300 euro opge-
leverd heeft voor het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer. Met een gloedvol 
betoog over de kracht van de sa-
menleving en een pleidooi voor een 
nieuwe moraal, sloot Buma de CDA-
meeting af. 

“Met de bijna honderd aanwezigen 
was de belangstelling groter dan 
waarop we hadden gerekend. En 
zo’n mooie opbrengst voor het goe-
de doel is natuurlijk fantastisch’’, al-
dus voorzitter Hermen de Graaf van 
het CDA Aalsmeer. 

CDA-running mate Mona Keijzer en de nieuwe roos: ‘Mona’

Treurig einde van een mooie avond
Wat was het ook dit jaar weer een 
schitterende nacht met een waan-
zinnig mooi vuurwerk.
Het mooie kalme weer was een ga-
rantie voor mooie verlichte schepen 
en een lekkere sfeer.
Veel harde muziek en veel drank. 
Ieder jaar maak ik mij weer zor-
gen over het drankgebruik van de 
jongeren in Aalsmeer tijdens gro-
te evenementen. Als havenmeester 
van de Watersportvereniging Nieu-
we Meer heb ik vanuit mijn wo-
ning een goed zicht op wat zoal 
van het water komt en wat er alle-
maal op en af stapt aan de kolenha-
ven, het parkeerterrein aan de rand 
van het dorp. Na het vuurwerk zet 
een witte open motorboot, waarvan 
de naam genoteerd is, om 3 uur in 
de nacht nog even circa vijf men-
sen af. De bemanning is ladderzat 
en het gaat volledig mis. Veel ge-
scheld en stress. De schipper van 
de boot maakt zich zorgen om de 
boot van zijn vader en vertrekt snel 
als het wat al te ruig wordt. De men-
sen die met hun boot pal naast het 
incident liggen zien het aan, maar 
durven niets te zeggen. Bang om 
in de agressie betrokken te wor-
den. De volgende ochtend blijkt 
dat de voorruit van mijn auto is in-
geslagen. Gelukkig is dit keer dui-
delijk gezien wie het heeft gedaan. 

Aan de andere zijde van de kolen-
haven hebben anderen de grootste 
lol gehad als blijkt dat je de water-
tapzuil omver kan trekken. Zondag 
komen een paar meisjes vragen om 
een pikhaak, want hun fietsen zijn in 
het water gegooid. Veel dingen heb 
ik niet zelf gezien. Maar het is een 
treurig einde van een schitterende 
avond. Vooral ook onzinnig. De vol-
gende dag heb ik contact met de fa-
milie die eigenaar is van de bewus-
te sloep. Uiteraard moet ik zelf blij-
ven bellen, want uiteindelijk wordt 
wel duidelijk dat ze zelf vinden dat 
ze er niets mee te maken hebben. 
Immers ze hebben alleen maar wat 
mensen afgezet. Ze zijn nog wel zo 
goed dat ik van de bewuste vandaal 
een voornaam en een telefoonnum-
mer krijg. Zijn telefoon ingespro-
ken… Het drankgebruik is echt zor-
gelijk. Het toezicht schiet te kort. 
Het is mijn privé auto en dan is het 
zo jammer dat een paar verwende 
onverantwoordelijke jochies al snel 
leren dat je als het erop aan komt je 
beter geen fatsoen kunt hebben en 
dat respect voor ander mans goed 
er niet toe doet. Maar het was een 
mooi feest, benieuwd wat de feest-
week nog meer in petto heeft.

Havenmeester Remko Rietveld
wedstrijdcomite@wvnieuwemeer.nl. 

ingezonden

Voorontwerp bestemmingsplan 
Woonschepen ligt ter inzage
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 7 septem-
ber ligt het voorontwerp bestem-
mingsplan Woonschepen ter inzage. 
Gedurende zes weken kan iedereen 
het bestemmingsplan inzien en rea-
geren. Alle woonschepen waarvoor 
een vergunning is of nog zal worden 
afgegeven, zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan. Dit geldt voor zo-
wel recreatiearken als voor de per-
manente woonschepen. De bedoe-
ling is dat hiermee duidelijkheid en 
rechtszekerheid ontstaat voor alle 
betrokkenen. Het bestemmingsplan 
regelt de locatie, de afmetingen en 
de bouwmogelijkheden voor ieder 
woonschip. 

Bestemming controleren 
Alle eigenaren van een woonschip 
zijn per brief geïnformeerd over de 
manier waarop ze een reactie kun-
nen geven. Wethouder van der Hoe-
ven: “Er zijn in de achterliggen-
de periode verstrekkende beslui-
ten genomen over het oplossen 
van de woonarkenproblematiek in 
Aalsmeer. Dit kan consequenties 
hebben voor diverse bewoners en/
of eigenaren van woonschepen. Het 

college vindt het dus erg belangrijk 
dat iedereen de bestemming van 
het eigen woonschip controleert. 
Ook nodigt het college iedereen uit 
om te reageren met vragen en op-
merkingen. Dit voorontwerp be-
stemmingsplan kan daarna worden 
aangepast en wordt vervolgens als 
ontwerp bestemmingsplan opnieuw 
ter inzage gelegd.” 

Publieksavond 
Op 24 september zal een publieks-
avond gehouden worden. Hier 
wordt een presentatie gegeven over 
de inhoud van het bestemmings-
plan. Iedereen kan hier algemene 
vragen stellen. Voor specifieke vra-
gen over een adres, kan contact op-
genomen worden per e-mail, via in-
fo@aalsmeer.nl. Om een toelich-
ting te geven op dit bestemmings-
plan ‘Woonschepen’, is een informa-
tieblad opgesteld. Hierin staat uit-
leg over de verschillende bestem-
mingen en bouwmogelijkheden. 
Alle documenten staan op www.
aalsmeer.nl/woonschepen. Ook is 
het bestemmingsplan in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

D66 gaat voor onderwijs dat 
werkt, ook in Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week is het ken-
nisdebat gestart op Twitter. Alexan-
der Pechtold van D66 mengde zich 
als eerste lijsttrekker in dit debat. 
En dat is ook niet zo vreemd, want 
onderwijs is één van de belangrijk-
ste speerpunten van D66. Neder-
land wil een toonaangevende ken-
niseconomie zijn. Maar met een 
schamele zevende plaats op de we-
reldranglijst wordt dit niet waar ge-
maakt. Volgens D66 zit er zand in 
de onderwijsmotor van Nederland. 
Decennia geleden hoorden Neder-
landse scholen tot de beste van de 
wereld. De kwaliteit loopt terug, de 
bureaucratie neemt toe en prikkels 
werken averechts. Dat ervaren ook 
de Aalsmeerse scholen. Voor D66 
is goed onderwijs de motor van 

nieuwe welvaart en economische 
en persoonlijke groei. Volgens D66 
moet het onderwijs in de samenle-
ving weer de aandacht en de kwa-
liteit krijgen die het verdient. Daar-
om investeert D66 circa 2 miljard 
in onderwijs. Aanstaande zaterdag 
8 september is het D66-Aalsmeer 
campagneteam in het centrum van 
Aalsmeer te vinden en uiteraard 
kan gesproken worden over onder-
wijs en andere onderwerpen. “Niet 
voor niets ligt de oplossing van veel 
huidige problemen in het onderwijs. 
Goed onderwijs zorgt voor een gro-
ter welzijn van de mens en een gro-
tere welvaart in de samenleving. Dat 
is waar D66 voor staat: Onderwijs 
dat wérkt! En nu vooruit!”, aldus lijst-
trekker Alexander Pechtold.

Foto: D66 kandidaat Kamerlid Thessa van der Windt (nummer 22) op campag-
ne tijdens de braderie afgelopen zaterdag.

‘Groen Randstad steeds meer onder druk’

PvdA vrouwen in de bres 
voor landschap en natuur
Aalsmeer - Kamerlid Lutz Jacobi 
(nummer 11) en Kandidaat Kamer-
lid Marieke van Duijn (nummer 70) 
vragen aandacht voor landschap 
en natuur en zetten zich hier, sa-
men met vele anderen, graag voor 
in. “Want we mogen een groene 
leefomgeving misschien wel van-
zelfsprekend vinden, dat betekent 
niet dat het vanzelf gaat”, aldus het 
tweetal. Huidig natuurwoordvoer-
ster en nummer 11 op de Kandida-
tenlijst Jacobi zet zich al jaren en-
thousiast en actief in voor land-
schaps- en natuurbehoud in Ne-
derland. 
In 2009 is zij door Natuurmonumen-
ten uitgeroepen als ‘groenste politi-
cus’ en in 2012 viel haar deze eer 
opnieuw ten deel. Van Duijn staat 
op nummer 70 op de lijst en is ook 
al heel lang betrokken bij het reali-
seren van groene ambities. Zij doet 
dit vanuit haar werk voor natuur- en 
milieuorganisaties, maar vooral ook 
vanuit haar passie voor een groe-
ne leefomgeving en de genietende 
mens daarin. Groen dichtbij en voor 
iedereen toegankelijk. Zo vanzelf-
sprekend als dit klinkt, zo vanzelf 
gaat dit niet. In de Randstad komt 
het groen steeds meer onder druk 
te staan. Dit terwijl het juist zo’n 
goede basis biedt: groen zorgt voor 
meer beweging, betere gezondheid, 
goede luchtkwaliteit, aangename 
woon- en werkomgeving, plezier en 
vertier en vergeet ook het behoud 
van alle bijzondere planten en dier-
soorten niet. 

Stichting de Bovenlanden 
Met vele vrijwilligers wordt al jaren-
lang aan behoud en ontwikkeling 
van landschap en natuur gewerkt. 
In Aalsmeer zijn onder andere vrij-
willigers van Stichting de Bovenlan-
den actief. 
Zij zetten zich in voor de verbin-
dingszone van de Haarlemmermeer 
tot de Westeinderplassen. Met veel 
passie worden onder meer de cul-
tuurhistorische en landschappelij-
ke waarden behouden en versterkt. 
“Het is belangrijk om dit te blijven 

doen en met zoveel mogelijk men-
sen op te komen voor onze groene 
leefomgeving, zodat we er met zijn 
allen ook nog lang van kunnen blij-
ven genieten”, aldus Marieke.

