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10 jaar Galerie Fort a/d Drecht

Jubileum Expositie:
Bewoonde zinnen,
5 kunstenaars en Rilke

Zondag 19 september
o.a. optreden zangeres ‘La Pat’
Vanaf 14.30 uur
Grevelingen 50 - Uithoorn

Auto te water

Heel veel deelnemers en kijkers!

Pramenrace: Opnieuw
zonovergoten spektakel!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
11 september maakte heel veel inwoners zich op voor wel het spektakel van het jaar: De pramenrace.
De hele week werkte het weer absoluut niet mee, maar zaterdag wel,
alle deelnemers en kijkers konden
genieten van een gezellig spektakel op het water onder een stralend
zonnetje. De 25 meest was het thema en dit had natuurlijk te maken
met het feit dat dit leuke evenement
alweer voor de vijfentwintigste keer
gevaren werd. Liefst 133 teams namen deel aan de pramenrace en
buiten enkele snelle teams hadden
alle deelnemers flink hun best gedaan om origineel en veelal met een
knipoog naar het thema voor de dag
te komen. Stripfiguren, motorhelden, Kerstmannen, piraten, kippen,
beach babes, zeemannen, boeven
en zelfs Elvis en Andre Hazes gaven
beiden in meervoud acte de presence. Verder trakteerde Mora op 25
lekkere snacks, kon Delfsblauw in
kleding bewonderd worden, ‘zaagde’ Andre Rieu op zijn viool, heb-

ben de beren het in hun pakken
vast heel warm gehad en was het
misschien wel dankzij de zegening
van de priesters zo’n prachtige, warme zomerdag. Opvallend veel heren
weer, die zich uitgedost hadden in
vrouwenkleren compleet met netkousen en natuurlijk een kleurige
pruik. Tijdens de pramenrace lijkt
niets te dol en wordt flink uitgepakt
om publiek en andere deelnemers
te vermaken. Uiteraard heeft dit carnaval op het water ook een serieuze ondertoon. Er zijn regels en opdrachten en door deze uit te voeren
kunnen punten verdiend worden
met mogelijk dus een podiumplaats.
Twee van de bekendste, snelle deelnemers zijn wel De Stoppies met
captain Bas Spaargaren en Aquaprama met penta-deskundige Willem van de Polder. Laatstgenoemde had letterlijk een aanvaring en
moest met een gat in de boot snel
naar ‘t Drijfhuis varen. De 78-jarige
zag een half onder water stekend
deel van een boot over het hoofd
en vaarde er bovenop. Door de klap

kwam hij ten val en liep kneuzingen
en een wond aan het been op. Toch
zag hij kans om binnen zo’n tien minuten samen met enkele helpende
handen de praam weer te maken,
te water te laten en weer verder te
varen. Een podiumplaats heeft deze snelle actie niet opgeleverd, maar
toch is Willem van de Polder tevreden. “Ach, wij hebben niet gewonnen, maar teams die ik geholpen
heb met de penta hebben bijna allemaal een prijs. Het was toch een
mooie dag.” En dat was het zeker. En
niet alleen voor alle deelnemers, ook
het vele publiek dat massaal langs
de Ringvaart stond, in Rijsenhout
was zelfs een deel van de weg afgesloten voor verkeer, vierden een
feestje en genoten van het jaarlijkse spektakel. Het kan weer gezegd
worden: De pramenrace vormde
een spectaculair einde van de feestweek in Aalsmeer. Elders in deze
krant de uitslag en natuurlijk veel
foto’s. Nog even nagenieten…
Door Jacqueline Kristelijn

Rijsenhout - Een politieman heeft
rond 21.45 uur op zondag 12 september een 24-jarige vrouw uit
haar auto bevrijd, die te water
was geraakt in het water aan de
Aalsmeerderweg. De politie trof
de auto aan toen het water tot aan
de zitting van de voorstoelen in het
water stond. De vrouw was niet in
staat om zelfstandig uit de auto
te komen en de linker portier van
de auto kon niet worden geopend.
Hierop heeft de politieman twee
ruiten laten springen met een centerpoint, waarna het lukte om de
vrouw te bevrijden. De gealarmeerde ambulance heeft de vrouw vervolgens met onbekend letsel naar
het ziekenhuis vervoerd.

Naar ziekenhuis
na val van fiets
De Kwakel - Een 71-jarige vrouw
is zaterdag 11 september rond half
zes in de middag van haar fiets gevallen bij de Vrouwenakkerse brug
in De Kwakel. Zij is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis
met een polsfractuur.

Kop-staart met
gewonde
Rozenburg - Rond 05.45 uur op
dinsdag 14 september werd de assistentie van politie gevraagd bij
een kop-staartaanrijding op de
Kruisweg. Drie personenauto’s bleken hier een aanrijding te hebben
gehad en een van de bestuurders,
een 57-jarige vrouw uit Velserbroek,
bleek hierbij gewond te zijn geraakt.
De vrouw is met onbekend letsel in
een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd.

Aalsmeer - Twee mannen hebben
zaterdagavond 11 september rond
19.00 uur voorbijgangers en bewoners lastiggevallen met een slang in
de Hortensialaan en in het centrum
in een café. Eén van de mannen had

de levende slang om zijn nek. Enkele voorbijgangers voelden zich bedreigd en waarschuwden de politie.
Agenten hebben met de mannen afgesproken dat zij de slang voortaan
thuislaten.

Kijkje in de
Waterwolftunnel
Aalsmeer - De provincie NoordHolland werkt al enige tijd aan de
vernieuwing van de N201, de drukste provinciale weg van Nederland. De nieuwe N201 ligt vlak bij
de bloemenveiling FloraHolland in
Aalsmeer en zorgt voor een snelle
verbinding met Schiphol. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden rondom de N201, is de
aanleg van de Waterwolftunnel. De
tunnel loopt onder de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder door, ter
hoogte van Oude Meer. Met een
gesloten deel van circa 700 meter en een open bak van zo’n 300
meter verbindt de Waterwolftunnel Haarlemmermeer met Aalsmeer.
Nu, ruim drie jaar na de start van de
bouwwerkzaamheden, kan inmiddels onder de Ringvaart doorgelopen worden, en gisteren, woensdag 15 september, zijn journalisten
rondgeleid in de tunnel. De tunnel
heeft een doorrijhoogte van 4.70
meter en is alleen bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. Bovenop de
tunnel is een bedieningsruimte gebouwd, van waaruit de tunnel in
de toekomst bewaakt wordt. Bij de
aanleg van de Waterwolftunnel zijn
technische innovatieve methoden

gebruikt. Zo is in het tunneldeel onder de Bovenlanden een gewapende onderwaterbetonvloer gestort,
wat – voor zover bekend – uniek is
in Europa. Deze vloer is gestort op
een hellend vlak.
Paddenparadijs
Daarnaast loopt de Waterwolftunnel
onder een waardevol natuurgebied:
De Bovenlanden. In dit gebied en de
directe omgeving komen rugstreeppadden voor, die beschermd zijn
door de Flora- en faunawet. Voor de
bouw van de tunnel is daarom vervangend leefgebied voor de beestjes gezocht. Na afloop van de werkzaamheden wordt de grond boven
de tunnel definitief ingericht als
leefgebied voor deze padden.
Tijdens de rondleiding werd het
nieuwe leefgebied voor de rugstreeppad getoond. De gemeente
Haarlemmermeer is nu verbonden
met de gemeente Aalsmeer via de
Waterwolftunnel, maar de tunnel is
nog niet af. Naar verwachting wordt
de tunnel begin 2012 toegankelijk
voor autoverkeer. Meer informatie
over de tunnel en het project N201+
is te vinden op: www.n201.info.

Man op straat in
been geschoten
Amstelveen - Maandag 13 september rond zes uur werd een man
in de Lindenlaan in Amstelveen in
zijn been geschoten. De man liep in
de omgeving van zijn huis en werd
door een andere man beschoten.
De gewonde raakte lichtgewond en
werd ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De schutter,
die met nog twee mannen was, liep
onmiddellijk weg. Het is onduidelijk wat het motief is in deze zaak.
Rechercheurs van het Bureau Districtsrecherche hebben de zaak in
behandeling. Het onderzoeksteam
is op zoek naar getuigen in deze
zaak en verzoekt hen telefonisch
contact op te nemen via 0900-8844.

Met slang over weg en in café

In 2012 open voor autoverkeer

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Nu 80 vacatures!

Vraag nu vrijblijvend naar
een onderhoudscontract.

Vacature van de week is:

Assistent
accountant

KETEL
wINTERKLAAR
mAKEN?

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

www.antennagroep.nl

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
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DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Oosteinderweg: Beau, zwarte kater met een klein wit vlekje onder
zijn kin. Hij draagt een paars halsbandje met nakoker.
- Rijsenhout, Heermanszwet: Cyperse kat.
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kater met witte bef en wat wit aan de
pootjes. Finny is 16,5 jaar oud en heel erg mager.
- Anjerlaan: Zwart/witte kater. Heeft een felix kopje.
- Ketelhuis: Grijs/wit jong katertje. Hij heeft een grijs vlekje naast
zijn neus. Is niet gecastreerd, zijn naam is Buddha.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Schildpad.
- Herenweg: Schildpad kitten. Loopt daar sinds 2 weken rond.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjes poes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten.
- Spot en Sproet, twee hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar.Goed
gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere
honden.
- Lieve zwart gestreepte witte poes, een Maincoon, heet Didle en is
3 jaar oud.

Computerhulp 55+ in Meander
Aalsmeer - Dit voorjaar organiseert
Computerhulp 55+ weer diverse
workshops en informatiebijeenkomsten in wijksteunpunt Meander in
de Clematisstraat.
Dinsdagmiddag 21 september
wordt uitgelegd hoe bestanden en
mappen in de computer op orde gehouden kunnen worden door middel van opslaan, opslaan als, kopieren, verplaatsen en verwijderen.
Ook wordt uitgelegd hoe een bijlage
die bij een e-mail ontvangen wordt,
bewaard (opgeslagen) kan worden
in de computer. De middag is al-

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

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

Operatie Droppie geslaagd!
Aalsmeer - Een aantal weken geleden was in deze krant het verhaal
te lezen van Droppie. Een aanhankelijke, jonge kater die werd aangetroffen in een doos. Toen hij gevonden werd had hij een gebroken linkerachterpoot, ook had hij op zijn
rechterachterpoot een grote wond.
Wat er precies is gebeurd, is tot op
heden nog steeds niet bekend. De
operatie, die Droppie moest ondergaan, was behoorlijk prijzig. Dit
kwam omdat de fractuur precies in
zijn enkelgewricht zit.
Dit kon alleen met een orthopedische operatie (met platen en
schroeven) worden hersteld. Amputatie van het pootje was geen optie,
omdat de andere poot ook geblesseerd is en dus niet zijn volle gewicht had kunnen dragen.
Omdat de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. en het Dierentehuis
Amstelveen, waar Droppie verblijft,
organisaties zijn die volledig afhankelijk zijn van giften, deden zij een
beroep op de vrijgevigheid van de
inwoners van Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn en de Ronde Venen (de
laatste drie gemeenten vallen onder het werkgebied van de Dierenbescherming Aalsmeer e.o.). Deze oproep was niet aan dovemans-

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

oren gericht, integendeel. Zo hebben drie kinderen geld opgehaald
door het verkopen van overheerlijke, zelfgemaakte toetjes. Naast vele hartverwarmende reacties hebben de Dierenbescherming en het
Dierentehuis een mooi bedrag bij
elkaar gekregen: Bijna 7.000 euro.
Met dit geld hebben zij de operatie van Droppie kunnen bekostigen.
De operatie is gelukkig geslaagd.
Het gaat inmiddels een stuk beter
met Droppie. Hij heeft zelfs al een
nieuw baasje gevonden! Hij moet
natuurlijk eerst nog even opknappen, voordat hij daar naartoe gaat.
Met het resterende bedrag zal het
‘Potje van Droppie’ worden gecreeerd. Dit geld wordt apart gehouden
voor soortgelijke gevallen van poezen of hondenleed. U kunt erop vertrouwen dat de door u gedane gift
goed zal worden besteedt. Zowel de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
als het Dierentehuis Amstelveen
willen de vele diervrienden hartelijk bedanken voor hun steun. Meer
informatie over het werk van beide
organisaties is te vinden op www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl en
www.amstelveen.dierenbescherming.nl.

Poes Didle zoek
nieuwe baas
Aalsmeer - De lieve maincoon
poes Didle zoekt een nieuwe baas.
Didle is zwart gestreept met wit en
is 3 jaar oud. Deze poes kan bij andere katten. Wie interesse heeft,
kan contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297343618.

De tweede plek is veroverd door de
dames A. Luyben en R. Bekkers met
5053 punten en op drie zijn Ans van
der Stroom en Tiny Buwalda geëindigd met 4698 punten.
De poedelprijs mochten de heren

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met ds.
D.J.A. Brink, Aalsmeer. 16.30u. drs.
F. Gerkema, Amersfoort.

Zijn indringende en ook humoristische verhaal, ondersteund door
prachtige beelden en omlijst door
schitterende muziek leverde veel
stof tot praten en nadenken.
Dit zal ongetwijfeld ook weer gelden voor zijn aanwezigheid op donderdag 23 september om 14.30 uur
in de grote zaal van zorgcentrum
Aelsmeer aan het Molenpad.
Iedere belangstellende is hartelijk
welkom!

J. Tameris en M. van der Vaart mee
naar huis nemen.
Bij het jokeren was mevrouw Schuit
de beste. Zij verzamelde 251 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Jeffrey met 618 punten. De volgende koppelspeelavond is op maandag 20 september en de aanvang is
20.00 uur precies. Kaarters worden
verzocht een kwartier voor aanvang
aanwezig te zijn in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

misschien hard, maar helaas is dit
wel de realiteit”, zegt Oostrom. “Dialyse is een levensreddende behandeling, maar erg zwaar en neemt
slechts twintig procent van de nierfunctie over. Daarom voelen nierpatiënten zich vaak ziek en gaat hun
conditie steeds verder achteruit.
Eigenlijk is dialyse geen leven, maar
óverleven. Een niertransplantatie is
meestal de beste oplossing, maar er
is nog steeds sprake van een groot
tekort aan orgaandonoren. Bovendien is de verwachting dat het aantal nierpatiënten sterk zal stijgen als
gevolg van de vergrijzing en een ongezonde leefstijl. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, hebben we veel geld nodig.
De inkomsten uit de collecte zijn
dan ook cruciaal voor de Nierstichting.”

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Om 10u. in Zorgcentrum
Aelsmeer woordcomm. viering met
diaken J. Snoek. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof, woordcomm. viering
met diaken J. Snoek.
Zondag om 10.30u. Karmelkerk
woordcomm. viering met diaken
J. Snoek en klein koor. Om 14.30u.
Poolse dienst.
Donderdag 16/9: 10u. Karmelkerk
euch. viering met L. Seeboldt. div.
koren.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst met br. S. de Graaf,
Alphen a/d Rijn. Dinsdag 14/9
Bijbelstudie
in
Seringenhorst,
Parklaan. Aanv: 20u.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Startzondag. 10u. Kinderkerk.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. met ds. A.
van Vuuren (HA) evenals om 18.30u.
(DHA).

Aalsmeer - Voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen heeft
de PCOB een echte Urker kunnen
‘strikken’. En niet de eerste de beste!
De heer Bakker is al eens eerder op
bezoek geweest.
Zijn optreden maakte toen zo’n indruk dat thans van hem op z’n ‘Urks’
gezegd wordt: hij heeft een reputatie die ‘staat als de dijk om Urk’!

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 18.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met ds. Liesbet Geijlvoet en ds.
Henriette van Dunné. Opening gemeentejaar. Extra collecte Stichting
C.O.M.E. Na dienst presentatie vernieuwde website.

Seizoen opend
met echte Urker
bij PCOB

Collecteweek Nierstichting

De Nierstichting krijgt geen geld
van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. Met dit
geld doet de Nierstichting er alles
aan om nierziekten te voorkomen
en nierpatiënten te helpen. Nierfalen is namelijk een sluipend en onomkeerbaar ziekteproces en een
medicijn tegen nierziekten bestaat
niet. Bij meer dan 40.000 Nederlanders werken de nieren slecht en bij
duizenden patiënten helemaal niet
meer. “Voor nierpatiënten met ernstig nierfunctieverlies bestaan eigenlijk weinig opties: dialyse, niertransplantatie of de dood. Dat klinkt

Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met spreker.
Speciaal progr. voor de kinderen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst dhr. A. van
Heusden, Driebergen. Organist: W.
Spaargaren. 18.30u. ds. Erik-Jan
Bulthuis. 10R-dienst.
Oost:
Oosterkerk,
Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst, dhr. J.W.
vd Kamp, Beverwijk. Organist R.
Kooning.

Op 19 t/m 25 sept. komen we weer langs
Aalsmeer - Van 19 tot en met 25
september staat de jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting op het
programma. Zo’n 80.000 collectanten gaan van deur tot deur om geld
in te zamelen voor de Nierstichting.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post en Simon van Groningen. Startdienst/feestdienst 25 jaar
ACG.

leen geschikt voor gebruikers van
het besturings¬systeem Windows
XP. Voor gebruikers van een computer die werkt met het besturingssysteem Windows Vista of Windows
7, wordt later dit seizoen uitleg gegeven.
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich van te voren op
te geven, het aantal plaatsen is beperkt. De bijeenkomst is van 14.00
tot 16.00 uur. Informatie en aanmelden: Vita welzijn en advies, tel.
323138, bereikbaar tussen 9.00 en
13.00 uur.

Hans en Franklin beste
koppel bij BV Oostend
Aalsmeer - Tijdens de eerste koppelspeelavond van buurtvereniging
Oostend in het nieuwe seizoen was
het duo Hans en Franklin Dolk met
5556 punten te sterk voor iedereen.

Zondag
12 september

,

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Is uw huisdier
zoek?

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.

Oecumenische dienst
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op zondag 19 september wordt in de Doopsgezinde kerk
in de Zijdstraat weer een oecumenische dienst gehouden. De dienst
vindt traditioneel plaats in de Vredesweek en heeft als thema: Mensen van onbehagen en welbehagen, geïnitieerd door het IKV samen met de Raad van Kerken Nederland. De oecumenische liturgiegroep Aalsmeer heeft samen
met voorganger ds. T.H.P. Prins van
de Openhof kerk in Aalsmeer, de
dienst voorbereid. Muzikale medewerking zal worden verleend door
Wilma Broere op piano en Paulien
Walch op zang.
Er is oppas voor de kleintjes en
de kinderen hebben kindernevendienst in een eigen ruimte ter plekke.
De dienst begint om 10.oo uur. De
liturgiegroep nodigt u van harte uit
bij deze dienst aanwezig te zijn.

Folklore dansen
bij Vita
Aalsmeer - Bewegen is belangrijk om lang plezier in het leven te
houden. In groepsverband bewegen
geeft nog meer plezier. Vita biedt
deze mogelijkheid voor vijftig plussers middels de cursus folklore dansen.
Dansen uit heel veel verschillende
landen komen aan bod. De eerste
les is op dinsdag 28 september en
vindt van 10.00 tot 11.30 uur plaats
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Voor meer informatie en opgave kan
contact opgenomen worden met Vita via 0297-344094.