Politiek voor groentjes
Groen is geen hoofditem in de tele-
visie debatten, noch wordt het ge-
zien als dé motor van de econo-
mie. Maar wel voor iedereen van 
belang. De PvdA besteedt er aan-
dacht aan. En trekt extra geld uit om 
een vanzelfsprekendheid die he-
laas erg kwetsbaar is te behouden. 
“Wij kunnen dit niet alleen, en doen 
hierbij de oproep voor lokale en re-
gionale ideeën. 
Alles om landschap en natuur door 
ontwikkeling en beheer te behou-
den. We horen het graag”, besluiten 
Lutz en Marieke. 
Lutz Jacobi: l.jacobi@tweedekamer.
nl of Marieke van Duijn: marieke-
vanduijn@hotmail.com.

Ontbijt met Jetta Klijnsma
Wilt u graag met Marieke en met 
andere PvdA-kandidaten in gesprek 
dan nodigt ze u van harte uit voor 
een ontbijt op vrijdag 7 september 
in het goede gezelschap van Jetta 
Klijnsma en Anne de Rooij, PvdA-
kandidaat vanuit de Haarlemmer-
meer. Jetta Klijnsma is de nummer 2 
op de lijst van de PvdA, oud staats-
secretaris sociale zaken en actief op 
het gebied van zorg en sociale za-
ken. Anne de Rooij, afkomstig uit de 
Haarlemmermeer, maakt zich sterk 
voor de leefbaarheid in de kleine 
kernen. Marieke van Duijn uit Ku-
delstaart vraagt met name aan-
dacht voor natuurbehoud en -ont-
wikkeling. Jetta, Anne en Marie-
ke gaan graag met geïnteresseer-
den in gesprek over politiek, onder-
wijs, zorg en werk, onder het genot 
van een lekker kopje koffie met een 
broodje. 
Een goedgevulde ontbijttafel staat 
vrijdag 7 september klaar van 
08.30 uur tot 11.00 uur in buurthuis 
Cruquius aan de Oude Spaarneweg 
57 in Cruquius.

Aalsmeer - De CDA-veiling voor 
het Jeugdsportfonds Aalsmeer heeft 
1.300 euro opgeleverd. De veiling 
van CDA-prominenten en bloemen 
en planten op 1 september maak-
te onderdeel uit van campagne voor 
de verkiezingen van de Tweede Ka-
mer op 12 september. 

In de veilingzaal van de Historische 
Tuin werd maar liefst 450 euro ge-
boden voor een dagdeel optrekken 
met CDA-lijsttrekker Sybrand Buma. 
Bij de veiling bij opbod van de CDA-
prominenten werd 200 euro neerge-
teld voor wethouder Ad Verburg en 
250 euro voor gedeputeerde Jaap 
Bond van de provincie Noord-Hol-
land. Met het recordbedrag van 450 
euro voor nummer-1 van het CDA, 
Sybrand Buma, kwam alleen al de 

bijdrage van de CDA-coryfeeën uit 
op 900 euro. Veilingmeester Simon 
Willing bracht ook bloemen en plan-
ten aan de man, alsmede een gesig-
neerd shirt van ambassadeur Bert 
van Marrewijk van het Jeugdsport-
fonds. Daarmee kwam het totale 
bedrag uit op meer dan 1.300 eu-
ro. Coördinator Cees Wijnen van het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer toonde 
zich hiermee zeer verguld. ”Daar-
mee kunnen vijf kinderen van ou-
ders met een minimum inkomen lid 
worden van een sportclub. En al-
le kinderen moeten kunnen spor-
ten.” Naast lijsttrekker Buma waren 
alle vijf Noord-Hollandse kamerle-
den en een grote CDA-delegatie op 
1 september in Aalsmeer aanwezig. 
Zij bezochten de braderie en de His-
torische Tuin. Foto: Joop Gijsbers

CDA-veiling levert 1.300 euro op 
voor Jeugdsportfonds Aalsmeer 

Aalsmeer - De Aalsmeerbaan is tot 
en met zondag 23 september buiten 
gebruik zijn vanwege regulier jaar-
lijks onderhoud aan de baan zelf 
en groot onderhoud aan twee rijba-
nen die de baan kruisen. Hoewel de 
Aalsmeerbaan buiten gebruik is, be-
tekent dit niet dat er geen vliegver-
keer boven Aalsmeer is. Ook vlieg-
tuigen die vanuit het zuiden lan-
den op de Zwanenburgbaan of die 
vanaf de Zwanenburgbaan rich-
ting het zuiden starten komen over 
Aalsmeer heen. In de periode van 
het onderhoud zal overdag tijdens 
piekuren de Buitenveldertbaan naar 
verwachting meer worden gebruikt. 
Deze krijgt tijdens een start- of lan-
dingspiek dan de functie van twee-
de start- of landingsbaan. Voor het 

baangebruik in de nacht heeft het 
onderhoud geen gevolgen, om-
dat de Aalsmeerbaan in principe ’s 
nachts niet wordt gebruikt.

Onderhoud Kaagbaan
De planning was dat het onder-
houd aan de Kaagbaan 1 tot 5 ok-
tober zou plaatsvinden. Dit is door 
Amsterdam Airport Schiphol verzet 
naar 5 tot en met 9 november. Als de 
Kaagbaan buiten gebruik is zal de 
Aalsmeerbaan extra worden ingezet 
wat meer overlast voor de gemeente 
Aalsmeer met zich zal meebrengen. 
Op www.bezoekbas.nl is actuele in-
formatie te vinden over de voort-
gang van de werkzaamheden en 
de consequenties voor het baange-
bruik.

Wel vliegverkeer over Aalsmeer
Aalsmeerbaan buiten gebruik 
vanwege onderhoud

Doelnet vermist, onnodige 
kosten voor handbalclub
Aalsmeer - “We dachten alle ver-
nielingen op onze buitenvelden al 
een keer te hebben meegemaakt, 
maar niets is minder waar”, laten 
vrijwilligers van handbalvereniging 
Fiqas Aalsmeer aan de Meerbo-
de weten. De handbalvereniging is 
namelijk wederom onplezierig ‘ver-
rast’ met dit keer, een vermissing. 
Na vernielingen op de buitenvelden 
aan de doelen (uit het asfalt getrok-
ken), de netten (kapot geknipt), het 
hekwerk, de banken en de vuilcon-
tainers gesloopt, heeft dit keer ie-
mand het erg grappig gevonden om 
een doelnet te stelen! “Wat moet je 

ermee?”, vragen de vrijwilligers zich 
af. En: “Wat richt je aan? Eerdere 
vernielingen zijn gelukkig voor de 
club, door goedwillende onderne-
mers uit Aalsmeer en de gemeen-
te, weer tijdig hersteld, zodat de trai-
ningen en wedstrijden er niet onder 
te lijden hadden. Terwijl het seizoen 
nog moet beginnen, wordt de ver-
eniging alweer op onnodige kosten 
gejaagd.” De vrijwilligers zijn boos 
en begrijpelijk: “Noem het dus maar 
crimineel gedrag en zeker geen kat-
tekwaad of toch? In het laatste ge-
val: Wees sportief en ‘bezorg’ het 
doelnet terug. Alvast bedankt!”
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Knutselen, spelletjes en 
kletsen bij ’t Gilde 
Kudelstaart - Het nieuwe school-
jaar is weer volop begonnen en zo 
ook het nieuwe seizoen bij Jeugd-
club ’t Gilde. Een gezellig club voor 
jongens en meisjes vanaf groep 2 
tot en met het voortgezet onderwijs. 
Elke middag en avond is er wel iets 
leuks te beleven bij ’t Gilde, varië-
rend van leuke knutselactiviteiten, 
gezellige spelletjes of een spette-
rende disco-avond! De clubavonden 
zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen, 
dus wie deelneemt leert ook nog 
leuke nieuwe vriendjes en vriendin-
netjes kennen. Het seizoen begint 
op 10 september! Lijkt het je leuk 
om samen met vrienden of vriendin-
nen of alleen even langs te komen? 
Dat kan! Je bent van harte welkom 

vanaf 18.30 uur in de Graaf Willem-
laan 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 dins-
dagavond zijn de 15-plussers wel-
kom. De woensdagmiddag is van 
13.30 tot 15.00 uur voor jongens 
en meiden uit groep 2 en 3 en op 
woensdagavond worden meiden en 
jongens van groep 6 en 7 uitgeno-
digd langs te komen. Voor de mei-
den en jongens uit groep 8 en eer-
stejaars voortgezet onderwijs is een 
samenkomst op donderdagavond. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.jeugdclubgilde.nl 
of mail via info@jeugdclubgilde.nl.

Olympische korfbalspelen 
bij VZOD voor jongste jeugd
Kudelstaart - Zaterdag 15 septem-
ber start ook voor de jongste kin-
deren het korfbalseizoen weer bij 
VZOD in Kudelstaart. Dit jaar wordt 
voor alle 4 tot en met 6 jarigen een 
spelletjesochtend georganiseerd 
met als thema ‘Olympische korfbal-
spelen’. 
De ochtend begint om 10.30 uur en 
is om 12.00 uur afgelopen. Tijdens 
de ochtend maken de kinderen op 
spelende wijze kennis met de ge-
zellige en kindvriendelijke sport, 

korfbal. Alle spelletjes hebben een 
Olympische tintje en alle kinderen 
zullen persoonlijke records boeken! 
Bent u nog op zoek naar een ge-
schikte sport voor uw zoon of doch-
ter of bent u nieuwsgierig wat korf-
bal nu precies is? Kom dan zaterdag 
15 september naar het korfbalveld 
van de christelijke korfbalvereni-
ging VZOD aan de Wim Kandreef 2! 
Voor meer informatie: mail naar do-
rienvleeuwen@gmail.com of kijk op 
vzod.nl. 

Jesper (vooraan) in actie bij de puntenkoers.

Skeelerdag in Heerde
Jesper uit Aalsmeer wint bij 
Nationaal Pupillentoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 1 septem-
ber bracht een mooie skeelerdag op 
de Veluwe in Heerde met zon, veel 
deelnemers en spannende wedstrij-
den. De 11-jarige Jesper de Jong uit 
Aalsmeer, rijdend voor Schaatstrai-
ningsgroep ter Aar, nam deel aan dit 
toernooi dat geldt als officieus Ne-
derlands kampioenschap. Waar de 
regen dit jaar vaak aanwezig was bij 
de skeelerwedstrijden, had de zon 
dit keer de overhand, want het was 
lekker warm aan de skeelerpiste. 