Kienen bij BV
Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 22 september vindt de traditionele openingskien van buurtvereniging
Hornmeer plaats. Deze avond begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. Een zeer gevarieerde prijzentafel staat voor de kieners klaar, voor iedereen wat wils.
De zeer geliefde verrassingsronde staat ook weer op het programma. Iedereen is van harte welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. Openingsviering
met A. Blonk. Fiore en Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 17.00 uur.
WiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BUrgemeester
en WethoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 21 september
en 5 oktober 2010.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
gemeente-info oP WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u
daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl
servicePUnt Beheer en
Uitvoering Provincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

aanvragen iDentiteitskaart voor
kinDeren t/m 13 Jaar
Doordat in juni 2012 de bijschrijving van kinderen in het reisdocument van rechtswege komt te vervallen, kunnen kinderen t/m 13
jaar een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen voor € 8,95. Voor
de aanvraag dient het kind zelf te komen en in het bezit te zijn van
1 officiële pasfoto die aan de specifieke eisen die daaraan gesteld
zijn, moet voldoen. Indien het kind reeds in het bezit is van een
reisdocument of bijgeschreven staat in het paspoort van een ouder,
dient dit document getoond te worden. Kinderen tot 12 jaar hebben voor het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart altijd
schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig.
let op: de maatregel van de overheid om personen van 14 jaar
eenmalig een gratis identiteitskaart te verstrekken is per 1 januari 2010 vervallen!!
gemeentegiDs 2011
Eind 2010 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Aalsmeer. Deze
uitgave wordt dit jaar verzorgd door uitgeverij De Kleine Media BV
gevestigd te Schagen. Deze gids is de enige officiële gemeentegids die in opdracht van en in samenwerking met het gemeentebestuur wordt uitgegeven. De gemeentegids bevat voor alle inwoners
van Aalsmeer belangrijke informatie en wordt daarom in de hele
gemeente huis-aan-huis bezorgd. Bovendien krijgen alle nieuwe
inwoners deze gids in hun welkomstpakket en versturen wij het
boekwerkje regelmatig aan belangstellenden. Een gemeentegids is
niet compleet zonder advertenties van gevestigde winkeliers, bedrijven en instellingen in Aalsmeer en omgeving. Immers ook zij
zorgen voor informatie waaraan de inwoners behoefte hebben. De
productie van de gemeentegids en de daarbij behorende advertentieacquisitie zal uitsluitend verzorgd worden door De kleine
media Bv.
verorDening naamgeving en nUmmering aalsmeer 2010
In de raadsvergadering van 9 september 2010 is de “Verordening
Naamgeving en Nummering Aalsmeer 2010” vastgesteld. Door het
college van burgemeester en wethouders zijn de technische en administratieve uitvoeringsvoorschriften, die behoren bij de “Verordening Naamgeving en Nummering Aalsmeer 2010” op 13 september
2010 vastgesteld. Het gaat hierbij om het “Instellingsbesluit commissie naamgeving” en de wijze waarop de systematiek geregeld is
waarop nummeraanduidingen worden toegekend, alsook de plaatsing, vormgeving en materiaal keuze van nummerdragers en naamgevingdragers en er wordt geregeld op basis van welke gegevens
naamgeving tot stand gebracht wordt, de tijdstippen waarop de
naamgeving- en nummering besluiten moeten plaatsvinden en de
wijze waarop. Ten gevolge van deze publicatie zal de “Verordening
Naamgeving en Nummering Aalsmeer 2010” met ingang van 17 september 2010 van kracht zijn. De “Verordening Naamgeving en Nummering Aalsmeer 2010”, inclusief de van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften liggen ter inzage bij de Afdeling dienstverlening.
verkeersBeslUit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij op 14 september 2010 besloten hebben op grond van
artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het plaatsen
van het verkeersteken L3 ‘Bushalte’ en de daarbij behorende blokmarkering aan de zuidzijde van de Mozartlaan te legaliseren d.m.v.
het nemen van een verkeersbesluit.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2010 / 10633 – M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Dienstverlening van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende 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.
kennisgeving
onherroepelijk bestemmingsplan
“Bedrijvenlocatie aalsmeerderweg 249-251”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat het
bestemmingsplan Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251 met
ingang van 27 augustus 2010 onherroepelijk rechtskracht heeft gekregen. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader
is waaraan met name aanvragen bouwvergunningen en vormen van
grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is in werking
getreden, omdat er over het bestemmingsplan geen beroep is ingesteld en er geen voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251 is beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website
(www.aalsmeer.nl) en is in te zien bij de Afdeling Dienstverlening
van de gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan
Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251 inzien via de landelijke
voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het
tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen.

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Constantijnstraat 17, 1 cederden
Datum verzending vergunning: 15 september 2010
• A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 1 picea, 1 pinus
• Azaleastraat 2, 1 salix
• Hornweg 181, 1 naaldboom
• Oosteinderweg 25, 1 conifeer
Datum verzending vergunning: 17 september 2010
• Geerland 8, 2 x pinus, 1 x cedrus, 2 x berk, 1 x conifeer
Datum verzending vergunning: 21 september 2010
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd is verleend voor:
• de nacht van 2 op 3 oktober 2010 tot 02.00 uur
aan Dorpshuis Kudelstaart.
Datum verzending ontheffing: 17 september 2010.
• de nacht van 30 op 31 oktober 2010 tot 02.00 uur
aan ’t Holland Huys Aalsmeer
Datum verzending ontheffing: 21 september 2010.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor:
• Surfwedstrijd De Grote Prijs van Aalsmeer d.d. 3 oktober 2010
Datum verzending vergunning 15 september 2010
Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend aan de Samen-op-weg-gemeente voor het
houden van een sinaasappelactie op 24 en 25 januari 2011
Datum verzending vergunning 8 september 2010
Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990) voor de hieronder genoemde acties uit te voeren met
betrekking tot weggebruik:
• Afsluiten van de Stommeerweg tussen de Ophelialaan en de 1e
J.C. Mensinglaan.
Deze ontheffing geldt voor 18 t/m 22 oktober 2010.
WoningWet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Baanvak 36, het plaatsen van een schutting;
• Karperstraat 30, het plaatsen van een dakkapel;
• Koningsstraat 59, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 79, het plaatsen van een dakkapel;
• Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand en
wijziging gebruik t.b.v. een autobedrijf;
• Legmeerdijk 271, het vervangen van een houten schuur;
• Oosteinderweg 243, het plaatsen van buitenreclame;
• Willem-Alexanderstraat 39, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Karperstraat 30, het plaatsen van een dakkapel;
• Koningsstraat 59, het plaatsen van een dakkapel;
• Ringvaartzijde 24, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 282A, het bouwen van een botenloods met een
inpandige bedrijfswoning (fictief besluit);

• Uiterweg 302B, het bouwen van een loods;
• Willem Alexanderstraat 39, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwvergunning 2e fase:
• Oosteinderweg 287 te Aalsmeer; het bouwen van een woning
en kantoor.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Lijnbaangebied; het bouwen van 16 woningen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 16 september 2010.
ontheffingen ingevolge De Wet rUimteliJke orDening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Ophelialaan 38 te Aalsmeer; het bouwen van een garage.
BekenDmaking Benoeming nieUWe leDen
BezWaarschriftencommissie aalsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben in
hun vergadering van 7 september jongstleden besloten de heren mr.
A. Pahladsingh en mr. R.G. van der Eijk te benoemen als lid in de
commissie ter advisering over de beslissing op gemaakte bezwaren
tegen besluiten van een bestuursorgaan (bezwaarschriftencommissie Aalsmeer) ingaande 15 september 2010 tot 1 april 2014.
ter inzage BiJ De afDeling Dienstverlening, Week 37
t/m 17 sep
t/m 17 sep
t/m 22 sep
t/m 23 sep
t/m 24 sep
t/m 1 okt
t/m 7 okt
t/m 7 okt
t/m 12 okt

t/m 26 okt
t/m 27 okt
t/m 27 okt
t/m 29 okt
t/m 2 nov

Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
Evenementenvergunning: Hibra, op zondag
12 september 2010.
Evenementenvergunning: Summer Dance Party op
zaterdag 14 augustus 2010;
Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor
de nacht van 14 op 15
augustus 2010, tot 05.00 uur;
Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag
16 oktober 2010.
Verordening 1e wijziging tarieventabel
legesverordening
Evenementenvergunning, feestweek van zondag
5 t/m zaterdag 11 september 2010
Raadbesluit 2010/10863 Kruising Hornweg/
Legmeerdijk
Kapvergunning Clematisstraat 15, 1 laburmum
watereri Vossii en 1 x abies nordmanniana; Hornweg
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2,
2x sorbus intermedia, Perron- zijde 14, 1 thuja
plicata; Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175
2x den; Kerkweg 21, 1 den;
Verkeersbesluit Mozartlaan;
Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; Wilgenlaan
19, 1 berk en 1 kastanje;
Kapvergunning: Constantijnstraat 17, 1 cederden;
Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 1
picea, 1 pinus; Azaleastraat 2, 1 salix; Hornweg 181,
1 naaldboom; Oosteinderweg 25, 1 conifeer;
Kapvergunning: Geerland 8, 2x pinus, 1x cedrus,
2x berk, 1x conifeer.

ter inzage BiJ De afDeling Dienstverlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 september 2010
• Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte;
• Perronzijde 11, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 8 oktober 2010
• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning en het
bouwen van een berging.
inzagetermijn tot vrijdag 29 oktober
• Ophelialaan 38, het bouwen van een garage.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Bewonersavond
De Rietlanden

Burgemeester Pieter Litjens
zwaait drie Pre-riders uit
Aalsmeer - Vorige week werd al
bekend dat de wielerwedstrijd Ride for the Roses in september volgend jaar naar Aalsmeer komt. Het
doel van deze eendaagse wielerwedstrijd is fondsenwerving voor de
strijd tegen kanker. De opbrengst
wordt overgemaakt naar het KWF.
Als voorproefje op deze wedstrijd
voor iedereen, vertrokken afgelopen
vrijdag 10 september drie mannen
uit Aalsmeer voor een 1.000 kilometer lange fietstocht naar de Franse Corrèze. De tien dagen durende monsterrit, waaraan naast AB-

fractievoorzitter Dick Kuin ook Dick
Boer, Gerard van der Stroom en Fred
Wieringa meedoen, heeft als officieel einddoel de chambre d’hôtes
van de naar Frankrijk geëmigreerde
Aalsmeerder Jan Kinkel. In de uitlopers van het Centraal Massief tussen bossen, heuvels en de rivieren
Dordogne en Maronne, ligt zijn Auberge des Ruines de Merle. Burgemeester Pieter Litjens sprak de mannen bij het vertrek bemoedigend toe
en dankte hen voor het mooie gebaar en de symboliek achter de actie. De drie ontvingen een lange, ro-

de roos samen met een rugzakje
met daarin een energiedrankje en
een energiereep. Volgend jaar, in
september 2011, vindt de Ride for
the Roses plaats in Aalsmeer. De
oprichter van de fietstocht Ride for
the Roses is veelvoudig tourwinnaar
Lance Armstrong. In 1997 besloot
hij nadat hij zelf genezen was van
kanker geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Zijn gele polsbandjes met de tekst ‘Livestrong’ zijn wereldberoemd. In 1998 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse Ride for the Roses gereden.

Fietsen voor KWF naar Frankrijk: van links naar rechts Dick Kuin, Fred Wieringa en Gerard van der Stroom.

Kudelstaart - De bewonerscommissie Rietlanden en Dorpsraad Kudelstaart nodigen bewoners en belangstellenden uit voor een informatieavond op woensdag 6 oktober in
het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. In deze bijeenkomst wil de
commissie inventariseren hoe de
leefbaarheid van de wijk ervaren
wordt. Opmerkingen en/of verbeterpunten kunnen voor 30 september
worden gemaild naar bewonerscie.
rietlanden@gmail.com. De avond
begint om 20.00 uur met een introductie van het bestuur, de gemeente en de buurtregisseur, gevolgd
door een presentatie en inventarisatie. Na de pauze, rond 21.00 uur
worden speerpunten besproken. De
afsluiting is om 22.00 uur.
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AGENDA

Opening zondag 19 september

Katrin Maurer ‘Transparent
Dialogues’ bij Sous-Terre
Aalsmeer – Met trots kondigt Galerie Sous-Terre haar nieuwe expositie aan van de Oostenrijkse Katrin
Maurer. Deze veelbelovende, succesvolle glaskunstenares is na opleidingen in Wenen en Groot Brittannië in Nederland aan de Rietveld
Academie gaan studeren en is hier
blijven wonen. Het afgelopen jaar
exposeerde zij onder meer in het
Gemeentemuseum in Den Haag en
in het Centraal Museum in Utrecht.
Iedereen is van harte uitgenodigd
voor de opening van de expositie op
zondag 19 september van 13.00 tot
17.00 uur. De expositie loopt tot en
met 14 november. De voorbezichtiging is zaterdag 18 september van
13.00 tot 17.00 uur. Drijfveer voor
Katrin Maurer zijn de verschillende vormen van communicatie. Taal
speelt een belangrijke rol. Zij werkt
veelal met transparant glas, blaast
zelf en hanteert de techniek van
de verloren wasvorm. In het creatieve proces is zij niet al te veel gefixeerd op technieken en gebruikt
glas in alle mogelijke verschijningsvormen. Soms graveert of zandstraalt ze een tekst(fragment), een
regel uit een (eigen) gedicht of een
enkel woord op een glazen object.
Het gevoel van verbinding maken is
voor haar belangrijk. Ze observeert
de wereld om haar heen, ziet conflicten en problemen. Haar objecten
creëren metaforen voor communi-

catienetwerken. Katrin Maurer heeft
dit jaar het ledenobject 2010 voor de
Vereniging van Vrienden van Modern Glas vervaardigd, ‘Toktok’. Tijdens de opening op zondag 19 september zal dit object gepresenteerd
worden. Leden van de vereniging en
diegenen die lid worden kunnen inschrijven op dit exclusieve object,
dat in een beperkte oplage gemaakt
wordt. Vertegenwoordigers van de
vereniging zijn aanwezig om aspirant leden van informatie te voorzien. Gelijktijdig met de expositie
van Katrin Maurer presenteert de
galerie schilderijen van Tom Amann
en Corrie Riedstra. Amann, ook bekend als Tom Visual, heeft een uitgesproken stijl, met 3-dimensionale
elementen, gedoseerd toegepaste,
krachtige kleuren en een speciale
mix van materialen. Riedstra neemt
vervreemding in de wereld van vandaag tot uitgangspunt. Haar nieuwste werk gaat over de neiging van
ouders in onze moderne samenleving om hun kinderen op een voetstuk te plaatsen. Naast dit alles is
werk te zien van dertig gerenommeerde glaskunstenaars die door
de galerie vertegenwoordigd worden. Galerie en beeldentuin SousTerre is iedere zaterdag en zondag
open van 13.00 tot 17.00 uur. Of op
afspraak via 0297-364400 of info@
galerie-sous-terre.nl. Adres is Kudelstaartseweg 1,

Vrijdag en zaterdag in Rijsenhout

Future Weekend Festival
met live-muziek en dj’s
Rijsenhout - Na het gigantische
succes van vorig jaar kan de Haarlemmermeer zich weer opmaken
voor hét evenement van de regio We
Are The Future Festival! Dit jaar met
maar liefst twee avonden aan entertainment. Aanstaande vrijdagavond
17 september wordt een bandjesavond georganiseerd met verschillende bands uit de regio, onder andere zullen De Hucksters, King Pelican en Blood, Sweat en Kiers optreden. Op zaterdag 18 september wordt de jeugd getrakteerd op
de beste house-, techno- en urban tracks van dit moment. Absolute hoogtepunten dit jaar zijn Vato Gonzalez, Dyna, Kenneth G, Brian Chundro & Santos, Kubes, Delinquentes en Erik Walker. De kleuren van de toekomst zullen worden
belicht door ander andere Addik,
Clenn Kaslander en Benjamin Lierop!
Wouter Kiers en Hucksters
De bandjesavond op vrijdag is gratis te bezoeken. King Pelican is eind
2008 opgericht door vijf bevriende muzikanten uit de omgeving
Aalsmeer eb Uithoorn en bestaat
uit Nicolette Pecht (zang), Erik Veldkamp (drums), Kim Veltman (basgitaar), Sander de Vries (gitaar) en
Ruy Kortbeek (gitaar/zang). Het repertoire van de band bestaat uit zowel alternatieve als pop/rock covers, van vroeger en nu! Met gitaar,
drums, basgitaar, drie vocalen, maar
vooral met de tenorsax van Wouter

Kiers, klinkt Blood Sweat and Kiers
als een muzikale snelkookpan van
diverse stijlen. Een beukend kwartet dat de grenzen van rock & roll,
blues, jazz, rythm & blues en soul
verlegt. Een 4-mans formatie die
niet tevreden is met de helft, maar
altijd en eeuwig tot op de bodem
van hun eigen kunnen gaat. Blood,
Sweat and Kiers bestaat uit Wouter Kiers op tenorsax en zang, Chris
Clemens op gitaar en zang, Maarten Kruijswijk op drums en Ab Hansen op basgitaar en zang. De Hucksters is een vijfmans coverband uit
de omgeving van Rijsenhout. De
band die is opgericht in 1993 staat
garant voor een avond dampende
rockcovers. De setlist wordt grotendeels samengesteld uit songs die
niet meer weg zijn te denken uit de
rockgeschiedenis. De Hucksters zijn
Hans Millenaar, leadzanger en gitarist, Ed van der Linden, bassist,
Gerrit Biesheuvel, keyboards, Ron
Schalkwijk, drums en zang, en Bart
Vreken op leadgitaar en zang. Wil jij
deze zomer afsluiten met een goeie
knaller? Markeer dan 17 en 18 september in je agenda voor We Are
The Future Weekend Festival. Kaarten voor de zaterdag zijn via www.
easyticket.nl of www.wearethefuture.nl verkrijgbaar voor 15 euro. Entree op de vrijdag is gratis! Beide
dagen wordt actie gehouden voor
het Kika kankerfonds. In verband
met de sfeer en eventuele regen is
een groot gedeelte van het terrein
overdekt.