In de ochtenduren werd het Natio-
naal Pupillentoernooi afgewerkt met 
ruim 120 kinderen in de leeftijd tot 
en met 12 jaar. Om 9.30 uur werd 
gestart voor de 100 meter, waarna 
er ritten in lijn werden verreden.
Het Nationaal Pupillentoernooi werd 
afgesloten met een puntenkoers. 
Jesper de Jong won het totaalklas-
sement en mocht daarom de eerste 
prijs in ontvangst nemen. Een knap-
pe prestatie van deze jeugdige in-
woner!

Tekenatelier voor kinderen
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
19 september van 15.30 tot 17.00 uur 
en zaterdag 22 september van 10.30 
tot 12.00 uur start De Werkschuit 
met de cursus Tekenatelier voor kin-
deren in de leeftijd van 6 tot en met 
11 jaar. De cursus bestaat uit totaal 
tien lessen. In het tekenen en schil-
deren openbaart elk kind persoon-
lijk zijn beleving van de wereld. 

Fantasierijk, kinderlijk, vrolijk, on-
begrijpelijk, maar vooral direct en 
mooi. In het grote atelier staan schil-
dersezels klaar om aan te werken. 
De kinderen worden aangemoedigd 
om op grote vellen papier met diver-
se materialen, zoals houtskool, olie-
pastels en verf te werken. Elke les 
start met een opdracht, bijvoorbeeld 

een stilleven, een portret, een illu-
stratie of een dier maken. Een ge-
varieerd programma krijgen de kin-
deren voorgeschoteld. Er wordt de 
kinderen geleerd hoe zij verschillen-
de materialen kunnen gebruiken en 
ook de technische aspecten, zoals 
vlakverdeling en beeldelementen en 
wat primaire, secundaire en com-
plementaire kleuren zijn. De kinde-
ren worden individueel begeleid en 
op eigen niveau creatief uitgedaagd. 
Aan het einde van elk les worden de 
werkstukken met en door de kinde-
ren zelf besproken. Voor telefoni-
sche inlichtingen kan gebeld wor-
den met Margot Tepas via 0297-
340150 of Marion Buckert via 06-
11864861. Aanmelden voor de cur-
sus kan via www.gklein.org/wsa.

Laatste afzwemronde voor 
jeugd in Het Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond de laatste afzwemronde van 
dit seizoen plaats in Het Oosterbad. 
Wederom een erg knappe prestatie 
van de afzwemmers, waarvan som-
migen dit seizoen zelfs twee keer 
een diploma in ontvangst moch-
ten nemen. Er is hard getraind en 
dat heeft zijn vruchten afgewor-
pen. De dames Yentle, Dana, Ro-
se Vreeken en Guus Boer ontvin-
gen hun A-diploma en Job Alder-
den ging met succes voor zijn B-di-
ploma. Het C-diploma is uitgereikt 
aan Dave Adriaan Muilwijk en Siebe 
Borgman. Petje af voor al deze kan-

jers. Veel dank gaat ook uit naar al-
le badjuffen en vrijwilligers die dit 
seizoen dankzij hun inzet en be-
reidwilligheid tot een succes heb-
ben gemaakt. Het zwembad zal nog 
een week open blijven, zodat kin-
deren van de basisscholen die dat 
willen, nog een duik in het zuiver-
ste water van Aalsmeer kunnen ne-
men. Daarna zullen er plannen ge-
maakt worden voor 2013 wanneer 
Het Oosterbad het 85-jarig jubileum 
viert! Houd ook daarvoor de website 
(www.hetoosterbad.nl) in de gaten. 

Door Joan Vaes

Handbal jongste jeugd
Mini’s gaan weer trainen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond voor de jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer het Peter Verjans-
toernooi bij BFC in Beek op het pro-
gramma. De eerste wedstrijd was 
tegen Internos. Het liep goed, en 
natuurlijk waren er hier en daar ver-
beterpunten, maar met een uitste-
kende inzet van de spelers werd er 
op zich wel vrij gemakkelijk gewon-
nen: 23-13. Daarna stond Sittardia 
als tegenstander op het program-
ma en dat werd een totaal andere 
wedstrijd. In het begin leek het ver-
loop hetzelfde te gaan als in de eer-
ste wedstrijd, maar niets was min-
der waar. Hoewel de B1 een prima 
start kon maken en een lange tijd 
een voorsprong hield, kwam Sittar-
dia steeds dichterbij. Op een gege-
ven moment gingen de jongens van 
FIQAS Aalsmeer net even teveel in-
dividuele acties maken die helaas 
niet goed werden afgerond, waar-
door ze meteen weer moesten ver-
dedigen. Sittardia kreeg op dat mo-
ment de overhand. Met een gelijke 
stand en nog een seconde of 10 op 
de klok kregen ze ook nog een pe-
nalty tegen en die wist Sittardia te 
benutten. Einduitslag 16-17. Balen, 
maar er stond nog een wedstrijd 
voor deze dag op het programma. 
Dit keer tegen BFC en het was dui-
delijk dat er toch iets anders ge-
speeld moest worden. Dat gebeurde 

ook en er werd gewonnen met 20-
15. Dat betekende als tweede in de 
winnaarspoule en zondag de eerste 
wedstrijd tegen Quintus: de num-
mer 1 uit de andere winnaarspou-
le. Wetende dat tijdens dit toernooi 
toch wel de betere jeugdploegen 
aanwezig zijn én dat Quintus ook 
altijd erg sterk uit de strijd komt, 
stond iedereen op scherp. Het duur-
de even voor dat Quintus aan sco-
ren toe kwam, want bij 8-0 kregen 
de mannen uit Kwintsheul een pe-
nalty die ze wisten te benutten. De 
nul was weggewerkt. Toch was het 
voor Quintus te laat om nog vat op 
de wedstrijd te krijgen en zo wist FI-
QAS Aalsmeer deze partij te winnen 
met 24-12. Snelwiek deed goede za-
ken tegen Sittardia en zo zou de fi-
nale gaan tussen FIQAS Aalsmeer 
en Snelwiek. Ook Snelwiek heeft 
nagenoeg een heel nieuw team, ter-
wijl bij FIQAS Aalsmeer in de op-
bouwrij nagenoeg geen wijzigingen 
zijn ten opzichte van vorig jaar. Dat 
brak Snelwiek uiteindelijk op: de B1 
had even wat meer schutters die 
hun doelpunten mee konden pik-
ken. De einduitslag was dan ook 
23-16 in het voordeel van FIQAS 
Aalsmeer en dus mochten zij uitein-
delijk de beker in ontvangst nemen. 
Het was een mooi weekend waar-
in de jongens echt met en voor el-
kaar speelden!

Lege flessenactie groot succes
Tristan, Roman en Dean halen 
bijna 300 euro op voor KWF
Kudelstaart - Tijdens de zomerva-
kantie zijn Tristan, Roman en Dean 
van den Hoek druk in de weer ge-
weest voor KWF kankerbestrijding 
en Team Timmerman. De broers 
uit Kudelstaart zijn vele dagen op 
pad gegaan om lege statiegeldfles-
sen op te halen in hun buurt. Vaak 
werden ze geholpen door vriendjes 
en vriendinnetjes en ze bleven dag 
na dag enthousiast langs de deu-
ren gaan. Gewapend met petjes en 
t-shirts van het KWF legden ze de 
mensen uit waarvoor ze liepen. Uit-
eindelijk hebben de jongens in Ku-
delstaart-Zuid zo’n vijfhonderd fles-
sen opgehaald. Een mooi aantal, dat 
in verschillende keren achter in de 
auto weggebracht moest worden 
naar de Albert Heijn. Het aantal was 
zo groot dat het er even op leek dat 
het emballageapparaat de enorme 
toevoer van lege flessen niet aan 

kon. Gelukkig was André Alders van 
de Albert Heijn in de buurt om te 
helpen en kwam het toch nog goed.
In totaal konden Tristan, Roman en 
Dean zo’n driehonderd euro over-
maken naar Team Timmerman en 
dus het KWF. De flessen leverden 
121,65 euro op. Opa Van den Hoek 
verdubbelde dit bedrag voor zijn 
kleinzoons en André Alders ver-
hoogde persoonlijk het bedrag met 
nog eens vijftig euro. De broers mo-
gen trots zijn op hun prestatie en 
hebben hun best gedaan in de strijd 
tegen kanker. Vader Arjan fietst sa-
men met Team Timmerman aan-
staande zondag 9 september de Al-
pe d’Huez op en is samen met zijn 
zoons de dagen ongeduldig aan het 
aftellen. Meer informatie over Team 
Timmerman en hun sponsoracties is 
te vinden op: teamtimmerman.web-
node.nl.

Handboogschieten
Succes voor Jonah en Brandon 
van Target op het NK
Aalsmeer - Op zondag 2 septem-
ber is in het Brabantse Boekel het 
Nederlands Kampioenschap Hand-
boogschieten Outdoor gehouden. 
Aan dit kampioenschap doen al-
le schutters van Jong Oranje mee, 
wat de competitiestrijd enorm zwaar 
maakt. De Aalsmeerse handboog-
vereniging Target was goed verte-
genwoordigd door Brandon Vijze-
laar en Jonah Wilthagen. 
Zowel Jonah als Brandon schoten 
zich in hun klasse naar een medail-
le! Het zilver in de klasse recurve as-
piranten ging naar Jonah en Bran-
don haalde in de klasse compound 
cadetten de bronzen medaille.Te-
vens werd de uitslag bekend van 
de FITA-cup, de score van alle FI-
TA wedstrijden over 2012. FITA wed-
strijden hebben betrekking op een 
bepaalde discipline op de lange af-
stand, voor de junioren is dit zelfs tot 

70 meter. Hierbij is Brandon eerste 
geworden in zijn klasse. Dit resul-
teerde in een uitnodiging om deel 
te nemen in het rayonteam als voor-
bereiding op Jong Oranje. De ver-
wachtingen zijn hoog gespannen. 
Jonah en Brandon zijn beiden zeer 
toegewijd aan hun sport en zijn be-
reid hier erg veel tijd aan te beste-
den. Deze jongens trainen minimaal 
vier keer per week om zich te verbe-
teren. Als zij zich in dit tempo blijven 
ontwikkelen, zullen zij veel gezien 
worden op nationale en internatio-
nale wedstrijden. De droom van de-
ze jongens zijn de Olympische Spe-
len en dat zou zo maar eens kun-
nen gebeuren. Brandon en Jonay 
zijn al jong begonnen met de hand-
boogsport. Spreekt deze sport jou 
aan en ben je ouder dan 12 jaar? 
Kijk voor alle informatie op: www.
hbvtarget.nl.

De twee toptalenten van Target, Jonah Wilthagen (links) en Brandon Vijzelaar.

Recreatielessen ritmische 
gymnastiek in Proosdijhal
Kudelstaart - Deze week zijn de re-
creatielessen Ritmische Gymnastiek 
bij SV Omnia 2000 gestart en er is 
nog plaats! Ritmische Gymnastiek 
is een zeer elegante vorm van gym-
nastiek waarbij sierlijke bewegingen 
op muziek gecombineerd worden 
met gymnastiekonderdelen, dans-
vormen en ‘spelen’ met een lint, bal, 
hoepel, touw of knotsen. Het is een 
sport die ook zeer geschikt is om 
op recreatief niveau te beoefenen 
zonder dat de meisjes hiervoor le-
nig hoeven te zijn, zoals je ziet op 

TV. Tijdens de lessen, geschikt voor 
meisjes vanaf 4 jaar, worden spelen-
derwijs de bewegingen met de ma-
terialen aangeleerd op eigentijdse 
muziek.

Geïnteresseerd? De les wordt gege-
ven door Ilse Huiskens en Rebecca 
Rommerts op maandag van 16.30 
tot 17.30 uur in de Proosdijhal. De 
eerste les is een gratis proefles.
Kijk voor meer informatie over de 
sport en het complete lesrooster op: 
www.svomnia.nl.

Handbal
B1 wint Limburgs toernooi
Aalsmeer - Nog even en dan start 
de van de training voor de jongste 
jeugd van FIQAS Aalsmeer, de mi-
ni’s. Op vrijdag 7 september zijn al-
le kinderen van 4 tot 7 jaar die wil-
len handballen weer welkom op de 
buitenvelden bij de Bloemhof van 
16.00 tot 17.00 uur! De groep is een 
stuk kleiner dan eind vorig seizoen, 
omdat er veel kinderen over zijn ge-
gaan naar de D-jeugd. Dit is voor de 
trainers op zich wel prettig, want de 

groep was op een gegeven moment 
wel erg groot! De trainingen worden 
geleid door Anouk Markwat en zij 
wordt ondersteund door Jytte Groe-
neveld. Miranda Kooij-Grebe doet 
dit seizoen de begeleiding van de 
Aalsmeerse mini’s. En ook dit hand-
baljaar zullen er toernooitjes zijn. 
Overigens is ook jeugd welkom om 
bij FIQAS te komen handballen. Ver-
sterking is altijd welkom. Kijk op de 
website voor meer informatie.

Omnia start basiscursus 
twirlen in de Mikado
Aalsmeer - Hou je van dansen, lijkt 
het je leuk om ook iets met een ba-
ton te leren en je bent 5 jaar of ou-
der? Kom dan eens kennismaken 
met twirlen. Op zaterdag 15 sep-
tember start een basiscursus van 10 
lessen in de gymzaal van De Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. De 
lessen zijn van 11.00 tot 12.00 uur. 
Voor de kosten en inschrijving kan 
gekeken worden op www.svomnia.

nl. De reguliere solo en teamlessen 
twirlen gaan ook weer van start en 
wel op vrijdag 7 en zaterdag 8 sep-
tember. Eind september staan al 
weer de eerste wedstrijden op het 
programma. Voor meer informatie 
over twirlen kan contact opgeno-
men worden met de productgroep 
coördinatoren van SV Omnia 2000, 
Sandra Kok of Linda Nederstigt, via 
twirlen@svomnia.nl.



Aalsmeer - De Dorpsloop, die af-
gelopen dinsdag 4 september is ge-
houden, was een groot succes. Me-
de dankzij het prachtige weer was 
er een enorme opkomst. In totaal 
deden er 253 lopers mee. Als eer-
ste mochten de kinderen van start. 
Zij liepen allemaal 1 kilometer. Er 
deden 47 kinderen aan de kidsrun 
mee. Na de prijsuitreiking werden 
de lopers voor de 5 en de 10 kilome-
ter weggeschoten. De route, die on-
der andere het Dorp aan deed, liep 
via Aalsmeer-Oost weer terug naar 
de baan in de Sportlaan. Rond 20.45 
was iedereen weer netjes gefinisht. 

Uitslagen 
De top 3 uitslagen bij de kinderen. 
Meisjes: 1e Naomi Verhoef 3:45, 2e 
Rachél Aarsen 3:48, 3e Nienke van 
Dok 3:53. Jongens: 1e Jesper Paul 
van Dam 3:33, 2e Milan Biesheuvel 
3:50, 3e Vincent van Dijk 3:55. Vijf 
kilometer dames: 1e Inger van Dok 
22:46, 2e Isabel Hooijman 23:59, 3e 
Kimberly Colijn 25:16. Bij de 5 km 
heren: 1e Erwin Koopstra 16:22, 2e 
Menna Koolhaas 17:47, 3e Jeffrey 
Reijnders 17:48. Bij de 10 kilometer 
waren verschillende categorien, te 
beginnen met dames <40: 1e Julit-
ta Boschman 45:40, 2e Erica Belan-
di 46:41, 3e Minke List 47:50. Dames 
<50: 1e Bianca Hoving 47:50, 2e 
Marjan van Ginkel 47:51, 3e Geer-
tje van der Sterre 48:42. Dames 50+: 
1e Marijke Kroon, 43:35, 2e Margriet 
Brugman 57:04, 3e Greet Wey Pen-
ne 1:03:11. Bij de 10 km heren, jon-
ger dan 40: 1e Erik Tange 36:45, 2e 
Waldo Karbaat 37:00, 3e Jan Der-

rick de Groot 37:47. Heren <50: 1e 
Corné Klein 37:58, 2e Erwin Metse-
laar 38:12, 3e Hans Overbeek 39:09. 
Heren 50+: 1e Theo Rekelhof 43:41, 
2e Toon Ligtenberg 45:49, 3e Ger-
rit Kreuze 46:53. De overige uitsla-
gen zijn te vinden op de website 
www.dorpsloop-aalsmeer.nl. Op de 
site ook de foto’s die gemaakt zijn 
tijdens het evenement. Alle vrijwil-
ligers, bewoners langs de route en 
andere belangstellenden alsmede 
de sponsors die de dorpsloop voor 
alle ‘runners’ tot een geweldig spor-
tief evenement hebben gemaakt, 
worden bij hartelijk bedankt. 
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Hockeycompetitie
Nieuwe seizoen Qui Vive 
start met gelijk spel
De Kwakel - Het belooft voor de 
heren 1 van Qui Vive een mooi sei-
zoen te worden. Met een internatio-
nale selectie is het doel de promo-
tiepoule te halen in de overgangs-
klasse. De eerste wedstrijd tegen KZ 
thuis was meteen een beladen wed-
strijd, omdat KZ het afgelopen jaar 
al meedeed in de promotiepoule 
plus het feit dat Thomas Zwart (oud 
trainer/coach) daar de leiding heeft. 

De wedstrijd werd op hoog tem-
po gespeeld en afgezien van wat 
spaarzame uitbraken van KZ werd 
de wedstrijd gedomineerd door Qui 
Vive. Stijn, Martin en de Otto’s wa-
ren dichtbij een doelpunt, maar de 
bal wilde er niet in. Met een rust-
stand van 0-0 was het een zeer at-
tractieve eerste helft. Na de rust 

veranderde er niet veel in het wed-
strijdbeeld. Halverwege de twee-
de helft helft wist KZ via een vrije 
slag op de 23 meter lijn een spits 
te bereiken, die met een backhand 
de keeper wist te passeren. En toen 
was de stand tegen de verhouding 
in 0-1. 

Door een gele kaart kwam Qui Vi-
ve ook nog met 10 man te staan en 
werd het moeilijk om druk te zetten. 
Nadat het elftal na 5 minuten weer 
compleet was, werd de druk opge-
voerd. Dit resulteerde vlak voor tijd 
in een snelle vrije slag aan de zij-
laan, die bij Martin kwam. Hij wist bij 
de tweede paal de inglijdende Chris 
te vinden en die maakte de verdien-
de gelijkmaker: 1-1. Tevens de eind-
stand.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 8 september
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Opperdoes 1  
14.30 u
Aalsmeer 2 – Voorland 2  
12.00 u
Aalsmeer 3 – VVC 2  
 11.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Waterwijk A1 - J.A.United A1 12.00 u
J.A.United A2 – BFC A2 12.30 u
VSV B2 - J.A.United B1 11.00 u
Odin’59 B2 - J.A.United B2 10.00 u
J.A.United C1 – RKAVIC C1 14.30 u
Zwanenburg C2 - J.A.United C2 14.30 u
F.C.msterdam C2 - J.A.United C3 10.30 u
J.A.United C4 – Legm.vogels C3 12.30 u
Hillegom C6 – J.A.United C5 13.00 u 

Pupillen
Geinburgia D1 - J.A.United D1 12.00 u
RCH D1 - J.A.United D2 11.15 u
DIOS D2 - J.A.United D3 13.00 u
J.A.United D4 – RKAVIC D1 11.30 u
J.A.United D5 – RKDES D3 9.00 u
J.A.United D6 – Hoofddorp D12 11.30 u
J.A.United E1 – Abcoude E2 11.00 u
Ouderkerk E2 - J.A.United E2 10.00 u
J.A.United E3 – Pancratius E3 11.00 u
Roda’23 E5 - J.A.United E4 11.00 u
KDO E2 - J.A.United E5 10.30 u
J.A.United E6 – Pancratius E10 9.30 u
J.A.United E7 – SCW E2 11.00 u
J.A.United E8 – Ouderkerk E7 9.30 u
Ouderkerk E8 - J.A.United E9 11.15 u
J.A.United E10 – Roda’23 E13 9.30 u
Abcoude E9 – J.A.United E 11 10.30 u
RKDES E6 – J.A.United E 12 11.00 u
J.A.United F1 – Swift F1  9.00 u
Roda’23 F2 - J.A.United F2 11.00 u
J.A.United F3 – Amstelveen F3 9.00 u
Ouderkerk F3 - J.A.United F4 9.00 u
Egm.vogels F5 - J.A.United F5 9.00 u
Badhoevedorp F1 - J.A.United F6G 11.00 u
J.A.United F7G – Roda’23 F8 9.00 u
J.A.United F8 – Badhoevedorp F3  9.00 u
RKDES F6 - J.A.United F9 9.30 u
J.A.United F10 – uderkerk F5 9.00 u