Gast DJ opent nieuwe seizoen

Back in Time zaterdag
weer terug in The Beach
Aalsmeer - The boys are back in
town! Ze zijn er weer klaar voor. DJ’s
en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en
Ruud Vismans beginnen aan een
nieuw seizoen Back In Time in The
Beach aan de Oosteinderweg. Na
twee maanden rust zijn de heren
weer helemaal opgeladen om er
weer een swingend seizoen van te
maken. Met de voorgaande succesvolle feestavonden nog in het achterhoofd waarbij de heren zich telkens weer konden verheugen op
grote belangstelling en een hoge
opkomst, wordt aanstaande zaterdag 18 september het nieuwe seizoen feestelijk geopend. Tijdens
Back In Time-avonden staan de
muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende hits uit
de jaren 65-95 zullen de revue weer
passeren. In samenwerking met Xtreme Showproductions worden er
weer videoclips op het grote scherm
te zien. Speciaal voor deze eerste
editie van het nieuwe seizoen, is er
voor een gast DJ gekozen. DJ Meindert kan deze keer nog niet meedraaien. Daarom is Barry Meijer gevraagt om zijn draaikunsten te laten

STAGE
MUSIC SHOP
klASSIEkE GITAAr

AlTSAx-TAS
'bOSTOn' E 55,-

OPHAnGHAAk vOOr
GITAAr ‘dIxOn’

blOkflUITEn
‘AUrA’ v/A E 48,-

‘vAlEnCIA’ E 59,3/4 E 55,-

E 5,75

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aanstaande zaterdag in de Praam

Dj estafette met Elmer en
na de feestweek dipparty
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 september wordt in danscafé de
Praam in de Zijdstraat gestart met
een dj estafette DJ en een na de
feestweek dipparty staat op het programma. Elmer Stokkel mag de spits
afbijten voor de dj estafette die wekelijks gehouden gaat worden. Elmer gaat draaien van 16.00 tot 19.00
uur. Hij heeft aangegeven het stokje door te willen geven aan Dennis
Janmaat.
In de avond wordt in de Praam er
plaats gemaakt voor de Na de feest-

Expositie, live muziek en
gedichten in Oude Veiling
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse
kunstroute op 18 en 19 september
worden in De Oude Veiling diverse
activiteiten gehouden. Zo is er beide
dagen een expositie te zien van diverse kunstenaars, waaronder Femke Kempkes met een installatie. Zaterdagavond om 22.00 uur is er een
optreden van bluesband Blue Wave.
Lorend Sarna op gitaar, Elvis Sergo op Hammond en Roberto Halifi
op drums vormen Blue Wave. Deze
band put zijn inspiratie uit twee belangrijke bronnen. De ene is de omvangrijke en gerespecteerde blues-

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
17 september is er weer een koppelspeelavond bij buurtvereniging
Hornmeer in het buurthuis aan de

gitaar traditie. De andere belangrijke inspiratie bron zijn de orgel/gitaar trio’s uit de zestiger jaren die de
voedingsbodem vormden voor veel
hedendaagse gitaristen. De band
speelt vanaf 22.00 uur en entree is
dit keer gratis.
Zondagmiddag vanaf 16.00 uur
dragen de Aalsmeerse dichters en
schrijvers Pierre Tuning, Aad van
Dam en Theodore van Houten voor
uit eigen werk en is er een akoestisch optreden van Rob Ruijter en
friends. De afsluiting is gepland om
17.30 uur.
Roerdomplaan 3. De aanvang is
20.00 uur en vanaf 19.30 uur staan
koffie en thee voor de kaarters klaar.
Het koppelen op 10 september is
gewonnen door het duo Bep van
Netten en Miep Bloemen met 5084
punten. Op twee zijn Ben Blom en
Marco van de Jagt geëindigd met
5071 punten.

horen. Daarmee komt een langgekoesterde wens van hem in vervulling. Velen kennen Barry al van zijn
muziek die hij draait tijdens “Herrie
met Berrie”. Vorige week nog verzorgde hij de muziek op praam 23
(Kleine Pino) tijdens de Aalsmeerse
Pramenrace. Aanstaande zaterdag
vervangt hij eenmalig DJ Meindert
en is hij de zolder op gekropen opzoek naar de leukste Dance Classics
die hij deze avond wil laten horen.
Rond 21.00 uur zal Barry de eerste
plaat op de draaitafel leggen. Later
op de avond zal DJ Cees het tweede
gedeelte voor zijn rekening nemen.
Alle succesvolle elementen van vorig seizoen zullen ook dit seizoen
weer worden ingezet. De bekende discobar wordt weer op het podium geplaatst en ook krijgt iedere
bezoeker bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart
uitgereikt. Kom ook naar de opening van een nieuw seizoen Back In
Time zaterdag 18 september vanaf
21.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop aan
de deur. Entree slechts 5 euro en dit
bedrag is inclusief 2 consumptiemunten.

Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van
Miep Maarse’ in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u.
Op Kinderkunstzolder kindertekeningen van nijlpaarden.
September:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
18 en 19 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open.
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag en
zondag 11 tot 16u.
* Historische tuin open, ingang
Praamplein. Beide dagen van 13.30
tot 16.30u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Vanaf 18 september:
* Glaskunst van Katrin Maurer in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zondag
opening 13-17u. Expositie duurt tot

Vergaderingen
Donderdag 23 september:
* Beraad en Raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 27 september:
* Vergadering wijkraad De Dorper in
Crown Business Studio, Van Cleeffkade. Aanvang: 19.30u.

Vrijdag The BitterBalls live!
Aalsmeer - The BitterBalls is een
Rock ’n Rollband uit Nederland. De
groep geeft een jaren 50 gevoel aan
moderne popliedjes. Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘I Gotta A Feeling’ van The Black Eyed Peas en
‘Rehab’ van Amy Winehouse. Ook
de Rene Froger hit ‘Nobody Else’ is
van een Bitterballs sound voorzien.
Oude liedjes worden op verrassende en herkenbare wijze weer nieuw
als The BitterBalls zich erover ontfermen. Het mag geen geheim zijn
dat de bandleden Koen, Chris en
Rogier zich sterk hebben laten inspireren door de internationaal scorende groep The BaseBalls. Bij wijze van toeval ontstond bij Rogier het
idee om een vergelijkbare groep te
formeren. Dit idee wordt gelijk opgepakt met zijn muzikale vrienden
Chris en Koen. Enkele dagen later
rolt de eerste BitterBalls cover uit
de studio. ‘I Gotta A Feeling’ is inmiddels op schijf en is te horen op

de website van het drietal. In familiaire kring wordt laaiend enthousiast gereageerd op deze single. De
mannen hebben het project voortgezet en aan meerdere nummers
een BitterBalls draai te geven. Met
deze eigen creativiteit en producties
wil de band graag laten zien veel
meer te zijn dan een BaseBall spinoff. Of dit geluk is, kan aanstaande
vrijdag 17 september bekeken en
gehoord worden tijdens het optreden van The BitterBalls in Blitzz in
de Marktstraat. Rond 23.00 uur betreedt het drietal het podium. Naast
dit optreden wordt het publiek getrakteerd op dance classics. De toegang is gratis. Zaterdag 18 september wordt Blitzz omgetoverd tot party café met hits van toen en nu en
vanavond, donderdag 16 september, is staat Blitzz piano’s weer op
het programma met entertainers
uit Scheveningen. Ook deze beide
avonden is de entree gratis.

week dipparty. Tijdens dit spectaculaire evenement krijgen bezoekers de mogelijkheid hun feestweekmuntjes op te maken! Gedurende
de Na de feestweek dipparty wordt
de muziek gedraaid van de artiesten die in de feesttent hebben opgetreden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om op de foto met
Miss Aalsmeer te gaan! Wees erbij en check gelijk alle foto’s die tijdens de feestweek zijn gemaakt. Uiteraard zijn beide activiteiten gratis
te bezoeken.

Foto-expositie en volop
muziek in Bacchus
Aalsmeer - Tijdens de kunstroute
aanstaande zaterdag 18 en zondag
19 september is Bacchus op beide
dagen geopend van 12.00 tot 22.00
uur. Cultuurtempel Bacchus zal dan
zijn omgetoverd tot expositieruimte. Birgit Matschullat en Reinoud
Staps exposeren eigen fotografisch
werk in Bacchus. Het balkon zal gevuld worden met de fraai uitgelichte werken van de twee exposanten,
maar ook beneden zal er genoeg te
zien zijn. Birgit geeft de kijker toegang tot haar beelden door gebruik
van zowel traditionele als moderne
fotografische technieken. Reinoud
zal een aantal series tonen die de
verzamelnaam ‘onder bogen’ hebben meegekregen. Het betreft werk
dat voornamelijk in 2009 in Italië
is gemaakt en de kijker meeneemt
naar het leven onder de alom aanwezige bogen die sinds de Romeinse bouwkunst niet meer zijn weg te
denken uit de architectuur. Op zaterdag zal er vanaf 16.00 uur muziek
zijn. Lisa Kaaijk & Co Klassiek, met
nog wel een theatraal randje, bij-

Muziek/Cabaret
Donderdag 16 september:
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen. Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 17 september:
* Dj’s Nicon, Shellshock en Pelt in
N201, Zwarteweg. Open: 21u.
* Dutch rock and roll met The Bitterballs in Blitzz, Marktstraat v/a 23u.
* Bandjesavond in Rijsenhout met
King Pelican, Hucksters en Blood,
Sweat & Kiers vanaf 21u.
Zaterdag 18 september:
* Hip hop feest Aalsmeerig in N201,
Zwarteweg vanaf 21u.
* Playbackshow in De Binding, Zijdstraat vanaf 20u.
* Dj Estafette 16-19u. en Feestweek
afterparty in de Praam, Zijdstraat.
* Band Blue Wave in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
Woensdag 22 september:
* Hip hop, r&b en reggae me zanger
band Postmen in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Zaterdag 25 september:
* Start cabaretseizoen met Jennifer
Evenhuis en Marieke Visser in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

en met 14 november.
Diversen
Donderdag 16 september:
* Leesgroep ANBO in bibliotheek,
Marktstraat vanaf 14u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelen in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.45u.
Vrijdag 17 september:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Zegelkids bijeen in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 19u.
Zaterdag 18 september:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Nightsurfen bij eiland Vrouwentroost, Kudelstaartseweg v/a 17u.
18 en 19 september:
* Kunstroute Aalsmeer, ateliers,
kassen en huizen met gevarieerd
kunstaanbod en veel muziek aan
Uiterweg en in Centrum. Zaterdag
en zondag 12-17u.
* Begraafplaats Boomkwekerskerkhof aan Stommeerweg open. Zaterdag en zondag 12-17u.
* Watertoren beide dagen open van
13 tot 17u.
Maandag 20 september:
* Koppelspeelavond BV Oostend in
Middepunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
Dinsdag 21 september:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 22 september:
* Oost-Inn in Mikade, Cath. Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
Donderdag 23 september:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u.
* Urker op bezoek bij PCOB in zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Verhalenvertellers Gerard en Wim
bij OVAK in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 14u.
* Open avond over predikant in leger bij Doopsgezinde gemeente,
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 25 september:
* Kinder- en dameskledingbeurs in
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.

ten de spits af. Daarna zal Lonneke Tausch Klezmer muziek ten gehore brengen waarbij ze speelt op
de accordeon. Altijd goed voor melancholie vermengd met vrolijkheid.
Bacchus is ook zeer verheugd dat
Dark Rosie vanaf 18.30 uur komt
optreden. Deze muziek staat voor
verassende eigenzinnigheid, wat
niet alleen door klinkt in haar eigen
nummers, maar ook in de bewerkingen van bekend en onbekend werk
uit de pop/rock, blues en jazz. Dark
Rosie bestaat uit Miranda Zuurbier
(zang en accordeon), Ton Hemmen
(gitaar en zang) en Peter (contrabas
en zang). De eigen nummers worden gekenmerkt door mooie harmonieën in combinatie met de prachtige stem van Miranda Zuurbier.
Op zondagmiddag zal er vanaf 16.00
uur jazz worden gespeeld met onder
andere Dick Vink op piano, Goos
Kaaijk op drums, Robbert Tuinhof op
sax en Simone (zang) en een bassist. De toegang het hele weekend
is gratis.

Miep Maarse zondag aanwezig

Swingende nijlpaarden en
beren in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Twee swingende nijpaarden, schaatsende olifanten en een jongelerende beer in brons. Miep Maarse maakt beelden van deze reusachtige dieren en geeft ze menselijk, vaak komische trekken. Voor het eerst toont ze haar
meest vroege werk in samenhang met recente beelden naast enkele werken
kunstenaars uit eigen collectie. Aanstaande zondagmiddag is de kunstenares
van 13.00 tot 15.00 aanwezig in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De expositie is tot en met 17 oktober te bezichtigen.

Hiphop-feest Aalsmeerig
Aalsmeer - Er is al een tijd weinig
te doen op het gebied van Hiphop in
Aalsmeer. Daarom hebben de N201
en NextLevel Records de koppen
bij elkaar gestoken en wordt gestart met Aalsmeerig. Op zaterdag
18 september is de eerste editie in
het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Het hiphop-feest gaat om de
twee maanden georganiseerd worden. De avond bestaat uit hiphop,
beats, locals en meer. Iedere keer

staan er weer compleet nieuwe artiesten die zorgen voor een leuke avond. Op 18 september staan
Opium, Serrio Baaz en Alpha B op
het podium, geven host mc Jaja
en Urbsinjesystem acte de présence en draaien de dj’s Rare Villains
en Chiliz swingende muziek. De entree is slechts 5 euro. Vergeet niet
je id mee te nemen. De deuren van
de N201 gaan open om 21.00 uur en
het feest duurt tot 02.00
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Kunstwerk op kussensloop

Start trainingen beachvolleybal
voor jeugd in The Beach
Aalsmeer - Vanaf woensdag 22
september starten er voor het tweede seizoen beachvolleybal trainingen voor de jeugd in The Beach.
Een enthousiaste groep van trainers, die aangesloten zijn bij BeachTeamAalsmeer, kan haast niet
wachten om met deze kinderen
aan de slag te gaan. Beachvolleybal is als sport ideaal voor de jeugd.
Rennen, duiken en springen in het
zand gecombineerd met het aanleren van de volleybal basisvaardigheden maakt het voor kinderen een
hele leuke sport om te beoefenen.
Naast deze facetten is het ook van
belang om in een groep en zeker als
team van twee personen te gaan samenwerken. Als laatste moet er na-

Workshops ‘Dromen’ voor
kids in Oude Raadhuis

tuurlijk een hoop lol ontstaan tijdens deze trainingen en daar zullen
de trainers zich dan ook vooral op
focussen. De trainingsgroepen worden onderverdeeld in de twee leeftijdscategorieën 8 tot 12 en 12 tot 16
jaar. De training is elke woensdag
van 17.00 tot 18.00 uur in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Heb
je zin om mee te doen? Kom dan
op woensdag 22 september naar
de gratis introductie en kennismakingstraining in The Beach. De trainingen voor volwassenen starten
vanaf de eerste week van oktober.
Surf voor meer informatie naar
www.beach.nl of stuur een mail
naar sportief@beach.nl.

Bloempot pimpen op Zolder
Kudelstaart - Afgelopen woensdagmiddag was de eerste Zolder 4 Kids. Met
schelpen en verf mochten de kinderen een bloempot pimpen. Na afloop deden ze er aarde in en drie najaarsbollen. Wat uiteindelijk uit de bollen komt, is
voor de kinderen nog een verrassing. Tijdens de volgende Zolder 4 Kids gaan
de jongens en meisjes uit de groepen 4 en 5 koekjes bakken, gevolgd door
een gezellig spel. Voor meer informatie: www.debinding.nl.

Knutselen bij Binding

Jeugdhandbal

Jongens B1 FIQAS winnen eerste
twee competitiewedstrijden
Aalsmeer - De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer zijn dit veldhandbalseizoen prima van start gegaan. Afgelopen donderdag werd er met 3617 gewonnen van LHV uit Leusden.
Zondag moest er thuis tegen Volendam gespeeld worden, op papier de
sterkste tegenstander van het veldseizoen. Ondanks de regen gingen
de Aalsmeerse jongens prima van
start. Er werd goed verdedigd en
ook de systeempjes liepen prima. Af
en toe gleed de bal uit de handen

van de jongens, maar er werd toch
flink gescoord. In de rust stonden ze
al met 13-5 voor en deze voorsprong
hebben ze niet meer uit handen gegeven. Beide keepers wisten de ballen uit het doel te houden. De tweede helft werd er goed gecombineerd
en bleven er gaten vallen in de verdediging van Volendam, waardoor
er makkelijk gescoord kon blijven
worden.
Uiteindelijk werd er met 25 -11 gewonnen.

Tennistoernooi

Jeugd ‘strijdt’ om Zandersbeker
Vinkeveen- Alweer 40 jaar strijden
de beste jeugdleden van de zes tennisverenigingen uit Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn en Aalsmeer om
de felbegeerde Zandersbeker. De
Zandersbeker is een initiatief van de
in 1996 overleden tennisleraar Han
Zanders. Bij de meeste van de deelnemende verenigingen gaf Han les
en organiseerde aan het einde van
elk tennisseizoen een krachtmeting tussen de beste jeugdleden van
deze verenigingen door het spelen
van dubbel en mixed partijen. Na
zijn overlijden hebben, in overleg
met zijn vrouw Tiny, de deelnemende verenigingen het sportieve initia-

tief van Han verder opgepakt en dit
jaarlijks terugkerende evenement
gecontinueerd. Deze keer wordt het
toernooi georganiseerd door Vinkeveen en gaat plaatsvinden op zondag 19 september.
Het toernooi begint ‘s morgens al
om 9.00 uur en zal in de loop van de
avond afgelopen zijn. De vier beste jongens en meisjes van elke club
zullen het tegen elkaar opnemen.
Ieder speelt een singel, een dubbel
en een mixed wedstrijd. Publiek van
harte uitgenodigd om deze dag naar
de vele spectaculaire wedstrijden te
komen kijken op de VLTV banen in
Vinkeveen.

Aalsmeer - Op woensdag 22 september wordt voor kinderen uit
groep 3 tot en met 8 van de basisschool een knutselmiddag gehouden van 13.00 tot 15.00 uur in
De BindingBoven in de Zijdstraat.
Deelname kost 2,50 euro en opgeven kan bij lenneke@debinding.nl.
Na het knutselen wordt de film ‘Iep’
vertoond van 15.30 tot circa 17.00
uur. De film is geschikt voor de leeftijd vanaf 6 jaar. Er wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro per persoon
inclusief drankje en iets lekkers.
Voor jongeren van 13 tot en met 15
jaar wordt, ook op 22 september,
een gezellige middag georganiseerd
vanaf 17.00 uur waar taartjes, koekjes en cake gebakken gaat worden.
Opgeven kan bij viol@debinding.nl
en deelname kost 3,50 euro.
Brainstorm-inloop in Oost
Wegens het grote succes op dinsdag- en woensdagmiddag gaat
Binding Oost aan de Machineweg
nu ook op dinsdagavond open! In
september wordt er gestart met

een brainstorm-inloop van 19.00
tot 20.30 uur. Ben jij tussen de 10
en de 15 jaar oud en heb je zin om
op dinsdagavond eens iets leuks te
doen, kom je ideetje dan vertellen!
Vanaf oktober komen jouw ideeën
dan op de maandkalender te staan.
Voor informatie: eveline@debinding.
nl.
Meidenmiddag op BindingZolder
De eerste meidenmiddag van het
jaar op de BindingZolder in de Haya
van Somerenstraat is op woensdag
22 september en het zal een gezellige middag worden. Met nagellak en
glitters kunnen dan nagels gepimpt
worden. Daarna is het tijd voor een
film die de meiden zelf mogen uitkiezen.
Natuurlijk mag op een meidenmiddag de chocola niet ontbreken! De
middag is van 15.00 tot 17.00 uur,
kost 2,50 euro en opgeven kan bij
inge@debinding.nl. Natuurlijk is er
dinsdag 21 september een inloop
van 15.00 tot 17.30 uur.

Kudelstaart - Een groepje meisjes van de OBS Kudelstaart trok
zich het lot aan van de slachtoffers
in Pakistan. Zij dachten na over een
actie en even later hingen in school
oproepen om lege flessen mee naar
school te nemen en in te leveren bij
een van de organisatoren. Natuurlijk

Aalsmeer - Carmen van Poelgeest
uit groep 5 van de Oosteinderschool
is liefst twee maal kampioen geworden ibij Tennisclub Amstelland. De
8-jarige bereikte de hoogste eer in
de categorie meisjes enkel tot en
met 10 jaar op het hele veld en veroverde de grootste beker in de categorie meisjes dubbel tot en met 10
jaar samen met Emily.
De finaledag van het jeugdclub
kampioenschap begon met een gezellig ontbijt voor alle finalisten. Een
prima start van deze warme wedstrijddag.

Creatieve kindercursussen
bij de Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit start op
woensdagmiddag 22 en vrijdagmiddag 24 september weer met creatieve cursussen voor kinderen. De
cursus creatieve vorming is voor de
kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 9 jaar, die het leuk vinden om
met hun handen allerlei dingen te
maken.
Er gaat met verschillende materialen
gewerkt worden, zoals klei, brooddeeg en papier-maché. Elk seizoen
maken de kinderen weer op een andere manier kennis met de materialen. De kinderen worden gestimuleerd naar eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen. Voor kinderen, die graag willen tekenen, heeft
De Werkschuit tekenatelier op de
woensdagmiddag van 15.30 tot
17.00 uur.
Het tekenatelier is bedoeld voor kin-

deren en jongeren, in de leeftijd
van 6 tot en met 11 jaar, die tekenen en of schilderen heel erg vinden. Er wordt gewerkt op grote vellen papier. Voor de oudere kinderen wordt er ook aandacht besteed
aan bepaalde basistechnieken. De
Werkschuit organiseert ook creatieve kinderpartijtjes. De jarige mag
zelf uitkiezen met welk materiaal
hij of zij wil gaan werken, bijvoorbeeld een beeldje van klei, figuurzagen, schilderen op doek, brooddeeg, een spiegel met mozaïek of
beeldhouwen en voor de jongens is
er ook solderen. De verjaardagspartijtjes duren ongeveer 90 minuten.
Inlichtingen voor één van de cursussen kan via internet http:www.
gklein.org/wsa/ of bel Margot Tepas, tel. 0297-340150 of Ester Krenn,
tel. 0297-531326

spannend of zo’n actie succes heeft.
En dat succes kwam! Een aantal keren reden ze met karren en plastic
tassen naar Albert Heijn. Uiteindelijk kon 75 euro overgemaakt worden op giro 555 voor Pakistan. Een
pluim voor deze dames, die trots op
de foto gingen!

Kunst & kids met theater,
film en workshops

Carmen twee maal kampioen

de jongens en meisjes hun kussensloop mee naar huis nemen. Deelnemen kost 2 euro per kind. De
workshop start beide dagen om
14.00 uur en om 15.30 uur is de
eindpresentatie!

Lege flessen voor Pakistan!

Schouwburg Amstelveen 35 jaar

Tennis LTC Amstelland

Aalsmeer - Op zaterdag 18 en zondag 19 september worden workshops voor kinderen van 5 tot 12
jaar georganiseerd in de tuin van
het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Kinderen hebben een fantasierijk droomleven waar ze graag
over schrijven en tekenen. Die
droomavonturen waarin je kunt vliegen als een paard met vleugels of
kunt landen op de maan moeten
worden vastgelegd voor later en wel
op een echt kussensloop met textielkrijt dat er niet meer uit gaat in
de was. Dorpsdichter Marcel Harting moedigt de kinderen aan een
droomgedicht te maken. Het creatieve team van de kinderkunstzolder staat klaar om te helpen bij het
tekenen van de dromen op de witte
kussenslopen.
Na afloop worden de kunstslopen
getoond aan een waslijn in de tuin
en mogen de kinderen hun dromen verklaren aan het publiek. Aan
het einde van de workshop mogen

Amstelveen - Op zaterdag 18 en
zondag 19 september viert Schouwburg Amstelveen haar 35e verjaardag tijdens het Stadspleinfestival
met het tweedaagse festival Kunst
& Kids met theater, film, workshops
en activiteiten. Een feestje voor alle
kinderen uit Amstelveen, Aalsmeer
en omgeving. Natuurlijk zijn ouders
en opa’s en oma’s ook welkom. Er
is veel theater in de vorm van muziek-, dans-, en vertelvoorstellingen: Moestuin (2+) van Danstheater AYA over het leven van een peuter, Poep!(2+), een vrolijke slapstickvoorstelling over een mol, Frank
Groothof laat kinderen op spannende wijze kennismaken met Vincent
van Gogh in Vincent van Gogh, een
Leven in Schilderijen (7+) en in de
muziekvoorstelling Maestro Magnifico (2+) van De Toren van Geluid
wordt een geheime toverkist met
instrumenten geopend. De films
Shrek voor Eeuwig en Altijd en Toy
Story 3 draaien op zaterdag en zondag. De voorstellingen en films kosten 3 euro voor kinderen en 5 eu-

ro voor volwassenen. Kaarten kunnen besteld worden via de website en vanaf zaterdag 18 september
10.00 uur bij de Kunst & Kids kassa
van de schouwburg.
Verder lezen de kinderboekenschrijvers Jan Paul Schutten, Bibi Dumon
Tak, Hans Kuyper, Koos Meinderts
en Marianne Busser voor uit eigen
werk. De bekende illustratoren Ingrid en Dieter Schubert geven demonstraties in illustreren en kinderen kunnen diverse workshops volgen, zoals ‘Schilder als Vincent van
Gogh’, ‘Vertoon je diabolokunsten’
en ‘Teken je eigen strip’. Er zijn poppenkastvoorstellingen van Stromboli, kinderen kunnen knutselen,
dansen op muziek van een echte
DJ, zich laten schminken, hun eigen poffertjes bakken (en opeten)
en er is een rondleiding achter de
schermen van het theater. De workshops, rondleidingen en activiteiten
zijn gratis,
Kom op tijd, want vol is vol.
Voor het complete programma:
www.schouwburgamstelveen.nl.

School van de Week-actie
van start in De Waterlelie
Aalsmeer - In zwembad De Waterlelie gaat deze week weer de
‘School van de Week’-actie van
start. Alle kinderen van de groepen
3 tot en met 8 krijgen via hun juf of
meester een zwemkaartje om tegen
sterk gereduceerd bedrag te komen
zwemmen en spelen in het zwembad aan de Dreef. De kinderen zijn
van harte welkom op woensdag tussen 13.45 en 15.45 uur en op zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur. Op de
woensdagen wordt rond de klok van
15.00 uur altijd een leuk spel gehouden door de medewerkers van het
zwembad. Het kan een spel zijn in
het diepe bad, een glibberbaanrace,
schatduiken of stoelendans in het

ondiepe, elke week zal het een verrassing zijn. Kinderen die nog niet in
het bezit zijn van een zwemdiploma
A zijn alleen welkom onder begeleiding van een persoon van minimaal
18 jaar, die goed kan zwemmen. Hij
of zij moet in zwemkleding bij het
kind in het water zijn.
Op woensdag 22 en zaterdag 25
september zijn de kinderen van de
Antoniusschool uit Kudelstaart van
harte welkom in het bad en volgende week de kinderen van De Brug
uit Aalsmeer en de OBS Kudelstaart.
De actie duurt tot begin december
en alle scholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en Rijsenhout
komen aan de beurt.

Zwemdag in De Waterlelie
Aalsmeer - Op zondag 19 september wordt een zwemdag georganiseerd in zwembad De Waterlelie
aan de Dreef voor alle kinderen tot
18 jaar, die verzekerd zijn bij Zorg &
Zekerheid. Op vertoon van hun geldige verzekeringspas mogen zij gratis zwemmen. Maximaal twee kinderen mogen per betalende volwassene lekker komen spelen in het water
van 10.00 tot 14.00 uur. Als een kind
geen zwemdiploma heeft, geldt de
huisregel: 1 kind per zwemvaardige

volwassene in het water. Er is voldoende speelmateriaal in het zwembad aanwezig en na het zwemmen
biedt de gezellige horeca volop gelegenheid voor een ijsje of kopje
koffie.
Maak er op .19 september een leuke
familiedag van en ga gezellig zwemmen. Alle informatie over deze unieke zwemactie staat vermeld op de
website: www.esa-aalsmeer.nl of
bel voor meer informatie naar: tel.
0297-322022.
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Aalsmeerder reed mee in de top van Nederland

Jaap Groeneveld vol trots op zijn
Seeley/Kawasaki tijdens HiBRA
Aalsmeer - Na tweeëntwintig jaar
achter glas tussen de trofeeën, in de
huiskamer te hebben gestaan, is de
Seeley / Kawasaki motor van Jaap
Groeneveld speciaal voor HiBRA
2010 naar buiten gehaald. Afgelopen zondag reed de oud-coureur na
lange tijd weer vol trots op zijn paradepaardje. Trots is Jaap zeker op
zijn motor, niet voor niets staat het
voertuig in de huiskamer van deze
Aalsmeerder. “Soms lopen jongelui langs mijn huis en kijken ze vol
verbazing naar binnen. Als ik het zie
loop ik vaak even naar buiten en nodig ik ze binnen uit. Ik vertel ze dan
het verhaal achter mijn motor”, lacht
Jaap Groeneveld. Wat de vaak jonge belangstellende niet weten is dat
Groeneveld een heuse carrière in de
racerij heeft gehad. Vanaf 1971 tot
en met 1981 heeft Jaap meegereden in de top van Nederland, voornamelijk in de 500 cc klasse.
Carrière
Begin jaren zeventig maakte Jaap
Groeneveld met diezelfde Seeley /
Kawasaki 3-cilinder het zijn directe tegenstanders lastig. Als hoogste
klassering eindigde Jaap tweede in
het Nederlands kampioenschap. De
passie voor het motorrijden zat er bij
de Aalsmeerder al vroeg in. “Ik was
altijd al geïnteresseerd in motors
en motor rijden. Uiteindelijk ben ik
zelfs eerst voor mijn motorrijbewijs

gegaan en daarna pas voor mijn autorijbewijs”, zegt Jaap. Tijdens een
speciale ontmoeting op het oude
circuit in Zandvoort werd hij naar
eigen zeggen pas echt geprikt door
het motorvirus. Jaap besloot het er
op te wagen en haalde in één keer
zijn startlicencie voor de racerij. De
Aalsmeerse ex-coureur ging een
glansrijke carrière tegemoet. “Ik heb
met grote namen gereden als Jack
Middelburg, Boet van Dulmen, Wil
Hartog en Jan Kostwinder. Op 11
april 1976 sloeg echter het noodlot
toe. Tijdens een wedstrijd in Hilvarenbeek reed Groeneveld tegen een
camera van toentertijd 40.000 gulden aan. Niet alleen de camera kon
niet meer gebruikt worden, ook de
motor van Jaap was nagenoeg total loss. Zelf had Groeneveld weinig letsel. Omdat de Aalsmeerder
zijn motor moest opknappen nam
hij een gedwongen time-out van de
racerij.
Hard werken
In 1977 reed hij weer de eerste wedstrijd in Zandvoort. “Het was een
internationale wedstrijd en ik eindigde zesde, dat was kassa”, lacht
Jaap. Zijn hobby en carrière is hem
niet in de koude kleren gaan zitten.
“Ik werkte in de winter tot in de late uurtjes om zo in de zomer mee
te kunnen draaien in het rijseizoen.
Ik was nooit uitgewerkt, het liefst

werkte ik zelfs over om maar zo veel
mogelijk uren te maken”, zegt Groeneveld. Hij is van mening dat veel
mensen te makkelijk denken over
topsport. “Topsport en talent krijg je
niet aangewaaid, daar moet je ongelooflijk hard voor werken. Zo zitten zelfs mijn laatste centen in mijn
Seeley / Kawasaki motor. Ik heb geracet, maar ben geen gulden of euro rijker geworden. Toch ben ik rijk
geworden van binnen.
De ervaringen die ik heb opgedaan
in de racerij proef ik nog elke dag
op de straat.”
Tussenkop: Gestopt Hoewel motorrijden zijn leven was en eigenlijk ook
nog steeds een grote passie is van
de Aalsmeerder, is hij in 1981 gestopt met zijn carrière binnen de racerij. “Mijn sponsor wilde er een jaar
tussen uit en zonder sponsor rijden
is erg riskant. Ik heb er nog wel over
nagedacht om de motor van mijn
sponsor over te kopen en zelf verder te gaan, maar zag gelukkig op
tijd de risico’s daarvan in. Wanneer
ik een ongeluk zou krijgen met mijn
motor draai ik alleen op voor de
kosten”, aldus Jaap. Wel is hij naar
eigen zeggen in een ‘zwart gat gevallen’. Jaren lang is Groeneveld niet
meer naar een circuit geweest. “Het
liefst zou ik dan de baan op rennen, een motor pakken en meerijden”, lacht hij. Toch zitten er niet alleen maar negatieve kanten aan de

beëindiging van zijn carrière. Veel
mannen met wie Groeneveld vroeger reed, zijn verongelukt in de racerij. “Ik sta hier nog gewoon, gezond en wel. Daarnaast heb ik ook
nog mijn originele motor, dat kunnen ook niet veel mensen zeggen”,
aldus Jaap.
In de genen
Ongeveer vijf jaar geleden was
Groeneveld op vakantie in Zwit-

Open huis nieuwbouw de
Groenstrook vanavond
Aalsmeer - Na een jaar met verbouwingsperikelen heeft Wellantcollege de Groenstrook na de zomervakantie de nieuwbouw in gebruik genomen. Vooruitlopend op
de officiële opening op 12 oktober
kunnen ouders, verzorgers en omwonenden van de school vandaag,
donderdag 16 september, alvast
een kijkje komen nemen. De nieuwbouw is voornamelijk op de plek gekomen van het oude gedeelte dat in
de zomer van 2009 voor het grootste deel is gesloopt. Daarvoor in de
plaats zijn onder andere prachtige
praktijklokalen gekomen voor vakken als techniek, beeldende vorming en dierenhouderij. Ook is er
een schitterend geoutilleerd kooklokaal aan de school toegevoegd.

Op het binnenterrein is een ruime sportzaal gebouwd die met een
schuifwand opgedeeld kan worden
in twee kleinere gymzalen. Tenslotte
zijn de nieuwe kantoren, een vergaderzaal en opslagruimten een verrijking voor de school. Vooruitlopend
op de officiële opening op 12 oktober worden de ouders of verzorgers
van de leerlingen en de omwonenden van de school op donderdag 16
september van harte uitgenodigd de
nieuwbouw te komen bewonderen.
Tussen 18.30 en 20.00 uur opent de
school de deuren en kan rustig het
gebouw bekeken worden. De ingang van de school is als vanouds
aan de Jac. P. Thijselaan 18. Voor
informatie: 0297-384949 of kijk op
www.wellant.nl.

Uitgever zoekt Aalsmeerse

Het hart zit in het midden!
Wie deed de uitspraak?
Aalsmeer - Uitgever Peter van Lindonk is op zoek naar het meisje
dat in 1997 op de vraag ‘Wat is een
bloem’ het antwoord ‘Het hart zit
in het midden’ gaf. Dit meisje moet
nu ongeveer 24 jaar zijn. Van Lindonk heeft in 1997 een groot boek
over Bloemenveiling Aalsmeer uitgegeven in opdracht van destijds
directeur Andre Mulder. Bij de samenstelling daarvan is de creatieve kracht van 1800 Aalsmeerse kinderen ingezet. Alle vijfde en zesde
klassers deden mee en allen staan
ook in het boek vermeld. Een van de
opdrachten was: ‘Vertel in woorden

wat een bloem is’. Een meisje antwoordde daarop: ‘Het hart zit in het
midden’.
In oktober verschijnt van Peter van
Lindonk een boek bij Uitgeverij Balans in Amsterdam over ideeën, inspiratie en creativiteit. Hij heeft zijn
boek de titel ‘Het hart zit in het midden’ gegeven. Van Lindonk wil het
meisje het eerste exemplaar van
zijn boek overhandigen. Ben jij het
meisje die genoemde uitspraak op
papier zetten?
Neem dan contact op met Peter van
Lindonk via peter@pinc.nl of 0346265886 of 06-51207161.

Goed toeven in Fuutlaan
Aalsmeer - Ruim 30 jaar geleden
begonnen de eerste bewoners van
de Fuutlaan (de 6 blokken rondom het pleintje) al met het organiseren van een jaarlijkse barbecue.
Twee jaar geleden werd het stokje
overgedragen aan een ‘jonger blok’
in de straat en ook dit jaar organiseerden zij weer met veel plezier de
buurtbarbecue. Afgelopen zaterdag 11 september was het dan zover. In de dagen ervoor werden de
weersverwachtingen nauwlettend in
de gaten gehouden. Maar de angst
voor slecht weer was absoluut ongegrond, want het was prachtig
weer. Een lekker zonnetje, blauwe
lucht, geen wind, dus prima barbecueweer. Tegen 17.00 uur werden
door alle deelnemers de tuinmeubels op het plein gezet. Iedereen
zorgt zelf voor een zitplaats, eten

en drinken. Een grote gasbarbecue
wordt gehuurd. Nadat een van de
organisatoren een welkomstwoord
had gehouden en een borrelhapje was uitgedeeld, kon de barbecue
beginnen. Regelmatig veranderde
men van zitplaats, zodat met iedereen gekletst en (opnieuw) kennisgemaakt kon worden. Tussendoor
werd men nog getrakteerd op een
optreden van een paar kinderen.
De jeugd vermaakte zich ook prima; wat is er leuker dan in het donker met de hele buurt verstoppertje spelen? De temperatuur bleef
heerlijk, zodat het tot middernacht
goed toeven was in de Fuutlaan. De
50 deelnemers aan de buurtbarbecue kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde avond en zowel jong als
oud verheugt zich alweer op de barbecue van volgend jaar!

serland. Door een klein ongelukje
moest hij naar de doktor. De doktor constateerde een scheurtje in
zijn been, niet van het desbetreffende ongelukje. De scheur moest
er al een tijd zitten. Achteraf bleek
dat Jaap het scheurtje in zijn been
nog heeft over gehouden aan het
ongeluk in 1976. “Ik had wel een
beetje last van mijn been, maar dat
hoort erbij dacht ik. Opstaan en
weer doorgaan. Zo ben ik, dat is

mijn mentaliteit”. De winnaarmentaliteit en sportiviteit heeft Jaap overigens duidelijk overgedragen aan
zijn zoon Jeffrey. Hoewel Jeffrey zijn
heil niet heeft gezocht in de racerij
heeft hij wel een andere grote hobby. “Jeffrey is zelfs de beste handbal
keeper van Nederland geweest en
hij heeft in het nationale team gespeeld”, besluit Groeneveld vol trots.
Door Kevin Lamers

Donatie Dutch Flower Stichting
voor gehandicaptendag feestweek

Cursus Model boetseren
van start bij Werkschuit
Aalsmeer - Maandagavond 20
september start De Werkschuit
met een cursus model boetseren.
De cursus bestaat uit acht lessen
van twee en half uur. In deze cursus gaan de deelnemers op een
ontspannen, maar toch serieuze,
manier de techniek van het model
boetseren onderzoeken. Er wordt
aandacht besteed aan de anatomie,
aan de proporties van het te maken
beeld en aan de zogenoemde ka-

rakterstanden. Het beeld wordt gemaakt van een armatuur van binddraad dat met boetseerwas wordt
bekleed. Leerdoelen van deze cursus zijn te vinden van de juiste verhoudingen en het vormen van een
eigen stijl of interpretatie. Er wordt
tijdens de cursus gewerkt met een
model. Inlichtingen en aanmeldingen via www. gklein.org/wsa of telefonisch Ester Krenn: 0297 531326,
Margot Tepas: 0297 340150.

Nieuwe voorzitter voor
stichting Dag van je Leven!
Aalsmeer - Op 9 september werd
er weer volop gefeest tijdens de
gehandicaptendag in de feesttent aan het Praamplein. Wethouder Ad Verburg had de eer om tijdens dit feestgedruis Rob Langelaan voor te stellen als nieuwe voorzitter van de stichting Dag van je Leven. Rob neemt het stokje over van
Jos van Rijn. Uiteraard werd Jos ook
in het zonnetje gezet. Wethouder
Verburg: “Jos van Rijn heeft veel betekend voor de stichting Dag van je
Leven. In 1998 is de stichting opgericht door Ria Bouman en Dirk Box,
in 2002 is Jos aangetreden als voorzitter. Vanaf dit moment is de stichting professioneler geworden. Niet
alleen de gehandicaptendag in de
feesttent, maar ook de botendag
is een jaarlijks terugkomende activiteit geworden met vele enthousiaste deelnemers.” Jos kreeg als afscheid een mooie bos bloemen en
een kunstwerk van een cliënt van

Ons Tweede Thuis (OTT). Dit kunstwerk kreeg hij uit handen van Ad
van Leeuwen, directeur van OTT. De
stichting Dag van je Leven wil mensen met een lichamelijke en/of een
verstandelijke handicap uit de regio
Aalsmeer de dag van hun leven bezorgen.
De stichting doet dit onder andere
door het mogelijk maken van leuke
activiteiten, zoals een botentocht of
een feest. De stichting wil dit realiseren door mensen die ideeën voor
originele activiteiten hebben, te helpen deze daadwerkelijk uit te voeren en ze te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen. Op deze
manier wil de stichting ervoor zorgen dat goede initiatieven ten behoeve van mensen met een handicap, het draagvlak krijgen die ze
verdienen. Kortom, een geweldig
Aalsmeers initiatief die vele gehandicapten mensen uit de regio de
Dag van hun Leven bezorgt.