Meisjes
Tos Actief MB 1 - J.A.United MB.1 14.30 u
SDO MB1 – J.A.United MB 2 13.30 u
Pancratius MC 1 - J.A.United MC.1 15.00 u
J.A.United MD.1 – Ouderkerk MD1 11.00 u
J.A.United MD 2 – DIOS MD 1 9.30 u
SCW ME 1 - J.A.United ME.1 8.45 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – UNO D1 11.00 u
RKDES D2 – Ouderkerk D 2 9.30 u
J.A.United D 5 - RKDES D 3 9.00 u
SCW E1 - RKDES E 1 8.45 u
RKDES E2 – Pancratius E2 13.00 u
RKDES E3 – Roda’23 E9 13.00 u
RKDES E4 – Roda’23 E 11 11.00 u

Roda’23 E 12 - RKDES E5 9.00 u
RKDES E6 – J.A.United E 12 11.00 u
Badhoevedorp E 3 - RKDES E7 9.00 u
RKDES F1 – KDO F1 11.00 u
SCW F2 - RKDES F2 8.45 u
Roda’23 F4 - RKDES F3 11.00 u
RKDES F4 – Badhoevedorp F2 9.30 u
Roda’23 F9 - RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – J.A.United F9 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Quick Boys VR 1 13.00 u
Sp.Martinus VR 1 - RKDES VR.2 15.00 u

Meisjes
SDO MC 1 - RKDES MC.1 13.30 u
Buitenveldert MD.1 - RKDES MD.1  9.00 u
RKDES ME.1 – BFC ME.2 9.30 u

SCW
Sp.Martinus 1 - SCW 1 15.00 u
RCH 2 - SCW 2 14.30 u
Amstelveen 4 - SCW 3 14.30 u
Fortius 4 - SCW 4 12.30 u
SCW 5 – Abcoude 3 14.30 u
SCW Vet.2 – ABN AMRO Vet. 1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Wasmeer A1 11.45 u
SCW B1 – FC.Amsterdam B1 11.00 u
SCW C1 – Amstelveen C1 10.30 u
Hillegom C 5 - SCW C2 11.30 u

Pupillen
Zuidoost United D2 - SCW D1 12.00 u
SCW D2 – KDO D4 8.45 u
SCW E1 – RKDES E 1 8.45 u
J.A.United E7 - SCW E2 11.00 u
SCW E3 – KDO E4 8.45 u
KDO F 2 - SCW F1 10.30 u
SCW F2 – RKDES F2 8.45 u
Roda’23 F7 - SCW F3 9.00 u

Meisjes
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1 12.30 u
SCW ME.1 – J.A.United ME.1 8.45 u

Zondag 9 september
RKAV
Muiderberg 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – Pancratius 4 11.00 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – DESS VR.2 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – Roda’23 1 14.00 u
RKDES 2 – Wasmeer 2 11.00 u
Ouderkerk 2 - RKDES 3 11.30 u

Junioren
Legm.vogels 1 - RKDES A1 14.00 u
Zwanenburg B1 - RKDES B1 11.00 u
RKDES B2 – AFC B7 12.00 u
Nw.Sloten C1 - RKDES C1 12.00 u
AFC C8 - RKDES C2 9.00 u
Tos Actief C3 - RKDES C3 10.00 u

Dorpsloop groot succes!

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 12 
september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 29 augustus is 
gewonnen door Griet Maarsen met 
5742 punten, op twee Stien Bosch 
met 5498 punten en op drie Kees 
van de Meer met 5242 punten.

Poel’s Eye in Dorpshuis 
Het darten begint weer!
Kudelstaart - Er gaat weer gedart 
worden. Volgende week vrijdag 14 
september staat de eerste speel-
avond van het seizoen van de Poel’s 
Eye weer voor de deur. Het woord 
seizoen is eigenlijk een beetje ver-
raderlijk. Men hoeft namelijk hele-
maal niet altijd (tweewekelijks) te 
komen. Men hoeft geen lid te zijn. 
Men hoeft zich niet van tevoren te 
melden. Oftewel, men hoeft hele-
maal niks. Maar helemaal niet ko-
men is voor een dartsliefhebber 
zonde. De Poel’s Eye heeft zijn deu-
ren namelijk wagenwijd open staan 
voor iedereen die op die betreffen-
de speelavond zin heeft om te dar-
ten. Men hoeft ook niet bang te zijn 
dat het niveau te hoog is. De Poel’s 
Eye heeft namelijk sinds vorig sei-
zoen maar liefst vier niveaus. In eer-
ste instantie zijn er zoveel mogelijk 
poules van vier darters. Hierna komt 
de eerste schifting. De nummers 
één en twee gaan naar de A ron-
de, de nummers drie en vier van de 
poule gaan naar de B ronde. Hierna 
volgt een kwalificatieronde voor de 
winnaar en de verliezerronde. Zo-
doende krijgt men vier niveaus; de 
A - Winnaarronde, de A – Verliezer-
ronde, de B – Winnaarronde en de 
B – Verliezerronde. Gelukkig hoeft 
men dat zelf allemaal niet in de ga-
ten te houden, de wedstrijdleiding 
loodst u keurig door het speelsche-
ma heen. Het grote aantal dartsbor-

den helpt niet alleen de avond vlot 
te laten verlopen, maar zorgt ook 
voor een uniek stukje dartsbeleving 
binnen de grenzen van de gemeen-
te Aalsmeer. Ook uniek, niet alleen 
in deze gemeente maar in heel Ne-
derland, is de Tripel Pot bij de Poel’s 
Eye. Loting bepaalt wie aan het eind 
van de avond drie pijlen mag gooien 
op een trainingdartsbord. Een 20–
zijdige dobbelsteen (!) bepaalt wel-
ke Tripel geraakt moet worden. De 
gooier krijgt per (juiste) gegooide 
Tripel een derde deel van de Tripel 
Pot. De Tripel Pot is gevuld met 300 
euro. Een lootje met kans op deel-
name kost 1 euro. De Tripel Pot kan 
dus groeien en krimpen. Spektakel 
verzekerd. Aan het eind van het sei-
zoen zet de Poel’s Eye de Tripel Pot 
weer op 300 euro, met winst of ver-
lies. Kortom, alle reden om te ko-
men. De zaal is alle keren weer ge-
vuld met divers pluimage, jong, oud, 
man, vrouw, goede of mindere dar-
ter. Met drie pijlen in de hand, eni-
ge euro’s in de linkerbroekzak voor 
de deelname en nog enige euro’s in 
de rechterbroekzak voor enige con-
sumpties, is men verzekerd van een 
gezellige avond. Kortom, kom vrij-
dag 14 september september naar 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur. De 
minimum leeftijd is 15 jaar. De eerst 
volgende dartsactiviteit is steeds 
twee weken later.

De top drie van het vorige seizoen met in het midden kampioen Bak.

Voetbal
Winst RKAV op F.C. Portugal
Aalsmeer - RKAV heeft de eerste 
drie punten binnen. Afgelopen zon-
dag is met 2-1 gewonnen van F.C. 
Portugal. In een in het begin op en 
neer gaande wedstrijd, met klei-
ne kansjes voor beide teams,moest 
men toch lang wachten totdat er 
echt van een scoringskans gespro-
ken kon worden. Het was Robert 
van Leeuwen die in de tiende mi-
nuut de kans kreeg op 1-0, maar de 
doelman van F.C. Portugal was hem 
te vlug af. Ook de bezoekers waren 
even later op weg naar de 0-1, maar 
de voortreffelijke doelman van Halm 
hield hen daarvan af. Robert Jansen 
probeerde het ook een paar maal, 
maar succes had hij niet. Er moest 
gewacht worden tot de 42ste mi-
nuut, een perfecte voorzet van Ro-
bert Jansen werd door de debute-
rende Richard Melman met een uit-
haal vol op de wreef diagonaal in 
de voor de doelman onbereikba-
re hoek geknald: 1-0. Vlak rust was 
het weer doelman van Halm die ui-
terst bekwaam RKAV op 1-0 hield. 
De tweede helft was een duplo van 
de eerste, met dit verschil dat RKAV 
meer en meer de aanval zocht, la-
ter in de wedstrijd weer verzuimd 
werd. In de zeventiende minuut was 
het Robert van Leeuwen, die na een 

van zijn bekende rushes de bal pan-
klaar voorgaf en het was weer Ri-
chard Melman die met een kop-
bal de stand op 2-0 bracht. RKAV 
ging toen de fout in door meer en 
meer de verdediging in te gaan en 
zodoende F.C. Portugal meer en 
meer de kans te geven om te sco-
ren. En daar maakten de gasten ge-
bruik van. Met een paar zeer snelle 
jongens, waren ze af en toe dicht bij 
een doelpunt. Maar het was steeds 
doelman van Halm die uiterst paraat 
alle aanvallen wist te pareren. Toi-
ne Groot werd gewisseld voor Robin 
van Veen, Richard Melman voor 
Tom Schrama, en Robert van Leeu-
wen voor Nick Sluis. Vlak voor tijd 
was daar de 2-1. Er was, in het straf-
schopgebied, een handsbal voor 
nodig met gevolg een strafschop. 
Deze werd onberispelijk ingescho-
ten en de stand was 2-1, met nog 
zes minuten op het scorebord. F.C. 
Portugal rook zijn kansen, maar met 
vereende krachten wist RKAV op de 
been te blijven. RKAV kreeg in de 
slotminuten ook nog de kans op 3-1, 
maar het vizier van Barry Sprinint-
veld en Robin van Veen stonden niet 
goed afgesteld. Komende zondag 9 
september wacht RKAV de uitwed-
strijd tegen Muiderberg.