Aalsmeer - De gehandicaptendag
in de feestweek een steun in de rug
geven. Dat was de bedoeling van de
donatie van de Dutch Flower Stichting, die de organiserende Stichting
Dag van je Leven vorige week donderdag 9 september in de feesttent
op het Praamplein ontving. Het was
Jesse Blom die de cheque van 1500
euro die middag officieel overhandigde aan voorzitter Rob Langelaan
van Dag van je Leven. Jesse, die net
vijf jaar oud is en verstandelijk beperkt, fungeerde voor de gelegenheid als speciale ambassadeur van
de Dutch Flower Stichting. Hij is
de zoon van Lianne Loogman, bestuurslid van die stichting. Met leuke activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse gehandicaptendag,
wil Dag van je Leven mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking uit Aalsmeer en omgeving letterlijk ‘de dag van hun leven’ bezorgen.
Ze konden afgelopen donderdag
genieten van een feestprogramma waarin clown Berry het vrolijke middelpunt was. Om mensen die
niet in staat waren vorige week naar
de feesttent te komen, mee te laten profiteren van de feestelijkheden, verzorgde de stichting op vrijdag 10 september op twee locaties
een aangepast programma. Dat gebeurt dit jaar, mede dankzij de donatie van de Dutch Flower Stichting,
voor het eerst. Op de kinderdagcentra De Lotusbloem in Aalsmeer
en De Zevenster in Hoofddorp trad
clown Berry op.
De Dutch Flower Stichting is een

maatschappelijk initiatief van Dutch
Flower Group (DFG), bestaande uit
een dertigtal handelsbedrijven die
actief zijn in de bloemen- en plantenimport en -export.
De stichting, waarvoor DFG-bedrijven geld opzij zetten, richt zich op
goede doelen in gebieden waar de
bedrijven opereren. Zowel in het
buitenland als in eigen land – ook in
Aalsmeer en omgeving – steunt de
stichting goede doelen.
Aansprekende projecten
“Wat we vooral doen, is projecten
sponsoren waarvan we zeker weten
dat het geld goed terechtkomt”, legt
Lianne Loogman uit.
“Vaak zijn het kleinschalige, direct aansprekende projecten, zoals een waterput voor een weeshuis
van Afrikaanse kinderen of aangepast speelgoed en spelmateriaal
voor een kinderwoongroep van Ons
Tweede Thuis in Aalsmeer.”
Lianne Loogman wijst erop dat de
stichting niet alleen zelf op zoek
gaat naar projecten, maar ook
openstaat voor verzoeken om sponsoring. “Want we kunnen niet alles weten wat er op het gebied van
goede doelen gebeurt. Wie op zoek
is naar een sponsor, mag dan ook
altijd bij ons aankloppen. We beoordelen dan of het past binnen ons
beleid.”
De Dutch Flower Stichting is bereikbaar via de mailadressen info@dutchflowerstichting.nl en info@dfg.nl
en via het centrale telefoonnummer
van DFG, 0297-389389.

Onder toeziend oog van clown Berry geeft speciale ambassadeur Jesse Blom
van de Dutch Flower Stichting de cheque aan voorzitter Rob Langelaan van
Stichting Dag van je Leven.

Verhalenvertellers Gerard
en Wim te gast bij OVAK
Aalsmeer - Verhalenvertellers Gerard Voortallen en Wim Weijsman
werden een aantal jaren geleden
uitgenodigd om met wat verhalen
een aandeel te leveren aan een typisch Amsterdamse middag onder
het motto “Mazzel en sores” bij de
OVAK ouderenvereniging.
Dit hebben de twee, afgewisseld
met het bekende Zeedijkkoor, met
veel succes gedaan.Wat als een
éénmalig optreden was bedoeld is,
op verzoek van een aantal toen aanwezigen, uitgebouwd tot een vertel-voorstelling van ongeveer an-

derhalf uur, waarin Amsterdam op
een luchtige manier van verschillende kanten belicht wordt. Een stukje historie, enkele markante gebouwen met een verhaal, een bezoek
aan een paar bekende cafés, de Jordaan, muzikanten, de markten met
hun standwerkers, de straatventers en diverse oproeren komen allemaal voorbij. Gerard en Wim komen op donderdag 23 september
vanaf 14.00 uur weer ‘verhaal doen’
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Belangstellenden zijn
van harte welkom.
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Sparnaaij juweliers stelt
2 horloges ter beschikking
Aalsmeer - Op de corsobraderie
van zaterdag 4 september stond er
voor de deuren van juwelier Sparnaaij in de Zijdstraat een raceauto
van TW Steel, er was een professioneel promotieteam aanwezig en
de juwelier had een prijsvraag uitgeschreven. De bedoeling was om
een drietal vragen goed te beantwoorden. De heer Michel Selles uit
Aalsmeer was de gelukkige winnaar
en kreeg uit handen van de Nederlandse coureur Tim Coronel, met
name bekend van de tourwagenracerij en deelnames aan de Dakar
Rally, een prachtig TW Steel horloge
uitgereikt. Aangezien TW Steel verbonden is aan de racerij, heeft deze uitreiking plaatsgevonden op de
HIBRA van afgelopen zondag. Sparnaaij Juweliers heeft aan de organisatie van dit auto- en motorsportevenement van Aalsmeer een tweede TW Steel horloge ter beschikking
gesteld. Na beraad is er besloten dit
horloge uit te reiken als extra prijs.
De keuze is gevallen op de Drent
Klaas Tjassens, motorliefhebber pur
sang. Hij is sinds 1955 tot nu toe on-

onderbroken bezoeker geweest van
de Dutch TT en was daar ook official. Klaas Tjassens heeft zich jaren ingezet om de klasse Classic GP
naar Aalsmeer te halen, wat uiteindelijk is gelukt. Zijn persoonlijke inspanning werd daarom beloond met
een prachtige klok. Omdat hem de
herinneringen aan de Grand Prix altijd is bijgebleven, legt hij dit sinds
jaren vast op het schildersdoek om
samen met liefhebbers over de hele
wereld van de onvergetelijke beelden te genieten. In het rennerskwartier van de HIBRA was een mini galerie van deze fijnschilder, waarin hij
zijn werk, met als thema motorsport,
exposeerde.
Nieuwe uitstraling
Sparnaaij Juweliers zal vanaf zaterdag 16 oktober tot en met donderdag de 28ste gerestyled worden en
is in die periode ook gesloten. De
winkel krijgt een compleet andere
uitstraling. Vanaf vrijdag 29 oktober
is de vernieuwde winkel te bewonderen. Voor informatie: www.sparnaaij-juweliers.nl.

Week van de smaak

Kom dinsdag proeven bij
Holland Kaascentrum

Onthulling maquette door wethouder

Zaterdag start verkoop
project Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 september wordt gestart met
de verkoop van fase 1 van project
Dorpshaven-Zuid, dat is ontwikkeld
door Timpaan uit Rijsenhout. Om
11.00 uur zal wethouder Ulla Eurich de manifestatie formeel openen
door een maquette van de nieuwe
wijk te onthullen. De verkoopdag
vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur
en wordt gehouden op de bouwlocatie op de hoek van de Oosteinderweg en de N201 tegenover de voormalige T.V.-studio’s. Geïnteresseerden kunnen de bouwlocatie dan
betreden via de ingang op de hoek
van de Oosteinderweg en de N201.
Fase 1 bestaat uit 30 luxe appartementen, 16 eengezinswoningen, 14
twee-onder-één-kap woningen en
5 vrijstaande villa’s. Kenmerkend
voor de woningen en appartemen-

ten is, naast het hoogwaardige afwerkingsniveau en het grote aantal mogelijkheden om de woningen
aan te passen aan individuele wensen, de ligging aan het water en op
zeer korte afstand van het centrum.
Door de variatie aan woningontwerpen zal een aantrekkelijke woonwijk
ontstaan met eigen karakter. Vanaf
maandag 20 september kunnen geinteresseerden tevens de verkoopboeken ophalen bij de projectmakelaar, EKZ Makelaars aan de Punterstraat 2. Inschrijven voor dit project
kan tot maandag 4 oktober. Na deze
datum zullen de woningen worden
verloot onder de kandidaten. Op de
locatie is een uitkijktoren geplaatst
waar toekomstige bewoners van het
appartementengebouw tijdens de
manifestatie alvast hun nieuwe uitzicht kunnen ervaren.

Aalsmeer - Van 19 tot en met 26
september viert Nederland voor de
vierde keer de Week van de Smaak,
want dan is het verse streekproduct jarig! Er is een Hoofdstad van
de Smaak en hele straten worden
omgetoverd tot Smaakstraten. Ook
op de markt in Aalsmeer kan genoten gaan worden van écht eten.
Op dinsdag 21 september is iedereen welkom bij Holland Kaascentrum op de markt op het Raadhuisplein voor een gratis proeverij met
Boeren Meshanger, originele Boeren Leidse kaas en diverse Boeren
Kruidenkazen. Het Holland Kaas-

centrum is op de markt te vinden
van 9.30 tot 16.00 uur. Kom proeven en genieten van deze ambachtelijke producten vers van het mes!
De Week van de Smaak draagt bij
aan de bewustwording van duurzame herkomst van producten en laat
mensen genieten van eerlijke producten en pure smaken. In het hele
land doen vele bedrijven en organisaties mee met honderden activiteiten op locatie.
Meer informatie over de proeverijen
bij Holland Kaascentrum is te vinden op www.hollandkaascentrum.
nl.

Sparen voor kristal-servies
bij C1000 Koster
Aalsmeer - Bij C1000 Koster kunnen de klanten van maandag 20
september tot en met zaterdag 20
november sparen voor een luxe kristalservies van Valverda. Een prachtig kristalservies uit de Bohemen in
Tsjechië, de bakermat van kristal.
Het bekende bos-glas of Boheems
glas kan aangeschaft worden middels spaarzegels. Bij elke 5 euro
aan boodschappen bij C1000 Koster
krijgt u een zegel. Met 20 zegels is
de spaarkaart vol en geeft een fikse korting op een set kristallen wijnglazen (wit en rood), champagneen waterglazen of longdrinkglazen.
Op één set glazen wordt met een
volle spaarkaart 11 euro korting gegeven. Kees Jan Koster, C1000 on-

dernemer, is heel enthousiast over
deze actie. “Wie wil er nu niet met
de kerst een mooie gedekte tafel zien met prachtige wijnglazen.
Ook kunnen klanten een bijpassende kristallen karaf kopen. Dat maakt
het helemaal af.” De spaarkaarten
zijn in de supermarkt in de Ophelialaan verkrijgbaar. Let op: De winkel is van 3 tot en met 10 november
gesloten vanwege een verbouwing.
Maar daarna kunnen klanten weer
in een prachtig uitgebreide supermarkt terecht.
Op dit moment loopt ook de actie voor kinderen met de populaire ‘Dungan’-munten. Deze worden
weggeven bij 10 euro aan boodschappen.

Terugblik radio Aalsmeer
Aalsmeer - Verslaggevers van Radio Aalsmeer zijn tijdens de Feestweek actief geweest bij diverse optredens en diverse programma’s
zijn de afgelopen week afgestemd
op het programma in de feesttent.
Op maandag 6 september was dit
de SPIE Sportavond en dinsdag
7 september gold dit vanaf 21.00
uur voor de Fashion Night. Afgelopen woensdag 15 september is een
compilatie uitgezonden van de overige optredens en bovendien zijn er
diverse interviews afgenomen. Zo
stonden Danny Froger, Ed Nieman,
Frans Duijts, Jaap, winnaar van x-

factor 2010, Jan Leliveld, Nick& Simon, Sasja Brouwers en Wolter
Kroes oog in oog met Dennis Wijnhout en dat gold ook voor wethouder Ad Verburg, de jury van de missverkiezing en nog vele anderen. Het
programma van woensdagavond 15
september zal worden herhaald op
zaterdagmiddag 18 september vanaf 14.00 uur.
Bovendien is mogelijk de diverse
programma’s gedurende vier weken
terug te beluisteren via www.radioaalsmeer.nl. Vervolgens gaat u naar
“uitzending gemist” en naar de betreffende datum .

Aanstaande zaterdag weer
uitdeelactie in de Ophelialaan
Aalsmeer - Bent u nog nooit aan
de beurt geweest, wie weet gaat
het zaterdag 18 september een keer
lukken! Aanstaande zaterdag worden er weer cadeaus uitgedeeld in
de Ophelialaan namens de winkeliersvereniging. Eén keer per maand
wordt in de Ophelialaan traditiegetrouw uitgedeeld. Wat wordt er uitgedeeld?
Dat is nog een groot geheim, want
dan is de verrassing eraf. Maar zeker is dat dit weer een zeer gewaardeerd cadeau zal zijn, wat wellicht
veel gebruikt gaat worden aankomende winter. En waarom gebeurt dit dan iedere maand? Omdat de winkeliers van de Ophelialaan duidelijk willen zijn in hun houding naar het winkelend publiek. Zij

willen met dit gebaar hun waardering en een groot welkom uitdrukken aan iedereen die in de Ophelialaan zijn of haar boodschappen
komt doen. De verrassing bij het
winkelend publiek is altijd erg groot.
En ja, wat is er nu leuker als waardering krijgen in de vorm van een
leuke verrassing? Zomaar, op een
onverwacht moment. En aanstaande zaterdag is het weer zo ver: Er
worden verspreid over de dag cadeaus uitgedeeld, namens alle Opheliawinkeliers! Was u nog nooit de
gelukkige? Probeer het aanstaande
zaterdag eens, en wie weet staat u
hier volgende week in de krant met
een leuk en bruikbaar cadeau namens alle Opheliawinkeliers die u zo
waarderen!

Wasmachine voor Corry
Dennis Wijnhout (links) geflankeerd door Wolter Kroes.

Met Barbie Beer op foto
Aalsmeer - Onder een stralend
zonnetje konden mensen genieten
van de jaarlijkse braderie afgelopen 4 september. Reisbureau Holland International had de kraan opgetuigd met de nieuwe wintergidsen. Zowel wintersport als winterzongidsen werden gepresenteerd.
En wat het nog extra aantrekkelijk
maakte, waren de leuke aanbiedingen: Cadeaubonnen van 100 euro
op een Center Parcs en Sunparcs
verblijf, de voordeeldagen van Disneyland Parijs waar tot 40 procent
korting wordt gegeven op een verblijf en de extra flitskorting van 25
euro die gegeven wordt bij een boeking van een Holland International
vliegvakantie. Vraag hierbij wel even
naar de voorwaarden. Speciaal op
deze dag was Barkie de beer uitgenodigd. Kinderen van alle leeftijden
konden met hem op de foto. Barkie
de Beer is de mascotte van de Barkie Kids Club van Holland International en is in de zomer op veel be-

stemmingen van Holland International aanwezig. In deze Clubs kunnen de kinderen van 4 tot en met
12 jaar zes dagen per week terecht
voor een leuk en afwisselend activiteitenprogramma. Er is zowel overdag als ‘s avonds gegarandeerd Nederlandstalig entertainment. Nieuw
deze winter is de Barkie kids crèche
en Barkie kids club ski in Zell am
See. Kinderen vanaf 4 maanden tot
en met 3 jaar worden in de crèche
opgevangen door professionele Nederlandstalige begeleiding en kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zich uitleven in de Barkie kids
club ski met gegarandeerd Nederlandstalige skileraren en kleine skiklassen (maximaal 10 kinderen).

Aalsmeer - Afgelopen maandag 13
september heeft een prijsuitreiking
plaatsgevonden in Aalsmeer van de
Marktplaats Omruilactie. Corry Kuipers uit Aalsmeer kreeg een nieuwe Bosch wasmachine overhandigd
van Marktplaats in ruil voor een oude derdehands wasmachine die alleen nog op 30 graden waste. Corry Kuipers heeft meegedaan aan
de Markplaats Omruildagen. Hierbij gaf Marktplaats aan de deelnemers van de actie tien dagen lang
een nieuw product naar keuze weg,
in ruil voor het oude exemplaar. ‘Ik

heb een derdehands wasmachine
die alleen nog maar op 30 graden
kan wassen. Snel aangeschaft na
de scheiding waarbij mijn ex-echtgenoot het grootste deel van de inboedel had meegenomen. Met twee
kinderen moet ik toch kunnen wassen. Ik zou zo graag een energiezuinige en minder lawaaierige machine
willen hebben die ook in de portemonnee een stuk zuiniger is”, luidde
de motivatie van Corry Kuipers. Corry is in de prijzen gevallen en heeft
haar energiezuinige wachine thuisbezorgd gekregen!

Kinderen die tijdens de braderie met
Barkie de beer op de foto zijn gegaan kunnen vanaf deze week de
foto gratis ophalen bij Holland International reisbureau De Arend in de
Zijdstraat.

Geronimo bij de Bruna!

Barbecue van Wittebol Wijn

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
september heeft Geronimo Stilton,
hoofdfiguur uit de gelijknamige zeer
succesvolle jeugdboeken serie, een
bezoek gebracht aan de Bruna in de
Zijdstraat.
Ruim 100 kinderen hebben tusssen

Aalsmeer - Afgelopen week heeft
een aantal prijswinnaars van Wittebol Wijn hun Weber Smokey Joe
barbecue ter waarde van 79,95 euro opgehaald in de winkel in de Ophelialaan.
In de maand augustus maakte iede-

14.00 en 16.00 uur een bezoek gebracht aan Geronimo. Hij signeerde boeken en de kinderen konden
met hem op de foto, ook kreeg ieder kind een tasje met Geronimo artikelen, zodat iedereen zeer tevreden weer naar huis ging.

re klant, die een doosje Barefoot Wine uit Californie kocht, kans op een
barbecue.
Ondertussen is al een aardig aantal
barbecues uitgereikt aan blij verraste klanten. “Een geslaagde actie”, aldus Wittebol.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 16 september 2010

Playbackshow in
De Binding

Cursus voor stagebieders
Aalsmeer - De maatschappelijke
stagemakelaar Vrijwilligerscentrale organiseert op dinsdag 28 september de cursus ‘Het organiseren
van Begeleiding van Maatschappelijke Stages (MaS) voor gevorderden’. Een cursus waarin vrijwilligersorganisaties op een creatieve manier werken aan de knelpunten bij
het organiseren en begeleiden van
MaS. Stagebiedende vrijwilligersorganisaties die ervaring hebben met
MaS kunnen zich hiervoor kosteloos
aanmelden. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers informatie over
het organiseren van de begeleiding
van MaS en de meest voorkomende struikelblokken daarbij. Daarnaast worden er drie inspirerende voorbeelden van het begeleiden
van MaS-leerlingen gepresenteerd.
Het accent van de cursus ligt echter op het zoeken naar oplossingen
voor de knelpunten bij het begeleiden van MaS in de eigen organisatie. De deelnemers worden ter plekke uitgedaagd om met elkaar naar
alternatieven te zoeken en hiervoor
een globaal plan van aanpak te maken. Aan de hand van praktijksituaties en in afwisselende en interactieve werkvormen gaan de cursisten
aan de slag. De cursus is 28 september van 19.30 tot 22.00 uur en

vindt plaats in wijkcentrum Alleman
aan Den Bloemen Wijngaerdt 1 in
Amstelveen. Plaatsing geschiedt op
volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging
van deelname aan de cursus. Reageer snel, want vol is vol! Aanmelden kan bij Jacqueline Valkenburg,
tel. 06-30722404 of stuur een mail
naar jvalkenburg@cardanus.nl.
Verplicht
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de
maatschappelijke stage verplicht
voor alle middelbare scholieren. De
maatschappelijke stage houdt in
dat jongeren vrijwilligerswerk doen
tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en
voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Veel scholen hebben Maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit betekent dat
er veel scholieren op zoek zijn naar
Maatschappelijke Stageplaatsen.
Wanneer u geschikte stageklussen
heeft of wanneer u eerst eens van
gedachten wilt wisselen over stagemogelijkheden binnen uw organisatie neem dan contact op met Maatschappelijk stagemakelaar Vrijwilligerscentrale Cardanus.
Voor meer informatie kijk op:
www.mas-amstelland.nl.

Vrijdag drie dj’s op podium

Drum’n bassfeest in N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 17
september geen bands met gitaren
in N201 maar 3 dj’s op het podium:
Dj’s Nicon, Shellshock, Pelt en mc
Swift komen de tent op zijn kop zetten met de vetste dubstep en drum
’n basstracks van dit moment! Drum
’n bass is niets nieuws in N201, het
word al jaren regelmatig tussen de
bands door gedraaid door de huis
dj’s. Ook zijn er veel bands die drum
’n bass ritmes in hun nummers gebruiken, maar dubstep is relatief
nieuw. Dubstep is een muziekgenre dat rond 2001 is ontstaan in Engeland. Kenmerkend voor dubstep
zijn de baslijnen en het lage tempo (rond 140 bpm); de drums zitten
vaak op de helft daarvan. Het is een
vrij jonge, elektronische muziekstroming die in Engeland sinds enkele
jaren langzaam maar zeker aan het
uitgroeien is tot een gestabiliseerd
genre. De eerder genoemde baslijnen zijn sterk geïnspireerd door de

veelgebruikte typerende baslijnen
van Drum & Bass. Er is veel variatie
te ontdekken binnen deze genres,
zeker als je drum ’n bass en dubstep op 1 avond combineert. Beide
stijlen kennen veel sferische, loungy
passages, maar ook lood- en loodzware ronkende bassen die je hele
gestel door elkaar kunnen schudden. Een goede dj weet die twee uitersten perfect te combineren tot
een enerverend avondje alternatieve dance. Want dat is het wel; dubstep en drum ’n bass zullen waarschijnlijk geen volle zalen halen in
de discotheek op de hoek, maar het
brengt zeer zeker wat prettige spanning in het alternatieve circuit dus
ook N201 ontkomt hier niet aan. De
zaal van het jongeencentrum aan
de Zwarteweg is open om 21.00
uur en de entree is 5 euro. Meer
info over de artiesten en de rest
van het programma is te vinden op
www.n201.nl .

Aalsmeer - In het kader van haar
40-jarig jubileum organiseert stichting De Binding een nostalgische,
Nederlandstalige playbackavond.
Dit mag u/je absoluut niet missen.
Op zaterdagavond 18 september
wordt de playbackshow vanaf 20.00
uur gehouden in De Binding in de
Zijdstraat 53. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op
www.debinding.nl.

Schilderijen, beelden, foto’s en
veel muziek tijdens Kunstroute
Aalsmeer - Op veertien verschillende locaties kan dit weekeinde, zaterdag 18 en zondag 19 september, genoten worden van schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto’s, keramiek, sieraden, modeaccessoires,
poëzie en muziek. Voor de dertiende
keer vindt de Kunstroute Aalsmeer
plaats en hopelijk gaan het weer
meewerken. De Kunstroute is beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur
te bezoeken. De officiële opening
wordt zaterdag verricht door wethouder Gertjan van der Hoeven van
cultuur om 11.00 uur op locatie 1,
jachthaven Otto aan de Uiterweg
94. In de loods van Otto exposeren
liefst 25 kunstenaars hun werk. Een
gevarieerd aanbod wordt getoond
van beelden, schilderijen, foto’s en
sieraden. Muziek is er zaterdag om
11.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur
en zondag verzorgt het fluit-ensemble van De Hint een optreden tussen 14.00 en 16.00 uur. Locatie 2
bevindt zich aan de Uiterweg 185
bij Karin Borgman met schilderijen, grafiek en keramiek. Locatie 3
is een nieuwe locatie, Uiterweg 134
en hier presenteren de Aalsmeerse
kunstenaars Connie Fransen (schilderijen) en Monic Persoon (fotografie) hun werk. Locatie 4 is Uiterweg 125-127 en de botenloods van

Dippers zingen zondag bij
lancering NieuwNAT9
opvallend veel interviews. Voor Nico
de Groot, de man achter de jaarlijkse klassieke muziekserie van KCA,
is het organiseren van concerten in
de Oud-Katholieke kerk een droom
die uitkwam. Jan Leliveld vertelt wat
muziek met hem doet. Ook de muzikanten Leen Mulder, Hans Millenaar
en Hanneke Maarse komen aan het
woord. “Met muziek wordt alles beter,” beweert gitaardocent Nan Metselaar in een interview over de voortrekkersrol die Kunstencentrum De
Hint in Aalsmeer wil spelen.
Het vaste videofilmpje van regisseur
Ton Offerman en interviewer Peter
Maarsen gaat ditmaal over de muzikale activiteiten waarmee het voormalige jongerencentrum Boerenvreugd de jeugd uit Aalsmeer en
omstreken aan zich probeerde te
binden. Topevenement was het zonovergoten minifestival Hemelpop op
hemelvaartsdag 1972, dat drieduizend man trok.
Net als vorig jaar is NieuwNAT weer
present op de Kunstroute op 18 en
19 september. Redactieleden zijn ’s
middags aanwezig op locatie 3 van
de Kunstroute op Uiterweg 134,
waar fotograaf Monic Persoon, maker van de themafoto’s in NieuwNAT
9, en schilder Connie Fransen exposeren in het leegstaande woonhuis
van de voormalige jachthaven Het
Geluk. Alle oude nummers van het
magazine zijn er in print te bekijken.
Aan wie geïnteresseerd is, vertellen
de redactieleden graag wat ze met
het blad willen en hoe ze Aalsmeerders nog nauwer bij NieuwNAT willen betrekken.

Meer dan 20 gedichten in
het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Na het succes van vorig
jaar zal KCA ook dit jaar het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg omtoveren tot een gedichtentuin. Lovend waren de kritieken vorig jaar toen het Boomkwekerskerkhof voor het eerst sinds tijden weer
geopend was. Een goede reden van
KCA om de inwoners van Aalsmeer
en omgeving wederom de gelegenheid te geven om van de gedichten
en het monumentale kerkhof te genieten. Dit jaar is het thema Dichterbij. Meer dan twintig gedichten zullen geplaatst worden onder de oude
bomen en zerken in het Boomkwekershof. Een ereplaats krijgt het ge-

dicht van Cees Tas, die dit jaar is gestorven. Hij heeft aan de wieg gestaan van de werkgroep podiumkunst en literatuur en hij was als
dichter een inspirator voor velen.
Komend weekend, tijdens de kunstroute, is de oude begraafplaats geopend op zaterdag 18 en zondag 19
september van 12.00 tot 17.00 uur.
De gedichten zijn samengevoegd
in een bundel. Dit boekwerkje is te
koop tijdens de kunstroute bij de
KCA-stand in de loods aan de Uiterweg 94 en te koop bij ‘t Boekhuis
in de Zijdstraat. De gedichtenbundel kost 4 euro.

Cleeffkade 12a, het Huiskamermuseum van Janna van Zon met de bijzondere Mokum collectie. Locatie 9
is de Oude Spoordijk 14, waar Cathy van der Meulen in haar atelierboot beelden, sieraden en hoeden
toont. Locatie 10 is het Stokkeland
waar Carla Huson in de oude bloemenschuur haar keramiekatelier
heeft. Locatie 11 is cultureel cafe
Bacchus in de Gerberastraat. Hier is
een foto-expositie te zien van Reinoud Staps en Birgit Matschullat en
er kan beide dagen vooral geluisterd worden naar muziek. Locatie
12 is de Stommeerweg, hoek Gerberastraat. In het historische Boomkwekerskerkhof zijn een gedichtentuin ingericht. Locatie 13 is de watertoren aan de Stommeerweg en
hier wordt werk tentoongesteld van
leerlingen van groep 7 van De Zuidooster en OBS Kudelstaart. Locatie 14 is de voormalige waterkelder tegenover de watertoren, galerie Sous Terre aan de Kudelstaartseweg 1 met een grote verscheidenheid aan kunstwerken en een speciale glasexpositie. Bezoekers worden
verzocht zoveel mogelijk per fiets of
wandelend de Kunstroute te bezoeken. Met name langs de Uiterweg is
er nauwelijks parkeergelegenheid.
Alle locaties zijn gratis te bezoeken.

Film- en Videoclub bijeen

Thema: Aalsmeer en muziek

Aalsmeer - Om Aalsmeer en muziek draait het in het herfstnummer
van NieuwNAT, dat zondagavond 19
september om 21.00 uur live gaat in
De Oude Veiling. Vanaf dat moment
is het Aalsmeerse internetmagazine
beschikbaar via de website www.
nieuwnat.nl. De nieuwste editie van
het kwartaalblad wordt die avond
feestelijk gelanceerd met een speciaal optreden van de Dippers, die
drie songs ten gehore zullen brengen. Iedere geïnteresseerde is welkom. Dat NieuwNAT ditmaal voor
een muzikaal thema koos, is niet
toevallig. Eind dit jaar verschijnt een
standaardwerk onder de titel Muzikaalsmeer over de lokale muziekwereld van de afgelopen decennia en
het leek de redactie een aardig idee
in te haken op dat thema. “Maar
we doen dat natuurlijk wel met onze eigen invalshoek,” zegt redactielid Han Carpay. “Want we willen beslist niet dunnetjes overdoen wat
Muzikaalsmeer doet. Muziek biedt
inspiratie genoeg om je eigen zegje te doen.”
Pierre Tuning schreef een essay over
jazzmuziek, met als prikkelende titel
‘Van neukmuziek tot mascara’. Jop
Kluis doet uit de doeken waar zijn
liefde voor singer/songwriter Saskia
Veenswijk vandaan komt. Diverse
‘nieuwe’ auteurs treden in dit nummer aan. Zo legt Hans de Vries, de
eerste manager van de Hobo String
Band, uit hoe hij zichzelf die functie toeëigende. En Kees van Oorde,
onder meer actief in fanfarekorps
Flora, vraagt zich af of leven zonder
musiceren wel mogelijk is. In de negende editie van NieuwNAT staan

de familie Harting wordt opgesierd
met keramiek, beelden, schilderijen, kunst van gerecycled materiaal en het project ‘Bijzondere gewone buurters’ is hier te zien, een serie portretfoto’s van een aantal bewoners van de Uiterweg. Locatie 5
is Uiterweg 32, de Historische Tuin
met in de kassen en schuren sculpturen, textiel, schilderijen, beelden, glaskunst, tekeningen en kunst
van Marnell van Zoelen, die haar
beeldjes verkoopt en de opbrengst
schenkt aan een project voor straatkinderen in India. Beide dagen spelen de Djembikkels bij de hoofdingang van de Tuin en zowel zaterdag
als zondag is er livemuziek tussen
13.00 en 16.00 uur.
Locatie 6 is het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat 8 en hier exposeert
beeldhouwer Miep Maarse. Zowel
zaterdag als zondag kunnen kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar
deelnemen aan een workshop ‘Dromen’ tussen 14.00 en 15.30 uur. Locatie 7 is De Oude Veiling in de
Marktstraat en hier exposeren diverse kunstenaars, waaronder Femke Kempkes met een installatie. Zaterdagavond is er livemuziek vanaf 22.00 uur en zondag dragen
Aalsmeerse dichters vanaf 16.00 uur
voor uit eigen werk. Locatie 8 is Van

Brocante op
de Uiterweg!

Aalsmeer - Ook tijdens de kunstroute zaterdag 18 en zondag 19
september is er weer een brocante. Dit maal niet op de van Cleeffkade maar aan de Uiterweg 207.
Toos Vonk en Ellinoor Makkink reisden evenals vorige jaren het land
door en begaven zich zelfs buiten
de landsgrenzen op zoek naar serviezen, klein meubilair, bestek, glaswerk en nog veel meer fraais uit oude tijden. In het theehuis van Annelies Hansen zijn belangstellenden
zaterdag welkom van 10.00 tot 17.00
uur zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Postzegelbeurs
in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18
september half tien precies gaat
de deur van het Parochiehuis in de
Gerberastraat weer openvoor alle
ruilers en verzamelaars van postzegels.Om te ruilen moet je natuurlijk
wel je eigen dubbele zegels meenemen. Heb je die niet of is het teveel werk dan zijn er de vijf eurocent boeken op de verenigingstafel.Hierin zit heel mooi materiaal
voor een spotprijs. Ten slotte zijn er
nog de handelaars, die hebben misschien wat u zoekt.Gewoon even
bijpraten kan ook, want er is een
verloting met mooie levende (planten) prijzen.Als u die wint mag u ondanks de ‘dure’ aankoop toch weer
thuis komen en de volgende maand
de ruilbeurs weer met een bezoek
vereren. Voor informatie kunt u terecht bij Cor, tel. 343885 of Sietze,
tel. 340257.

Aalsmeer - “Videofilmen nu voor
iedereen”, prijs en bediening van
camcorder en/of filmende telefoon
geen beletsel meer”. Het zijn van
die kreten die je regelmatig tegenkomt in foto, video-en computerbladen. Videocamera’s komen dus binnen ieders bereik. De prijzen blijven
dalen en de kwaliteit is met sprongen vooruitgegaan. HD-video rukt
op en laat een uitstekende kwaliteit zien welke vaak die van normale
tv-programma’s overtroeft. De nieuwe generatie digitale videocamera’s
en montageapparatuur maken vidieofilmen blijkbaar nog eenvoudiger. Opnemen direct op DVD, harde schijf of flash geheugen, en in de
computer monteer je het wel eventjes. Althans, dat is wat velen je doen
geloven. Dat valt echter lelijk tegen!
Binnen de videoclub Aalsmeer beschikt men over veel kennis die iedereen graag wil delen. Door de jaren heen zijn veel mensen bij de
hand genomen om het filmen te leren. Enthousiaste kernleden houden
de laatste stand van de techniek en
de kunst van het filmmaken goed
bij. Volgen cursussen en delen deze kennis met de anderen die hier
in eerste instantie wat meer moei-

te en drempelvrees mee hebben. De
videoclub Aalsmeer biedt een platform om je film met de nieuw aangeschafte HD projector op groot
scherm te vertonen. Films worden
geanalyseerd en bekritiseerd op een
onderhoudende wijze. Hier leren de
leden van en het maakt volgende
films beter. De eerstvolgende clubavond is maandag 20 september. Op
deze clubavond zal onder andere
ook aandacht besteed worden aan
‘De overgang naar digitale televisie
‘. Caiway stopt per 10-10-10 met de
doorgifte van het analoge TV signaal. Wat zijn dan de mogelijkheden
en de keuzes om comfortabel televisie te blijven kijken en programma’s
op te kunnen nemen? De clubavonden worden om de veertien dagen
gehouden op maandagavond in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en beginnen om 20.00
uur. Belangstelling voor de cursus
videofilmen of om eens vrijblijvend
het sfeertje te proeven op één van
de clubavonden? Voor nadere informatie kan contact opgenomen
worden met secretaris Dick van der
Meulen via 0297-326344, dick.vandermeulen@caiway.nl of via www.
videoclubaalsmeer.nl.

Rommelmarkt Kudelstaart
steunt scholen in Haïti
Kudelstaart - Dinsdagavond 5 oktober om 19.00 uur wordt in het Kudelstaartse Dorpshuis de 37e Rommelmarkt met veiling (om 21.00 uur)
gehouden. De opbrengst is bestemd
voor de bouw van 50 prefab huizen
in Haïti, die bewoond zullen worden door ouders van schoolgaande
kinderen die na de aardbeving nog
geen dak boven hun hoofd hebben.
Het project wordt uitgevoerd door
de stichting Naar School in Haïti.
Spullen voor de rommelmarkt kun-

nen vanaf zaterdag 18 september
worden ingeleverd op de bekende
inleveradressen, maar in verband
met het vervoer het liefst op Mijnsherenweg 46. Grote meubels zoals
tafels, kasten, bedden, witgoed en
computers zijn op de markt niet te
verkopen. Daarom worden deze niet
geaccepteerd. Meer informatie is te
krijgen via 0297-340635. Helpen kan
door een gift over te maken op SNS
Regiobank 90.41.01.193 ten name
van W.A. Husemeier-Rommelmarkt.

Voor dames en kinderen

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 25 september is er weer een kinder- én
dameskledingbeurs in het Dorpshuis in Kudelstaart. Het betreft kinderkleding vanaf maat 140 en speelgoed alsmede dameskleding vanaf maat 36 tot en met extra large.
Op zaterdag 9 oktober wordt vervolgens de baby- en kleuterkledingbeurs gehouden, uiter¬aard ook in
het Dorpshuis. Hier betreft het baby- en kleuterkleding van maat 56
tot en met maat 134, speelgoed
en baby gebruiksartikelen, alsmede positiekleding. Voor alle beursen moet de kleding schoon, héél
en niet ouderwets zijn. De inbreng
is maximaal 20 stuks kleding; voor
de dameskledingbeurs maximaal 15

stuks. Voor speelgoed geldt ook een
maximum van 15 stuks. Om teleurstelling te voorkomen is het noodzakelijk, dat de inbrengers een nummer aanvragen bij één van de dames van de organisatie. Voor de inen verkoop geldt een 10% regeling. Voor beide beurzen vindt de inbreng tussen 8.30 en 9.00 plaats, is
de verkoop van 12.00 tot 14.30 uur
en staat het uitbetalen gepland tussen 17.00 en 17.30 uur. Voor informatie en het opvragen van een nummer: Truus de Geus–Geitenbeek,
tel. 0297-323072 niet op maandag
en woensdag, Leni Buisma–Tas, tel.
0297- 360942 tussen 15.00 en 18.00
uur of Inge Jongkind–van Dam, tel.
0297–329337 niet op dinsdag.

Bijeenkomst
Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 september komen de Zegelkids weer
bij elkaar in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Wat zij die avond
gaan doen is? Pret maken met postzegels. Wil je weten hoe, dan moet
je vrijdagavond om 19.00 uur aanwezig zijn. Voor de jeugd is er altijd de puzzel met maximaal 10 vragen. Spieken is toegestaan, maar de
leiding mag het niet zien. Dan kost
het strafpunten, dus doe je het maar
thuis. Nieuwsgierig? Kom vrijdagavond kijken en luisteren. Willen je
ouders meer informatie dan kunnen
zij contact opnemen met Ellie via
361819 of Saskia via 569660.

Open dag bij
Hulleman
Aalsmeer - Nieuwsgierig naar hoe
de bakkers van Hulleman al die lekkere dingen maken? Aanstaande zaterdag 18 september kan een
kijkje in de bakkerskeuken genomen worden, want Hulleman houdt
een open dag in de bakkerij aan de
Aalsmeerderweg 253n. Er worden
tussen 11.30 en 16.00 uur doorlopend rondleidingen en diverse demonstraties gegeven. Uiteraard is er
ook aan de kinderen gedacht. Buiten staat een springkussen en binnen kunnen zij eierkoeken versieren. En goochelaar Dennis zal de
kinderen trakteren op zijn onnavolgbare trucs. Marco en Karin Hulleman heten belangstellenden zaterdag van harte welkom.

Quilten in Oost
Inn in De Mikado

Aalsmeer - Op woensdag 22 september van 9.30 tot 11.30 uur is het
tijd voor ontmoeting en voor wie
dat wil om te quilten. Dus praten
en quilten tijdens de Oost-Inn in
De Mikado aan de Catharina Amalialaan. De Oost-Inn is elke woensdagmorgen open. Kom eens aan,
loop eens binnen, de koffie en thee
staan klaar. Hartelijk welkom iedereen! Het programma van Oost-Inn
is te vinden op www.oosterkerk.info.
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413.

Sjoelavond in
De Reede

Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout
opent haar deuren weer voor een
nieuw leuk en gezellig sjoelseizoen.
De eerste speelavond is vanavond,
donderdag 16 september, in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. De aanvang is 19.45 uur.
Eens in de veertien dagen komen
de sjoelers bijeen. Zowel leden als
sjoelliefhebbers zijn van harte welkom. Op vrijdag 15 oktober organiseert de sjoelclub een koppelsjoelwedstrijd in De Reede. Om 20.00
uur wordt voor de bakken plaats genomen. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Inschrijven kan tot
12 oktober bij Jan Joore, tel. 0297329010 of Ria van der Jagt, tel.
0297-340890.