Handbal eredivisie
Geweldige start dames 
Aalsmeer - Zondagmiddag speel-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
hun eerste competitiewedstrijd van 
het nieuwe seizoen in de eredivisie 
tegen Fortissimo in Cothen. En… 
het ging meteen goed. In de eer-
ste helft hielden de ploegen elkaar 
nog aardig in evenwicht, al had FI-
QAS Aalsmeer steeds nét het beetje 
overwicht dat nodig was om bij rust 
al te leiden: 12-14. Na die pauze de-
den de dames er nog een schepje 
bovenop en begonnen zeer sterk: 
binnen vijf minuten konden ze flink 
uitlopen. Maar Fortissimo knokte 
zich terug in de wedstrijd: 19-19. Op 
dat moment kwamen de Aalsmeerse 
dames in overtal en buitten dat opti-
maal uit: er werd drie keer op rij ge-
scoord. Zelfs toen de ploeg het even 

later zelf met een speelster minder 
moest doen werd er nog gescoord 
en die voorsprong bleek beslissend 
en werd niet meer uit handen gege-
ven. En zo wist FIQAS Aalsmeer de 
debuutwedstrijd op het hoogste ni-
veau met 27-22 te winnen! Trainer/
coach Ruud van de Broeck noemde 
het na afloop weliswaar een moei-
zame maar wel belangrijke over-
winning, want… de eerste punten 
waren wel binnen! Komende za-
terdag 8 september spelen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer hun eer-
ste thuiswedstrijd van het seizoen. 
In de Bloemhof wordt aangetreden 
tegen Westfriesland/SEW, dat ook 
won (van Handbal Venlo). De wed-
strijd begint om 18.45 uur en de en-
tree bedraagt 5 euro per persoon. 

Handbal competitie
Eerste klap voor heren 
Aalsmeer - Zaterdagavond be-
gon voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer de handbalcompetitie in 
Geleen bij titelkandidaat OCI/Li-
ons. Tenminste, zo ziet de Limburg-
se ploeg die flink versterkt is, zich-
zelf. De Aalsmeerders waren daar-
om onbevangen aan de reis begon-
nen en onder het motto: ‘We heb-
ben niets te verliezen, alleen maar 
te winnen’, werd dan ook vanaf mi-
nuut één frank en vrij gespeeld. FI-
QAS Aalsmeer nam het initiatief én 
de voorsprong: 3-6. De Lions wis-
ten dat nog een keer gelijk te trek-
ken (7-7), maar opnieuw ging de 
ploeg van René Romeijn aan de lei-
ding: 7-9. Nog één keer kwamen 
de Limburgers op gelijke hoog-
te (9-9), in de slotfase van de eer-
ste helft schakelde FIQAS Aalsmeer 
weer een tandje bij en wist bij rust 
te leiden met 10-14. Ook na rust 
bleef de voorsprong. De marge liep 
zelfs op tot zes: 14-20 in de 42e mi-
nuut. Dat bracht Lions wel weer te-
rug naar vier en dat bleef een tijd zo. 
In de slotfase begon de vermoeid-
heid wat toe te slaan en werd het 
nog even hectisch toen de Limbur-
gers bijna de aansluiting vonden: 
23-24. Maar FIQAS Aalsmeer hield 
stand, ook na balverlies in de slot-
minuut: de gelijkmaker kwam er niet 
en dus gingen de punten mee naar 
huis. “Bonuspunten”, noemde René 
Romeijn het zelfs: “Want deze had-
den we niet verwacht. Wel verdiend, 
want er is gedreven en als team ge-
speeld. Het verdedigingsblok was 

belangrijk, daar had ik vooraf op ge-
hamerd, en van daar uit konden we 
de aanval opzetten. Komt bij dat Ga-
by Birjovanu sterk stond te keepen: 
zijn gedrevenheid straalde af op 
het team en ook de samenwerking 
met de dekking gaat steeds beter. 
Maar ook spelers als Rodrigo Hut-
tinga en Remco van Dam zijn weer 
een jaar gegroeid. We hebben het 
zwaar gehad deze wedstrijd, maar 
hebben goed gespeeld en strijd en 
passie getoond; en zo willen we el-
ke week proberen te handballen!” 
Wai Wong – terug in de selectie bij 
FIQAS Aalsmeer – werd na afloop 
door de Limburgse jury verkozen tot 
‘man of the match’! Komend week-
end wordt er niet gespeeld door FI-
QAS Aalsmeer: de geplande wed-
strijd tegen Volendam is uitgesteld 
wegens Europacup verplichtingen 
van de tegenstander. Te koop:

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 7 
september is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Om 19.30 uur worden alle 
spelers welkom geheten met koffie 
en thee. Afgelopen vrijdag is ove-
rigens heel goed gespeeld. Adrie 
Honcoop en Marja van de Burg 
wisten liefst 6009 punten bijeen te 
kaarten. Op twee zijn Jaap en Geor-
ge Lemmerzaal geëindigd met 5554 
punten en plaats drie is behaald 
door Tiny van de Polder en Frits Zel-
denthuis met 5288 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Els en Wim 
Vergeer met 3747 punten. 

RKAV vrouwenelftal zoekt 
nieuw speelsters
Aalsmeer - De trainingen zijn ge-
start, de competitie staat voor de 
deur en de 12 speelsters van RKAV 
vrouwen 1 hebben er zin in. Dit aan-
tal is erg krap en ze zijn daarom op 
zoek naar enthousiaste meiden van-
af 18 jaar die dit elftal willen onder-
steunen. Het is een jong en gezel-
lig team, waar gezelligheid hand in 
hand gaat met sportieve prestaties. 
Het vrouwenelftal speelt haar wed-
strijden op zondag en de eerste (oe-
fen)wedstrijd staat gepland op zon-

dag 9 september om 14.00 uur op 
het complex aan de Beethovenlaan 
120. Een week later gaat de compe-
titie van start met een thuiswedstrijd 
om 11.30 uur. Ben je 18 jaar of ouder 
en heb je altijd al willen voetballen 
of wil je het weer oppakken? Neem 
dan contact op met Ingrid Kempers 
via 06-22456068. Of kom een kijkje 
nemen tijdens de training op dins-
dag- of donderdagavond van 19.45 
tot 21.00 uur. Gelijk meedoen bij de 
training is uiteraard geen probleem.

P. v. de Telegraaf
Eerste prijs voor Cees
Aalsmeer - En weer was het heerlijk 
wachten op de duiven. Een stralend 
zonnetje en wat schapenwolkjes, echt 
duivenweer! Er werd al vroeg opge-
let door de melkers, want het zou wel 
weer hard gaan, dacht men. Het ge-
duld werd echter toch op de proef ge-
steld. Door de westelijke wind lag de 
snelheid lager dan verwacht. Dan op 
eens een flits boven het hok van Cees 
van Vliet, als een speer kwam er een 
duif uit de lucht vallen met als resul-
taat een mooie eerste prijs voor Cees. 
De uitslag van de navlucht vanuit Nij-
vel:
1 C. van Vliet
2 A. van Belzen
3 D. Baars
4 J. v. Duren
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 G. v.d. Bergen
7 A. v.d. Wie
8 P. v.d. Meijden
9 Comb. v. Ackooij
10 Th. v.d. Wie
11 A. Kok
12 T. Rewijk
13 J. v. Ackooij
14 J. Nijenhuis

Jonge duivenvlucht
Hierna werd het wachten op de jon-
ge duiven vanuit het Franse Sens. 
De te vliegen afstand bedroeg on-
geveer 465 kilometer. De snelste 

duif werd geklokt door de comb. v. 
Leeuwen v. Grieken. Na ruim 6 uur 
vliegen wist dit beestje als eerste 
het thuishok te bereiken. Met een 
mooie vijfde plaats over heel Noord 
Holland werd dit een mooi slot van 
het jonge duivenseizoen.
De uitslag:
1 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
2 J. v. Duren
3 Comb. v. Ackooij
4 C. v. Vliet
5 J. en P. Spook
6 J. v. Dijk
7 D. v. Leeuwen
8 J. Vijfhuizen
9 P. v.d. Meijden
10 G. v.d. Bergen
11 J. Kluinhaar en Dr.
12 A. v.d. Wie

John kampioen
Door een knappe tweede prijs te 
spelen werd John van Duren over 
alle jonge duivenvluchten de te-
rechte kampioen.
De tussenstand Ploegenklassement:
1 Bosman kassenbouw 16253 pnt
2 A.A. Sloopwerken 15712 pnt
3 Bakkerij v. Leeuwen 15205 pnt
4 C. v. Vliet Holding 13611 pnt
5 Oerlemans Confectie 13245 pnt
Nog 1 vlucht te gaan, dan zit het sei-
zoen er weer op. “Houd ze in de ve-
ren!” raadt Opa Duif aan.
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Training en competitie bij AAS

Schaken op braderie
Aalsmeer - Het seizoen van 
schaakclub AAS staat weer op het 
punt van beginnen. Het seizoen 
werd geopend op de corsobrade-
rie, waar de Azen bereid waren om 
wat meer over schaken te vertel-
len of de mogelijkheid te geven een 
partijtje te spelen. De zonnige om-

standigheden maakten het een heel 
prettig gebeuren. AAS hoopt al-
le ‘straatschakers’ en leden te mo-
gen verwelkomen op 14 septem-
ber. Het is mogelijk om training te 
krijgen of de Azen in de strijd te-
gemoet te treden. Naast de inter-
ne competities van AAS heeft de 