Oostend start
sjoelseizoen
Aalsmeer - Op donderdag 23 september start buurtvereniging Oostend met een nieuw sjoelseizoen.
Om de veertien dagen komen sjoelliefhebbers bijeen in buurthuis ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Ook u/jij bent van harte welkom. De
competitie start om 20.00 uur, vanaf
19.30 uur is de inschrijving en staan
koffie en thee klaar. Voor verdere informatie kan gebeld worden met Lida de Nooij via 0297-325040.

Taizéviering in
Karmelklooster
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 september is er weer een Taizéviering
om 20.30 uur in de kapel van het
Karmelklooster aan de Stommeerweg. Eenvoudige liederen, samen
bidden en veel stilte. Dat zijn de ingrediënten van de oecumensiche
broedergemeenschap die ook eens
per maand aalsmeerder in gebed bij
elkaar brengt.
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Burgemeester opent nieuw
onderkomen Rode Kruis
Aalsmeer - Na meer dan vijf jaar
praten, onderhandelen, plannen
maken, gebouwen bekijken, vergaderen en nog eens vergaderen,
kon afgelopen vrijdag 10 september dan eindelijk het nieuwe onderkomen van de Rode Kruis Aalsmeer
officieel geopend worden. Aan burgemeester Pieter Litjens de eer om
het nieuwe bord op buurtgebouw
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
te onthullen. De onthulling werd bijgewoond door een grote groep vrijwilligers en wethouder Ad Verburg.
Dat het Rode Kruis blij is met haar
vrijwilligers bleek voor het officiële moment tijdens de samenkomst
in het nieuwe lokaal. Voorzitter Jan
Kwak heette eerst de vrijwilligers
welkom, daarna de burgemeester.
“Het zal wel niet volgens het protocol zijn, maar onze vrijwilligers en
bestuursleden zijn dag in dag uit
keihard bezig voor het welzijn van
ouderen, mensen met een beperking en chronische zieken.” Burgemeester Litjens gaf in zijn speech
aan hier geen enkel probleem mee
te hebben. Sterker nog, hij vond het
meer dan gepast en bedankte alle
vrijwilligers voor hun tomeloze inzet
namens de gemeente en namens,
dacht hij wel, heel veel inwoners.
Op een kratje bier stonden beide
heren om iets boven de aanwezigen
uit te steken. Het was voor Litjens,
zo gaf hij aan, de eerste keer in zijn
loopbaan als burgemeester dat hij
speechte op een kratje.
Bekend gebouw
Voorzitter Jan Kwak ging in zijn
welkomstwoord in op de geschiedenis van het oude Rode Kruisgebouw in de Spoorlaan, de redenen
van verhuizing en vertelde wat met

het geld, door verkoop aan de gemeente, gedaan gaat worden. Het
gebouw werd op 3 maart 1961 geschonken door Jacq Maarse, de
toenmalige directeur en eigenaar
van Maarse & Kroon. Het gebouw
stond op het terrein van de busmaatschappij aan de Stommeerweg en diende daar als kantine en
gelegenheid voor personeelsfeesten. Het gebouw moest plaats maken voor een nieuw kantoorgebouw.
Steen voor steen hebben vrijwilligers van het Rode Kruis samen met
een aannemer het gebouw afgebroken en aan de Spoorlaan herbouwd.
“Er is heel veel gebeurd in het oude
gebouwtje en heel veel Aalsmeerders weten het ook precies te staan.
Of het nu kwam door het bloedprikken of omdat ze wel eens geweest
waren voor een bijeenkomst, toneelstuk of muziekavond”, aldus Jan
Kwak. Binnenkort gaat het gebouwtje gesloopt worden, de ramen zijn
al dicht getimmerd. De ouderdom
van het gebouwtje is de reden dat
het Rode Kruis moest verhuizen. Het
had geen zin meer om het gebouw
te verspijkeren voor zo’n 50.000 tot
60.000 euro om het aan de brandweer voorschriften te laten voldoen.
Bovendien heeft de gemeente op de
locatie bouwplannen. “Het liet ons
weinig keus”, vervolgde voorzitter
Kwak. Zeker toen ook het Artsenlab aangaf binnen afzienbare tijd te
gaan vertrekken. De grootste huurder nog wel. In het nieuwe onderkomen is nog wel iets bewaard gebleven uit het oude gebouw.
Een glas-in-lood raam is uit het plafond in de hal gehaald en siert nu
het lokaal op. Ook zijn alle oude collectebussen meegenomen.

Tonnen euro’s
Afgelopen 7 september is het oude
gebouw officieel aan de gemeente overgedragen. “Ik kan u verzekeren dat het gebouw en de grond
aan de gemeente terugverkocht is
voor tonnen euro’s. Een beter rendement hebben we nooit kunnen
krijgen”, zo vertelde Kwak. Het geld
gaat de afdeling Aalsmeer absoluut niet allemaal zelf op de bankrekening houden. Er zijn voor tien
jaar gelden gereserveerd om de
huur van de nieuwe locatie te kunnen betalen. Het overgebleven geld
gaat besteed worden aan projecten
en eigendommen van het landelijke Rode Kruis. Op het aangepaste
schip, de Henry Dunant, kunnen 54
nieuwe matrassen aangekocht worden, in de drie Mappa Mondo huizen voor kinderen met een terminale ziekte gaat een douchebrancard gebouwd worden en gaat geschilderd worden. Het bestuur van
de afdeling Aalsmeer heeft besloten
hiervoor een bedrag van 100.000
euro te schenken.
Verder gaat nog een aanzienlijk bedrag besteed worden aan internationale projecten van het Rode
Kruis, zoals het aanleggen van waterputten of het opzetten van medische posten in ontwikkelingslanden
en het bestuur is bezig met een plan
om het AED project in Aalsmeer
dekkend te maken voor de hele
Westeinderplassen.
De speech van burgemeester Pieter
Litjens was een stuk korter. Hij feliciteerde het bestuur en alle vrijwilligers met hun nieuwe thuishonk en
prijsde hen nogmaals voor hun tomeloze inzet.
Door Jacqueline Kristelijn

Veel werkzaamheden in centrum

Uit de kamer van B&W

Grundelweg rond feestdagen
weer open voor alle verkeer

Geen subsidie Ouderendag
en antikraak in Wellant

Aalsmeer - De aankomende periode staan flink wat werkzaamheden
op stapel in het centrum. Om het
Dorp goed bereikbaar te houden en
om rekening te houden met de ondernemers en bewoner is veel overleg nodig. Wethouder Ulla Eurich:
“Wij hebben, in overleg met de ondernemers, besloten de werkzaamheden zo te plannen dat de Grundelweg voor en tijdens de feestdagen open is voor alle verkeer. De
planning is dat de sanerings- en
funderingswerkzaamheden uiterlijk 15 november klaar zijn. Om de
ondernemers tegemoet te komen
gaan we pas in januari weer verder
met de definitieve bestrating. Hier-

Aalsmeer - Het college van B&W
heeft tijdens de college-vergadering
afgelopen dinsdag 13 september
besloten een bezwaarschrift naar
aanleiding van een afwijzing van
een subsidieaanvraag door de stichting Ouderendag vanwege het te
laat indienen daarvan niet ontvankelijk te verklaren. Verder heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten om voor de maximale duur van zes maanden antikraak bewoning toe te staan van het
Wellantcollege gelegen 1e JC Mensinglaan.

door zullen andere werkzaamheden
verschuiven. De riool- en bestratingwerkzaamheden in de Dorpsstraat zullen in februari van start
gaan en tot midden april duren. De
reconstructie van de Van Cleeffkade zal van eind april tot bouwvak
2011 plaatsvinden.” De planning
van de verschillende werkzaamheden hangt af van andere bouwwerkzaamheden in het Dorp en van de
weersomstandigheden. Als het ene
project later wordt, dan kunnen ook
andere projecten weer opschuiven
of juist naar voren worden gehaald.
Tijdens de werkzaamheden zullen
de omleidingen met borden worden
aangegeven.

Bestemmingsplan Stommeerkade

Motie gevaarlijke stoffen
steuntje in rug college
Aalsmeer - Het vaststellen van
het bestemmingsplan Stommeerkade-Oost en het bijbehorende exploitatieplan zorgde bij de behandeling in het Beraad van 26 augustus 2010 voor enige ontstemming bij
de VVD-fractie over de tijdsdruk die
was opgelegd. De procedure verdiende dan ook niet de schoonheidsprijs. Het is volgens de fractie nog altijd zo dat een klein foutje in de toekomst enorm veel “kabaal” kan geven en vandaar dat een
goede bestudering zeer gewenst, zo
niet noodzakelijk, is en de extra tijd
die was gegeven is dan ook nuttig
gebruikt.
De AB-fractie had tijdens het Beraad op 26 augustus 2010 geen opmerkingen en gaf toen aan de antwoorden op de ingediende vragen
af te wachten. De fractie heeft zeer
uitgebreid antwoord gekregen op
alle, naar de mening van het ambtelijk apparaat, te uitgebreide vragen
en de fractie had vervolgens dan
ook “niets meer te zeuren”. Volgens
de CDA-fractie maken het bestemmingsplan Noordvork en Visiedocument Polderzoom deel uit van het
bestemmingsplan. Gevaarlijke stoffen zijn niet gewenst in een woonwijk en de fractie heeft een raadsbreed getekende motie achter de
hand over dit onderdeel om dit hard
en concreet te formuleren. De uitbreiding van het locatie uitbreiden
met de categorieën 3.1 en 3.2. Dit
betekent dat bedrijven als een timmerfabriek, een staalwarenfabriek,
een constructiebedrijf of een autospuitbedrijf gevestigd kunnen worden.
Milieuhinder
Het college vindt het wenselijk dat
bedrijven in genoemde categorieën
een plek krijgen in dit gebied en dat
staat los van de vormgeving van de
panden. Daarover liggen zaken vast
in het visiedocument en het stedenbouwkundig ontwerp. Categorie 3.1
en 3.2- bedrijven zijn toegestaan,
mits de milieuhinder van deze be-

drijven gelijk is aan de milieuhinder van een categorie 1- of 2- bedrijf en dat betekent dat dergelijke
bedrijven kunnen worden gevestigd als zij aanvullende maatregelen treffen om in een lagere milieucategorie te komen. Het type bedrijven is vastgelegd in de staat van bedrijfsactiviteiten die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een
hoogwaardig bedrijventerrein zal
in de rand van een woonwijk moeten passen en er moet dan wel oog
zijn voor mogelijke problemen maar
de beantwoording door wethouder Gertjan van der Hoeven gaf de
fractie geen aanleiding een achter
de hand hebbend amendement in
te dienen. Ook het aantal woningen
roept vragen op bij de CDA-fractie. Het bestemmingsplan maakt de
ontwikkeling mogelijk van maximaal
267 woningen staat te lezen in het
stuk verantwoording bestemmingsplan Stommeerkade-Oost. In het exploitatieplan staat dat vooralsnog
wordt uitgegaan van 186 woningen
en in het visiedocument is door de
Raad unaniem en motie aangenomen om maximaal tot 205 woningen te gaan en niet tot 267 en daar
kan de CDA-fractie mee leven. Tenslotte geeft het College aan de motie met betrekking tot de gevaarlijke stoffen niet strikt noodzakelijk is
maar als een steuntje in de rug gezien zal worden.
Het College wordt raadsbreed opgeroepen om zich tot het uiterste
in te spannen om vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke
wegen in het algemeen en over de
Noordvork in het bijzonder onmogelijk te maken en de Raad zo spoedig
mogelijk na het genomen verkeersbesluit in regionaal verband te informeren. Na nog wat verbaal wapengekletter tussen Dick Kuin (AB)
en Wim Spaargaren (VVD) klonk om
21.10 uur de laatste hamerslag en
het merendeel van de raadsleden
vertrok vervolgens richting feesttent om zich daar in feestgedruis te
storten.

Trouwen 10-10-10 kan nog!
Aalsmeer - Trouwlustigen kunnen op zondag 10-10-10 nog om
13.00, 14.00 en 15.00 uur trouwen
in Aalsmeer. Om 16.00 uur heeft
zich al een bruidspaar aangemeld.
De bruidsparen kunnen niet in
het gemeentehuis trouwen, maar
wel op elke andere locatie binnen
Aalsmeer. Populaire trouwlocaties
zijn onder andere de Historische
Tuin, de watertoren, de oud-katholieke kerk aan de Oosteinderweg of
op een boot ( deze moet wel vastliggen aan de kant). Het tarief voor
deze bijzondere zondag is niet verhoogd en is evenals op doordeweekse dagen 253 euro. Om te kun-

nen trouwen moeten de toekomstige bruidsparen wel haast maken,
want de voorwaarde is dat ze uiterlijk vrijdag 24 september in ondertrouw gaan.
Woensdag 8 september 2010 (8-910) was ook een populaire trouwdag, maar liefst vijf bruidsparen
zijn op deze bijzondere datum getrouwd. Terwijl een gewone woensdag hooguit één of twee huwelijken
kent. Volgend jaar verwacht de Gemeente Aalsmeer op woensdag 1111-11 ook veel trouwlustigen. Vanaf 11 november 2010 , dus één jaar
van tevoren, kunnen de aanstaande
bruidsparen zich aanmelden.

Wethouder bezoekt De Dorper
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Wethouder Wijkgericht Werken, Gertjan van der Hoeven, brengt op maandag 27 september een bezoek aan Wijkraad De
Dorper. Wethouder Van der Hoeven wil graag kennismaken met de
bewoners en horen wat er leeft in
Aalsmeer Dorp. De wijkraadvergadering vindt plaats in de voormalige Van den Ende Studio’s, nu Crown
Business Studio’s Aalsmeer. Tijdens

de vergadering zal Huibert Kralt, adjunct-directeur van De Raad Vastgoed, een inleiding geven over de
toekomst van het studiocomplex.
De vergadering begint om 19.30
uur. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Melden kan bij de receptie
bij de hoofdingang, die aan de Van
Cleeffkade 15 ligt.

Extra gemeentesubsidie
Kunstencentrum De Hint
Aalsmeer - Na het goed doorlichten van alle activiteiten en de daarbij behorende kosten is gebleken
dat De Hint niet kan blijven bestaan
binnen de huidige subsidie.
De gemeente heeft daarom besloten kunstencentrum De Hint tot
2012 extra subsidie te geven. Het
gaat om een aanvulling op een tekort in 2009 van 7.066,00 euro, een
aanvullende subsidie van 18.500,00
euro in 2010 en een hogere subsidie dan voorheen voor 2011. Het
subsidiebedrag is 2011 wordt dan
151.305,00 euro.
Hiermee is De Hint zeker van voortzetting van alle activiteiten tot en

Twee inbrekers
in kraag gevat
Burgerveen - De meldkamer van
politie kreeg rond 01.20 uur op zondag 12 september een inbraakalarm
binnen van een pand aan de Leimuiderdijk. De politie was snel ter

met het jaar 2011. Voor de periode
na 2011 zal in nauw overleg tussen
de gemeente en De Hint invulling
worden gegeven aan de rol van het
kunstencentrum in Aalsmeer.
Kunstencentrum De Hint verzorgt
muziekonderwijs,
danscursussen en toneel voor kinderen, jongeren en volwassenen. De Hint
heeft naast filialen in Aalsmeer
en Kudelstaart ook nog filialen in
Uithoorn,Vinkeveen en Wilnis. De
Hint ontvangt voor haar dienstverlening subsidie van de gemeenten
Aalsmeer, De Ronde Venen en Uithoorn.
plaatse en met behulp van twee politiehonden konden in het bedrijfspand twee verdachten op heterdaad worden aangehouden. Zij waren in bezit van inbrekerswerktuig.
De verdachten, een 36-jarige Rotterdammer en een 38-jarige man uit
Ridderkerk, zijn meegenomen naar
het politiebureau.

Deelplan 9
Naar aanleiding van de motie van
de raad van 11 februari 2010 met
betrekking tot deelplan 9 in Nieuw

Oosteinde heeft het college een
quickscan uitgevoerd. Een voorkeur
is uitgesproken voor het realiseren
van kinderopvang/basisonderwijs
binnen
Nieuw Oosteinde II. En de bestuurders willen graag het groen opknappen (alternatief 8) en samen
met de bewoners zoeken naar een
geschikte plek voor een speelvoorziening voor 12+ jeugd.
De raad zal de gelegenheid worden
geboden haar gevoelen uit te spreken over de wijze waarop het college uitvoering wil geven aan de motie. Nadat de raad dit gedaan heeft
kunnen het verzoek tot vrijstelling
en de bouwaanvraag voor dit gebied verder in behandeling genomen worden.

Korte Raad in vogelvlucht

‘Pre-Ride Aalsmeer geen
primaire taak gemeente’
Aalsmeer - De Raad van Aalsmeer
kwam donderdag 9 september bijeen en de agenda gaf aan dat er
geen Beraad werd gehouden en
dat de vier onderwerpen zich beperkten tot een korte bijeenkomst
van de Raad onder voorzitterschap
van Jaap Overbeek (CDA). Hij verving de afwezige burgemeester Pieter Litjens en ook René Martijn (AB),
Ronald Fransen (PACT) en Richard
Buskermolen (CDA) waren afwezig.
Na goedkeuring van het resumé
van de Raad van 26 augustus 2010
stond de behandeling van de verordening naamgeving en nummering
Aalsmeer 2010 op de agenda. Tekstueel schortte hier nog wat aan in
het Beraad van 26 augustus en de
tekst was aangepast, waardoor besluitvorming later op de avond kon
plaatsvinden. Het agendapunt gericht op het akkoord gaan met het
faciliteren van het evenement Ride for the Roses en de ontvangst
van de Pre-Riders in de gemeen-

te Aalsmeer op zondag 4 september 2011 werd door bijna alle fracties van harte ondersteund.
De VVD-fractie vindt dit echter geen
primaire taak voor de gemeente en
voelt zich voor een dilemma geplaatst, maar geeft aan desondanks toch mee te gaan. Het doel,
geld inzamelen voor de kankerbestrijding, heeft de sympathie van de
fractie. Het is echter niet zo dat bij
een eventuele volgende gelegenheid eveneens groen licht zal worden gegeven.
Wethouder Ad Verburg geeft aan
dat oud-wethouder Piet Boom de
kar van het evenement zal gaan
trekken. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig. Het is een grote kans
om Aalsmeer nadrukkelijk op de
kaart te zetten maar het gaat eigenlijk maar om één ding: kankerbestrijding. De kosten worden geschat
op 25 duizend euro. De CDA-fractie merkt op dat de fietsroutes tegen
die tijd optimaal zullen moeten zijn.