Voetbalwedstrijd tegen Overbos 
Aalsmeer bewaart haar 
kalmte en wint met 2 – 4
Aalsmeer - Aan de 2-4 zege van 
Aalsmeer op Overbos in Hoofddorp 
ging heel wat vooraf. Al na 25 se-
conden en zonder een bal aan te ra-
ken, al op een 1-0 achterstand ko-
men. Daarna bij een 1-1 stand kreeg 
Aalsmeer in de 36e minuut een di-
recte rode kaart wegens het belem-
meren van een doorgebroken spe-
ler en moest met tien man verder. 
Net voor rust bij een 1-2 voorsprong 
moest Aalsmeer weer een treffer in-
casseren, 2-2. Dit was het beeld van 
de eerste helft. Aalsmeer stond ach-
terin nog zijn kousen op te halen, 
toen scheidsrechter Germs het fluit-
signaal gaf voor de wedstrijd. De bal 
ging vanaf de middenstip op links. 
De afgemeten voorzet kwam bij de 
vrijstaande Maarten Wels, die uit de 
draai de bal keihard in de rechter-
bovenhoek knalde en doelman Ray 
Smidt kansloos liet. Niet zo een leu-
ke start van het nieuwe seizoen. 
Aalmeer raakte niet in paniek, hoe-
wel de achterhoede organisatorisch 
geen sterke indruk maakte. Wel 
werd er van achteruit goed gevoet-
bald. Het statische Overbos moest 
achteruit en het was vooral de lin-
kerkant met Chico van Soelen en de 
weer onnavolgbare Salih Yildiz die 

zijn directe tegenstander Carlo Hop-
man tot wanhoop dreef. De excelle-
rende doelman van Overbos, Dennis 
van der Kraan, hield Overbos lang 
in de race. Bij de vele kansen in het 
begin van de wedstrijd schoten Sa-
lih Yildiz, Calvin Koster en Thomas 
Harte of net naast of de keeper zat 
er goed bij. Calvin Koster zat dicht-
bij een doelpunt in de 13e minuut uit 
een voorzet van Peter Neuvel, maar 
doelman van der Kraan greep goed 
in. Overbos beperkte zich tot verde-
digen en probeerde met de lange 
bal Elmar Bijneveld en Marc de Jon-
ge te bereiken, die het de Aalsmeer 
achterhoede soms toch lastig maak-
ten. Goed spel van Calvin Koster die 
in de 18e minuut zijn voorzet op Pe-
ter Neuvel in het zijnet zag verdwij-
nen. Een handsbal in de 26e minuut 
in het strafschopgebied van Overbos 
werd door scheidsrechter Germs 
als aangeschoten hands wegge-
wuifd. Dat gebeurde nog tweemaal. 
De kansen regen zich aaneen, maar 
met kunst en vliegwerk hield Over-
bos de nul. Eindelijk in de 33e mi-
nuut knalde Calvin Koster de bal uit 
een vrije trap van Vincent Krabben-
dam via onderkant lat de bal achter 
doelman Kraan, 1-1. Bij een uitbraak 

Calvin Koster, de man van twee goals, in actie. Foto: Jaap Maars
 

Judoschool Ron van Raaphorst 
houdt zaterdag open dag
Aalsmeer - Judoschool Ron van 
Raaphorst is opgericht in 2010 en 
heeft momenteel drie vestigingen 
waar de judosport in al zijn facetten 
word beoefent. Of je nu voor de al-
lereerste keer kennis wil maken met 
judo of al geoefend bent, bij judo-
school Ron van Raaphorst is voor 
iedereen plaats. 
In de Mikado word gejudood op 
woensdag, vrijdag en zaterdag en in 
de Roerdomplaan op maandag en 
zaterdag. Wie wil kennismaken met 
deze fantastische sport kan langs 
komen en een keer meedoen. Judo 
is een sport waar spelenderwijs met 
veel stoeien en regels allerlei tech-

nieken geleerd worden om een te-
genstander te overwinnen. In over-
leg met je trainer kan ook deelgeno-
men worden aan wedstrijden. Ech-
ter sportief plezier maken met el-
kaar staat voorop. Aanstaande za-
terdag 8 september houdt de judo-
school een open dag, zowel in de 
Mikado als in de Roerdomplaan. 
Vanaf 9.45 uur zijn vier tot zesjari-
gen welkom, vanaf 10.30 uur jeugd 
van zes tot negen jaar en van-
af 11.30 uur iedereen vanaf negen 
jaar. Neem wel even een jogging-
broek en T shirt mee. Voor meer in-
formatie: www.judoschoolronvr.nl of 
bel 06-10349674.

Vijf kilometer loop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 12 septem-
ber kan iedereen weer meedoen 
met de 5 kilometer Florimex baan-
loop. Deze baanloop wordt al jaren-
lang op elke tweede woensdag van 
de maand gehouden bij AVA. 
Alle dames en heren, jongens en 
meisjes en natuurlijk ook de vete-
ranen zijn van harte welkom. Test 
je conditie door eens op recrea-
tieve wijze 5 kilometer te lopen op 
de baan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Probeer de 12 en hal-
ve ronden te volbrengen met lekker 
hardlopen in je eigen tempo. Bij de 
finishlijn staan ervaren juryleden om 

de juiste tijden te noteren. Het start-
schot wordt exact om 20.00 uur ge-
geven. Eerder komen is raadzaam, 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine. Het complex 
is geopend vanaf 19.15 uur. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn aanwe-
zig. Na afloop wordt een groot aan-
tal planten verloot onder de deelne-
mers aan de hand van de inschrij-
vingen. Voor meer informatie: www.
avaalsmeer.nl.

Sjoelen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - In september gaat het 
sjoelseizoen weer beginnen. Het 
sjoelen in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55 is één van de ve-
le activiteiten van buurtvereniging 
Oostend. Er wordt op donderdag-
avond om de 14 dagen gesjoeld 
en de eerste avond is 6 september. 
Vanaf 20.00 uur nemen de deelne-
mers plaats achter de bakken. De 
zaal gaat om 19.30 uur open. Zowel 
trouwe als nieuwe sjoelers zijn van 
harte welkom. Eerst eens proberen? 
Kom een avondje kijken en neem 
een vriend, vriendin, buurvrouw of 
buurman mee. Het wordt vast weer 
een gezellige avond.

Gerrit wint bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Er is ook gelegenheid 
voor rummicub en hartenjagen. Op 
donderdag 30 augustus is het kla-
verjassen gewonnen door Gerrit van 
der Geest met 5540 punten, gevolgd 
door An Uiterwaal met 5411 pun-
ten en Alie van Weerdenburg met 
5162 punten. Heeft u ook belang-
stelling voor deze gezellige middag? 
Er wordt gekaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Bridgen in Bovenkerk
Bovenkerk - In de week van 10 
september starten weer bridgecur-
sussen in het Noorddamcentrum. 
De cursus omvat 30 lessen waarvan 
de eerste twee ter kennismaking. 
Het lesgeld bedraagt rond 5.25 euro 
per les en wordt via Vita Welzijn en 
Advies geïnd per half jaar. De les-
sen worden geleid door een gedi-
plomeerde docent de Hr. Frits Loois. 
De basiscursus 1 start op woens-
dag 12 september en is van 13.00 
tot 16.00 uur en basiscursus 2 wordt 
gegeven op woensdag 12 septem-
ber van 9.30 tot 12.30 uur. De prak-
tijkcursussen staan gepland op 

maandag 10 september van 13.00 
tot 16.00 uur en donderdag 13 sep-
tember tussen 9.15 en 12.15 uur. Het 
is overigens ook mogelijk om vrij te 
bridgen op de maandagavond vanaf 
19.30 uur en op donderdagmiddag 
vanaf 13.15 uur. Alle lessen en acti-
viteiten vinden plaats in het Noord-
damcentrum aan de Noorddammer-
weg 1 in Bovenkerk. Wie belangstel-
ling heeft voor één van deze cursus-
sen, kan zich aanmelden bij Herman 
Harte via 020-6405954 of herman-
harte@zonnet.nl of bij Gerard Ne-
lis via 020-6596082 of gm.nelis@
quicknet.nl.

van Overbos in de 36e minuut kreeg 
Jeffrey Blikslager wegens het vast-
houden van een doorgebroken spe-
ler direct rood en moest Aalsmeer 
met tien man verder. Na een kleine 
omzetting toog Aalsmeer weer ten 
aanval, want Overbos dorst en kon 
de man méér niet in een overwicht 
uitdrukken. Uit een slimme vrije trap 
van Peter Neuvel in de 40e minuut 
schoot Burak Sitil de bal in de lin-
kerbenedenhoek en nam Aalsmeer 
een verdiende voorsprong.1-2 Na 
slecht verdedigen van Aalsmeer in 
de 43e minuut werd doelman Ray 
Smidt na twee goede reddingen 
achterelkaar op de derde inzet van 
Maarten Wels gepasseerd, 2-2, en 
ging Aalmeer met een gelijke stand 
de rust in. Overbos probeerde in de 
eerste minuten van de tweede helft 
de man meer situatie uit te buiten, 
maar doelman Ray Smidt kreeg de 
gehele tweede helft weinig werk. 
Aalsmeer daarentegen sloot goed 
aan en vooral het middenveld was 
heer een meester en zocht constant 
Salih Yildiz op die zich uitleefde op 
de Overbos achterhoede. Peter Neu-
vel (hard werkend) speelde zich in 
de 57e minuut goed vrij op links. Zijn 
afgemeten voorzet werd door Calvin 
Koster goed ingekopt, 2-3. Aalsmeer 
bleef komen, maar inzetten van Sa-
lih Yildiz, Thomas Harte en Calvin 
Koster werden door doelman van 
der Kraan goed onderschept. 

Een mooie combinatie van Calvin 
Koster en Peter Neuvel sneuvelde 
in schoonheid voor keeper van der 
Kraan. Mark Ruessink krulde in de 
72e minuut vanaf 30 meter de bal in 
de bovenhoek, maar van der Kraan 
tikte de bal over en bleef het maar 
2-3. Op aangeven van Peter Neu-
vel in de 80e minuut kwam Salih Yil-
diz vrij voor de keeper, maar kwam 
niet tot scoren. Mark Ruessink knal-
de in de 83e minuut uit een hal-
ve draai op de paal. Een strafschop 
in de 88e minuut wegens obstruc-
tie op Stefan van der Dussen bracht 
aan alle onzekerheid een einde. Vin-
cent Krabbendam liet van der Kraan 
kansloos, 2-4. En haalde Aalsmeer 
opgelucht adem toen de goed lei-
dende scheidsrechter Germs voor 
het einde floot. Zaterdag 8 septem-
ber speelt Aalsmeer thuis aan de 
Dreef tegen Opperdoes, dat verras-
send van AFC won met 2-1. Aan-
vang 14.30 uur. 

Door Jack van Muijden 

club ook drie teams in de verschil-
lende bondscompetities. Het eerste 
team zal de eer in de tweede klas-
se van de landelijke (KNSB) com-
petitie hoog gaan houden, nadat het 
team vorig jaar met een vijfde plaats 
iets boven de middenmoot was ge-
eindigd. AAS 2 heeft geen gelukkig 
seizoen achter de rug, het team ein-
digde op de vierde plaats in de pro-
motieklasse van de Leidse schaak-
bond, terwijl op iets meer was ge-
hoopt. Het derde team had een te 
grote kluif aan de eerste klasse van 
de LSB, dit team gaat proberen om 
kampioen te worden van de twee-
de klasse. 
Ook in de verschillende bekercom-
petities zal AAS actief zijn. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 53. Training en les 
wordt gegeven van 19.15 tot 20.00 
uur. Daarna volgt de competitie tot 
00.00 uur. Voor meer informatie: AJ 
Keessen (competitieleider), tel. 020-
7371420 of Henk Noordhoek (se-
cretaris), tel. 0297-268954. Home-
page: http://www.aas.leisb.org.

Start seizoen 
GV Rijsenhout
Aalsmeer - Op maandag 10 sep-
tember begint het nieuwe seizoen 
van Gym Verenging Rijsenhout 
weer! Op deze dag wordt gestart 
met de gym- en turnlessen voor 
kinderen vanaf groep 3 van de ba-
sisschool, met een nieuwe trainster. 
Janneke is haar naam en zij heeft 
eerder in Rijsenhout gewerkt met 
de turngroep Jong Talent. 

Ook alle andere onderdelen gaan in 
deze week van start: Keep-Fit, Pi-
lates, Jazz- en Streetdance en de 
Springgroep. Bij alle groepen is het 
mogelijk gratis twee proeflessen te 
nemen voordat u misschien besluit 
lid te worden. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met Petra Bart 
via 0297345693 of bekijk de website 
voor de juiste tijden en locaties van 
alle onderdelen.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het nieuwe kaartsei-
zoen gaat weer beginnen bij buurt-
vereniging Allen Weerbaar. De eer-
ste speelavond is op maandag 10 
september, begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in gebouw Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Er gaat om de veertien dagen ge-
kaart worden. Iedereen, die van kla-
verjassen en jokeren houdt, is van 
harte welkom. De inleg bedraagt 
1,50 euro per persoon.

ZABO zoekt 2 
zaalvoetbalteams 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO gaat 22 septem-
ber van start met het nieuwe seizoen. 
Momenteel staan er acht ploegen 
op de deelnemerslijst en dus zijn er 
nog 2 plaatsen beschikbaar. Geïnte-
resseerde zaalvoetbalteams kunnen 
zich aanmelden door te bellen naar 
nummer: 06-46607443. De ZABO 
competitie loopt van half september 
tot half mei en de wedstrijden vinden 
plaats in sporthal de Bloemhof en 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. De 
speelavond is de zaterdagavond, het 
programma start om 18.30 uur en de 
laatste wedstrijd begint om 21.30 uur. 

Weer darten in 
Middelpunt
Aalsmeer - Er is weer fanatiek ge-
streden om de eerste plaats tijdens 
de eerste dartavond van het nieuwe 
seizoen in Het Middelpunt. Een ge-
deelde eerste is behaald door Fran-
klin Dolk en Kees de Lange. De der-
de plaats was voor Sebastiaan Dolk 
met 14 punten. Op dinsdag 11 sep-
tember is de volgende dartavond. 
Om 20.00 uur nemen de darters hun 
pijlen in de hand in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Dartliefhebbers 
zijn van harte welkom.

Competitie begint, elftal niet compleet

RKAV zoekt met spoed 
spelers voor seniorenelftal
Aalsmeer - De nieuwe competitie 
gaat zondag 16 september van start, 
maar het elftal van RKAV 6 is nog 
steeds niet compleet. De acht spe-
lers van RKAV 6 willen graag door-
gaan met het spelen van hun wed-
strijden op zondag, maar om elke 
week met te weinig spelers in het 
veld te staan, is niet een heel sei-
zoen vol te houden. Wie helpt dit en-
thousiaste elftal uit de brand? Welke 
enthousiaste heren tussen de 25 en 
50 jaar vinden het leuk om op zon-
dagochtend een wedstrijdje te spe-
len samen met de spelers van RKAV 

6? Om de conditie op peil te bren-
gen en te houden, maar ook voor de 
saamhorigheid wordt er elke don-
derdagavond om 20.00 uur getraind 
op het complex aan de Beethoven-
laan 120. 

Interesse en wil je meer informatie? 
Kijk dan op de website www.rkav.nl 
of neem contact op met de heer R. 
Springintveld via 06-53490683. Ui-
teraard mogen spelers in spé ook 
een kijkje komen nemen bij de trai-
ning op donderdagavond, gelijk 
meedoen is ook mogelijk.

Zware triatlon in Vogezen
Aalsmeer - Een delegatie van zes 
leden van het Oceanus Triathlon 
Team reisde afgelopen weekend af 
naar de Franse Vogezen om in Ge-
rardmer mee een doen aan de hal-
ve triatlon. Onder barre omstandig-
heden werkten zij hun wedstrijd af. 
Onder de zes Multi’s was Bart van 
Montfoort de debutant op de hal-
ve afstand. Voor Carla van Rooijen 
was het een goede opwarmer naar 
de hele triatlon van Almere van ko-
mend weekend. Waar het weer vorig 
jaar in Gerardmèr nog zomers was 
met 30 graden, leek het nu meer 
herfst in de Vogezen: 8 graden, mis-
tig en druilerig weer. 

Desondanks stonden Frans van 
Heteren, Carla van Rooijen, Anni-
ka Fangmann, Diana Gorter, Je-
roen Hijstek en Bart van Montfoort 
klaar voor een triatlon van 1900 me-
ter zwemmen, 90 kilometer fietsen 
en 21 kilometer lopen. Aalsmeerder 
Frans van Heteren kwam goed uit 
het water. Op de fiets kwam hij goed 
terug en in het afsluitende loopon-
derdeel liep hij naar de derde plek 
in zijn categorie. Annika Fangmann 
kwam als tweede Multi uit het wa-
ter. Op het zware fietsparcours werd 
ze bijgehaald door haar teamgeno-
ten Jeroen Hijstek en Diana Gorter. 
Bijna tegelijk begonnen deze drie 
teamgenoten aan het lopen. Van dat 
drietal finishte Diana Gorter als eer-
ste, zij kwam na 6:10:01 uur over de 
streep als zevende dame. Annika 
Fangmann finishte in 6:19:14 uur als 
derde dame in haar leeftijdscatego-
rie. Jeroen Hijstek finishte vlak ach-

ter Fangmann. Debutant Bart van 
Montfoort was erg blij met het be-
halen van de finish. Hij had voor zijn 
eerste halve een loodzware wed-
strijd uitgekozen. De Multi-atleet fi-
nishte in 6:58:38 uur. Bij Carla van 
Rooijen begon het pas bij het twee-
de fietsronde lekker te draaien. En 
als haar dieselmotor op gang is kan 
ze veel concurrenten inhalen. Dat 
deed ze al op de fiets, maar uitein-
delijk ook nog in de afsluitende hal-
ve marathon. Ze finishte in 5:55:00 
uur als zesde dame. De dames Van 
Rooijen, Gorter en Fangmann won-
nen met hun gezamenlijke presta-
ties ook nog het teamklassement. 

Een dag na de halve triatlon in Ge-
rardmer deed Frans van Heteren al-
weer mee aan de kwarttriatlon van 
Weesp. In de sfeervolle triatlon in 
Weesp werd Van Heteren knap zes-
de met een halve in zijn benen. Hij 
finishte in 1:50:35 uur, vlak voor zijn 
teamgenoot Menno Koolhaas. De 
jonge Koolhaas die een paar weken 
nog knap debuteerde op het NK 
Olympische Afstand met een 22e 
plaats, kwam als tweede uit het wa-
ter en finishte uiteindelijk als zeven-
de in 1:51:30 uur. 

Almere
Hoewel het weer daar in Gerard-
mer niet echt reden voor gaf, was de 
halve triatlon voor Van Rooijen een 
mooie opwarmer voor de hele triat-
lon van Almere aankomende zater-
dag. Zij zal daar aan de start staan 
met teamgenoten Josta Bolhuis en 
Fedor Exmann. 

Jaarlijkse handboogverschieting
Schieten en barbecue Target 
Kudelstaart - Bij Handboogvereni-
ging Target is zondag 2 september de 
Gerrit Versteegverschieting gehou-
den. Dit jaarlijks terugkerend evene-
ment dat ter nagedachtenis aan een 
oud-lid van de vereniging wordt ge-
organiseerd is een wedstrijd die volle-
dig past in de sfeer die bij Target hoort, 
gezelligheid, maar ook sportieve inzet. 

Het was prachtig weer om te schie-
ten in de buitenlucht en de stemming 
was prima. Bij deze wedstrijd worden 
in twaalf ronden elk drie pijlen ver-
schoten over een afstand van 25 me-
ter. Na enkele series bleek dat het ni-
veau van de prestaties hoog was en er 
een gezonde spanning hing. In de re-
curve klasse bleek één misser fataal te 

De winnaars, in de recurve klasse Cor de Jong (boven tweede links), in de ba-
rebow klasse Frank de Haan (boven derde links) en in de compound klasse 
Jos van ‘t Schip (onder uiiterst rechts).

zijn en ging de eindzege naar Cor de 
Jong, die deze titel reeds voor de der-
de keer behaalde. In de barebow klas-
se (traditionele boog zonder richtmid-
delen) werd Frank de Haan de win-
naar. Hij had zich op zijn verjaardag 
geen mooier cadeau kunnen wensen. 
Bij de compound klasse (volgens de 
schutters zelf de klasse voor de ‘ech-
te mannen’) is Jos van ‘t Schip de ver-
wachte winnaar geworden. Jos is een 
enorm trainingsbeest en dit werd af-
gelopen zondag beloond met een re-
sultaat van 328 punten uit 36 pijlen 
(9,11 gemiddeld). Na de prijsuitreiking 
waarbij ook zo langzaam aan de part-
ners aanschoven werd het vuur van 
de barbecue aangestoken en kon-
den de schutters met aanhang genie-
ten van een heerlijk verzorgde maaltijd 
die na een dag intensief sporten gre-
tig aftrek vond.  Volgens het bestuur 
van HBV Target is handboogschie-
ten momenteel zeer populair wat men 
kan merken aan aanvragen voor cli-
nics en cursussen. De cursus die bin-
nenkort bij HBV Target begint is dui-
delijk overtekend en voor de nieuwe 
cursus in september hebben zich al 
enkele mensen aangemeld. Om lid te 
worden van HBV Target is deze cursus 
verplicht. Minimumleeftijd is 12 jaar. 
Voor contact en informatie heeft HBV 
Target een website: www.hbvtarget.nl. 
Even langskomen op de clubavonden 
op dinsdag en donderdag kan natuur-
lijk ook. De accommodatie van HBV 
Target bevindt zich op sportpark Cal-
slagen aan de Wim Kandreef.