Feestweek ook volgens politie
en burgemeester goed verlopen
Aalsmeer - De jaarlijks terugkerende feestweek is weer achter de
rug en alle festiviteiten zijn voorbij.
De feestweek stond bol van activiteiten, zoals diverse optredens in de
feesttent, de pramenrace en als afsluiting de Historische Bloemenrace
Aalsmeer (Hibra). Op een paar incidenten na is de feestweek 2010 ook
naar tevredenheid van burgemeester en politie verlopen. De sfeer was
gemoedelijk en ook de samenwerking tussen de politie en de organisatoren van de feestweek is goed
verlopen. Er zijn in totaal vijf aanhoudingen verricht door de politie.
Vier aanhoudingen hebben betrekking op één incident en de vijfde
aanhouding was een belediging van

een politieambtenaar. In de aanloop
naar het evenement is er door de diverse hulpdiensten, gemeente en de
organisaties overleg gevoerd en zijn
er afspraken gemaakt om het evenement veilig en ordelijk te laten
verlopen. De organisatoren hebben
van de feestweek 2010 weer een
feestelijke gebeurtenis gemaakt.
Burgemeester Pieter Litjens: “Mijn
complimenten voor de organisatoren van de feestweek en natuurlijk
ook de politie, maar ook mijn complimenten aan de vele vrijwilligers.
Ik vind het elk jaar weer fantastisch
om te zien dat bij de feestweek een
grote groep vrijwilligers zich belangeloos inzet om Aalsmeer zo’n mooi
feest te bezorgen.”
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Ria en Mark winnaars
laatste tijdrit Stg VZOD

Handbal eredivisie

Heren FIQAS Aalsmeer
met kater terug uit Arnhem
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
september moesten de heren van
FIQAS Aalsmeer naar Arnhem voor
een uitwedstrijd bij AHV Swift, een
ploeg die vanuit de Eerste Divisie
is gepromoveerd naar de eredivisie. Desondanks was er geen sprake van onderschatting, want de opdracht vooraf was: probeer snel uit
te lopen, anders kan het nog wel
eens moeilijk worden. Dat laatste
klopte als een bus, het eerste wilde niet lukken. In ieder geval: niet
genoeg. Want FIQAS Aalsmeer nam
wel de leiding in de wedstrijd, groter dan 8-5 werd de voorsprong niet.
Dat lag aan de ploeg zelf, maar ook
de beslissingen van de scheidsrechters vielen in deze fase vaak uit in
het voordeel van de thuisploeg. Bij
de Aalsmeerders werd wat gewisseld en Swift profiteerde van de fouten die in de dekking werden gemaakt. Bovendien waren ook beide Aalsmeerse keepers – Micha
Hoogewoud en Imre Obbens – niet
echt gelukkig in deze wedstrijd. De
ploegen gingen rusten bij een 15-12

voorsprong voor Swift. Ook de tweede helft lukte het FIQAS Aalsmeer
niet om terug te komen in de wedstrijd. Of het met de Aalsmeerse
feestweek te maken had, zullen we
nooit weten, maar er werd collectief
onder de maat gepresteerd, vooral
verdedigend. Al werd waarschijnlijk
ook de naar heren 2 vertrokken Serge Rink wel gemist in het middenblok en is het wegvallen van Jeffrey
Boomhouwer in wedstrijden als deze goed merkbaar. Maar de spelers
die wel in het veld stonden konden
na afloop niet anders dan de hand
in eigen boezem steken: er was gewoon niet goed gespeeld. Swift kon
de voorsprong behouden en de
marge op drie. Eindstand 29-26 voor
de Arnhemmers. En de Aalsmeerders? Die konden met een behoorlijke kater terug naar huis.
Aanstaande zaterdag 18 september
wacht FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen het nog ongeslagen
Pals groep/E&O. De wedstrijd begint om 20.30 uur in De Bloemhof
aan de Hornweg.

Voetbal

Gelijk spel voor RKAV en DSK
Aalsmeer - Het zag er in het begin
van de wedstrijd tegen DSK hoopvol uit voor RKAV. Vanaf het begin
was de inzet honderd procent. De
eerste kansen waren dan ook voor
de thuisclub. In de dertiende minuut
was het raak. Een schitterende combinatie tussen Alexander Goes en
Barry Springintveld bracht RKAV op
1-0. Dat ruggesteuntje had RKAV
nodig. Zondag stond Tom Schrama, bij verhindering van Van Halm
die op vakantie was, in het doel bij
RKAV. Deze jonge doelman kan terug kijken op een perfecte wedstrijd. Met veel bravoure wist hij menige doelkans van de bezoekers te
elimineren. Vooral in de vijf en dertigste minuut steeg hij tot grote
hoogte door zeker vier maal met gevaar voor eigen leven een scoringskans van DSK om zeep te helpen.
Maar dat het door Rick Balayding
van DSK 1-1 werd is hem niet aan
te rekenen. Het werd een wedstrijd
die nog alle kanten op kon. Natuurlijk waren er nog veel fouten, vooral

op het middenveld was er te weinig
stootkracht naar voren. De tweede
helft was een kopie van de eerste,
een aanvallend RKAV, maar het was
DSK dat op 1-2 kwam. Dat was een
klap voor de trouwe aanhang van de
thuisploeg. Maar, RKAV toonde dat
ze beschikt over een sterke ruggengraat. Er waren echter teveel kansen
voor nodig om op gelijke hoogte te
komen. Door toedoen van Mishon
Bucuklar kwam RKAV toch op 2-2.
Met nog 25 minuten te spelen was
er nog alle kans om de drie punten
in Aalsmeer te houden, maar dat zat
er allemaal niet in. Een puntenverdeling door gelijk spel was het resultaat. RKAV speelde met Tom
Schrama, Steven Boere, Rody Springintveld, Fabian Waayman, Vincent
van de Laan, Toine Groot, Eric Jansen, Timo Peters, Alexander Goes,
Mishon Bucuklar, Barry Springintveld, Bas den Daas, Robin Krijgsman en Appie Laksdim.
Theo Nagtegaal

Wedstrijdzeilen

Ronde en Platbodemjachten
sieren Westeinderplassen op
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden de jaarlijkse wedstrijden
verzeild voor de ronde en platbodemjachten, alsmede de scherpe
jachten. De organisatie was in handen van de Stichting Westeinder
Zeilwedstrijden, samen met de Watersport Verenging de Nieuwe Meer
in Aalsmeer. De vereniging heeft er
de laatste jaren veel aan gedaan
om het deelnemersaantal aan deze wedstrijden te vergroten. Zo is
er niet alleen een schippersmaaltijd
voor de deelnemers, maar ook een
sleepdienst na afloop naar de Kager Plassen, waar de serie een week
later wordt vervolgd. Verheugend
was de deelname dit jaar door enige Friese zeilers, waar toch de bakermat voor de meeste scheepjes

ligt en zij nog steeds een buitengewoon grote populariteit hebben. Op
het water verschenen in twee aparte banen dan ook de tjottertjes, de
Friese jachtjes, schouwen en vissersmannen, alsmede enige grote
tjalken en lemsteraken. Bij deze won
Marcel Fruytier met een serie van 2,
1 en 1 voor John Cornelisse met 1,2
en 2. Fruytier mocht naar huis met
de wisselprijs, een wimpel van ongeveer 2 meter lang, waarin de namen van alle voorgaande winnaars
zijn geborduurd. Er is nog plek voor
twee winnaars, dan is de wimpel vol
en dat moet samenvallen met de
viering van het 100-jartig bestaan
van De Nieuwe Meer. In de schouwen was Peter Overduin met 3 eerste plaatsen wel een zeer overtuigend winnaar. Bij de scherpe jachten won Hans Verdel in de IF Marieholm met 5,7 punten voor Hanz
Swart met 7,0 punten. De wedstrijden werden verzeild onder rustige
weersomstandigheden, waarbij alleen op zondag door een winddraaiing de baan een keer moest worden
verlegd. De Nieuwe Meer rekent op
weer meer deelnemers de komende
jaren. Voor informatie: www.nieuwemeer.nl .
Theo van Mierlo

Wielrennen

Etienne Kooreman pakt
overwinning in Purmerend
Aalsmeer - Met nog enkele koersen te gaan voordat het seizoen op
de weg weer is afgelopen, was Etienne Kooreman er afgelopen zondag op gebrand om een eerste plek
voor zich op te eisen tijdens de wielerwedstrijd in Purmerend. Eigenlijk
zou hij een klassieker moeten rijden in België, maar omdat hij vorige week last had gekregen van zijn
knie in de Veenkoloniën, had hij besloten om deze klassieker aan zich
voorbij te laten gaan om zo toch zijn
knie te sparen. En er voor te kiezen
om in Purmerend te gaan rijden. Vorig jaar heeft Etienne hier al goed
gereden en eindigde hij op de vijfde plaats. Zou hij deze plek kunnen
evenaren of zelfs kunnen verbeteren? Al snel ontstond er een kopgroep van elf renners met daar bij
ondermeer Etienne Kooreman, Thijs

Leygraaff en Tommy Oude Elferink.
Ook John Oudshoorn was hierbij,
maar moest helaas de jongens laten gaan. Zo trok de elf man sterke
kopgroep ten strijde tegen het grote peloton. Etienne wist enkele keren als eerste over de finishlijn te rijden. Met nog twee ronden te gaan
waagde Etienne een uitloop poging
met Edwin Verbeek, maar helaas
werden ze een ronde voor het einde weer terug gepakt.
Tijdens de laatste ronde reed Etienne op de de derde plek. Zo’n twee
honderd meter voor de finish draaide de groep naar links ging en wist
Etienne deze renners rechts voor te
fietsen en als eerste over de eindstreep te rijden. “Eindelijk heb ik
mijn overwinning binnen”, laat de
Aalsmeerse wielrenner vol trots weten.

Het team van ’t Farregat 1 bijgestaan door de eigenaar van Deportivo Onno
Verbeek en Nico Schouten van Van Kessel Installatietechniek.

Zaalvoetbal

’t Farregat 1 klaar voor
het nieuwe seizoen
Aalsmeer - Team ’t Farregat 1 is helemaal klaar voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen. Dit gezellige team
uitkomend in de 1e klasse is voortvarend begonnen. Alle oefenwedstrijden werden overtuigend gewonnen. Een nieuwe impuls kwam
door de nieuwe sponsors. Coach
Koos Abrahamy: “In van Kessel instalatietechniek hebben we een
betrouwbare hoofdsponsor gevonden. Daarnaast zorgt sportzaak Deportivo uit Aalsmeer voor de broodnodige sponsortechnische ondersteuning. Het elftal wat een goede
mix is van ervaring en jeugd heeft
als doelstelling te eindigen tussen
plaats drie en zes. Gezien de recente promotie vanuit de 2e klasse
maar met goede versterkingen voor
komend seizoen is dit een realistische doelstelling.” Afgelopen vrijdag werd de eerste seizoenswedstrijd overtuigend gewonnen door ’t
Farregat 1. Tegenstander was Plein
83, een ervaren ploeg die al jaren in

de 1e klasse uitkomt. Farregat1 begon echter zonder schroom aan de
wedstrijd. Deze gedreven instelling
leverde al snel doelpunten op. Eerst
was het Eliaz el Hadji en vervolgens
Edwin van Maris die de keeper van
Plein 83 het nakijken gaf. In de fase die volgde hield keeper Jeffrey
Groeneveld ’t Farregat 1 in de wedstrijd. Desondanks scoorde Plein 83
tegen en was de russtand 2-1. Na
de rust pakte ’ t Farregat 1 de draad
weer op en onder toeziend oog van
sponsors Onno Verbeek (Deporivo)
en Nico Schouten (van Kessel Installatietechniek) zorgde Khalid Akhiad voor de 3-1. Routinier Gert-Jan
Harting gooide met zijn ervaring en
slimmigheid de wedstrijd in het slot.
De 4-1 en ook 5-1 kwamen van zijn
voet.
De mannen van Plein 83 wist nog
een keer tegen te scoren, maar het
mocht niet meer baten. Een heerlijk
begin van het seizoen voor ’t Farregat 1.

Aalsmeer - De vierde en laatste tijdrit van dit fietsseizoen is afgelopen weekend verreden onder
perfecte omstandigheden. Zonnig
weer, in het eerste gedeelte een matige wind tegen en het laatste stuk
voor de wind. Er werd één ronde gereden en gestart om de 30 seconde.
Zoals vaak bij de tijdritten het geval is, stond Piet Spaargaren in de
bocht bij Woubrugge om de veiligheid van de rijders te garanderen.
Mark van der Broek was ook deze
keer een klasse apart en won met
een prachtig gemiddelde van ruim
41 kilometer per uur. Op een knappe tweede plaats eindigde de verrassend sterke Pieter de Jong, net
voor trainingsmaat Rob van de Merbel. Laatstgenoemde was niet tevreden met zijn tijd, hij vond de afstand
te kort om echt goed in het ritme
te komen. Een halve minuut achter diesel Rob finishte Eric Aarsen.
Toch nog een knappe tijd als je bedenkt dat hij voorafgaand aan zijn
tijdrit, samen met Jordy Buskermolen, een soort van koppeltijdrit had
moeten rijden om op tijd aan de
start te kunnen staan. Aldert Keessen, Gerard Kamperman en Martin
Zuiver reden voor hun doen knappe
tijden. Bij de jeugd waren de tijdverschillen groter. Aan Stijn Brommer
kun je merken dat hij dit seizoen
veel met de snelste groep meege-

fietst heeft. Met een gemiddelde
snelheid van bijna 39 kilometer per
uur was hij de sterkste, op gepaste afstand gevolg door Bart Straathof. Jerry Schuurman heeft dit jaar
ook veel kilometers op de racefiets
afgelegd. Dat was te zien aan zijn
sterk verbeterde tijd. Hij liet Kelvin
Kaslander achter zich. Blijft over de
wedstrijd bij de dames en dan vooral die tussen Ria Bosman en Jojanneke Kort. Beiden waren uiterst gemotiveerd om te winnen en zodoende ook het eindklassement naar
zich toe te trekken. Ria reed ijzersterk en deed er uiteindelijk 30 tellen korter over dan Jojanneke. Dit
was ruim voldoende om de laatste
tijdrit bij de dames te winnen en uiteindelijk ook genoeg om met minimaal verschil het eindklassement bij
de dames te winnen. ’s Avonds is
het steeds eerder donker en voordat
je het weet kunnen de schaatsen al
weer uit het vet. De eerste ijstraining
in Haarlem begint op zaterdag 9 oktober, maar voor het zover is wordt
er nog heel wat gefietst. Het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 september gaat STG VZOD
met een groep van 30 fietsers naar
Zuid-Limburg voor de traditionele
afsluiting van het fietsseizoen. Voor
alle tijden, klassementen of andere
informatie kan gekeken worden op
www.stgvzod.nl

Uitschieters bij eerste
zwemwedstrijd Oceanus
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen en met nieuwe
trainers aan de kant zit er op voor
de zwemmers van Oceanus. En voor
velen ook een nieuw soort wedstrijd: LAC (Lange Afstand Circuit),
waarbij in drie periodes gedurende het seizoen telkens een wisselslag en een vrije slag afstand worden gezwommen. Dit keer was het
de beurt aan de 200 meter wisselslag en de 400/800 meter vrije slag.
En dat na pas twee weken (techniek) trainen. Dan is een 800 meter
een heel eind en dat was aan sommige tijden ook duidelijk te zien. Een
halve minuut of meer boven het persoonlijke record was geen uitzondering. Maar er waren ook uitschieters de andere kant op. Zo waren er
voor Michael van Amstel (-12 sec),
Tess Pagano Mirani (-9 sec), Stanley

Simone Huisman

Moolhuijsen (-9), Martijn de Mercado (-6) en Simone Huisman (-3 sec)
forse verbeteringen op de 200 meter wisselslag. Bij de 800 meter vrije
slag waren de grootste verberingen
voor Simone Huisman (-41), Luca
Ebbinge (-28), Michael van Amstel
(-24), Wessel de Jong (-21), Martijn de Mercado (-18), Dennis Reijnders en Michelle Meulenbroek (beide -12). De ‘besten’ van deze wedstrijd waren natuurlijk degenen die
op beide afstand een persoonlijk record realiseerden: Michael van Amstel, Simone Huisman, Martijn de
Mercado, Robin Pagano Mirani en
Tess Pagano Mirani. Menno Koolhaas en Arjan Bellaart maakten deze wedstrijd hun debuut bij de wedstrijdzwemmers, al was het voor Arjan Bellaart meer een rentree na een
aantal jaren zonder wedstrijden.

Michael van Amstel

Wedstrijden
Zaterdag 18 september
AALSMEER
DVVA.1 - Aalsmeer 1
Geinoord N’gein 2 - Aalsmeer 2
Vlug en Vaardig 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – VEW 3
Aalsmeer 5 – Roda’23 4
Aalsmeer 6 – Argon 6

14.30 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Dames
Benschop DA.3 - Aalsmeer DA.1

12.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Zandvoort 3
RKAV Vet.2 – Legm.vogels Vet.1

14.30 u
14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Sp.Martinus MB.1
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 - SVM A1
VSV B2 – J.A.United B1
J.A.United.B2 – Zuidoost United B1
BSM B1 – J.A.United B3
Alliance’22 C1 - J.A.United C1
RKAVIC C1 - J.A.United C2
De Dijk C2 - J.A.United C3
J.A.United C4 – Victoria C4
Pupillen
J.A.United D1 – GeuzenM’meer D1
Overbos D3 - J.A.United D2
Zwanenburg D3 - J.A.United D3
VVC D4 - J.A.United D4

12.30 u

12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u
12.00 u
12.15 u
12.30 u

13.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u

SCW D2 - J.A.United D5
9.00 u
RAP E1 - J.A.United E1
10.30 u
J.A.United E2 – Overbos E1
11.00 u
J.A.United E3 – VVC E3
11.00 u
DSOV E2 - J.A.United E4
10.00 u
DSK E2 - J.A.United E5
10.00 u
J.A.United E6 - Zwanenburg E5
9.30 u
J.A.United E7 – Hoofddorp E11
9.30 u
Olympia Haarlem E5 - J.A.United E8 9.00 u
VVC E 12 - J.A.United E9
9.00 u
J.A.United F1 – VVC F2
11.00 u
HBC F3 - J.A.United F3
9.00 u
VVC F5 - J.A.United F4
9.00 u
Hoofddorp F5 - J.A.United F5
9.00 u
VSV F4 - J.A.United F6
9.00 u
Onze Gazellen F 11 - J.A.United F7 11.30 u
J.A.United F8 – Kon.HFC F 20
9.00 u
Hillegom F6 - J.A.United F9
8.30 u
J.A.United F10 – SCW F4
9.00 u
Meisjes
J.A.United MC.1 – De Meern MC.1
HBC MC.1 – J.A.United MC.2
Roda’23 MD.1 - J.A.United MD.1
J.A.United ME.1 – SCW ME.1

12.30 u
10.15 u
13.00 u
11.00 u

VELDVOETBAL
RKDES
RKDES D1 - AFC D7
RKDES D2 – HBC D3
Roda’23 D9 - RKDES D3
Roda’23 D11 – RKDES D4
RKDES E1 – Legm.vogels E6
Buitenveldert E10 - RKDES E3
Roda’23 E13 - RKDES E4
RKDES E5 – Buitenveldert E7

11.00 u
9.30 u
9.00 u
12.30 u
11.00 u
8.45 u
10.15 u
9.30 u

Handbal eerste divisie

Geen punten voor dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer zijn hun competitie in de
Eerste Divisie begonnen met een 2429 nederlaag. Thuis in de Bloemhof
werd zondag tegen Loreal gespeeld,
een ploeg die vorig seizoen nog uitkwam in de eredivisie. De wedstrijd
begon spannend: eerst kwam FIQAS
Aalsmeer op voorsprong (3-1), even
later namen de dames uit Venlo het
initiatief over: 4-7. Er moest duidelijk wat meer agressie komen in de
Aalsmeerse dekking en die kwam
er. Bovendien groeide keepster Bianca Schijf in het tweede deel van
de eerste helft wat meer in de wedstrijd. Via Yessica v.d. Kroon (die drie
strafworpen op rij benutte), Sharelle
Maarse en Nicole van Schie aan de
cirkel kon FIQAS Aalsmeer op gelijke hoogte komen: 10-10 en vervolgens een voorsprong nemen: 1512, nu via treffers van Sarah Bartling – nog steeds belangrijk voor
de ploeg als middenopbouwster –
en Robin Kenter: 15-12. Het zag er
goed ook en bovendien verrichtte Bianca Schijf opnieuw een paar
belangrijke stops. Via een break out
en een penalty wist Loreal de ruststand echter toch tot 15-14 terug
te brengen. Na de pauze werd het
meteen 16-14 voor FIQAS Aalsmeer,
maar die voorsprong was even snel

weer verdwenen: 16-16. Vanaf dat
moment kregen de Aalsmeerse dames meer moeite om door de defensie van Loreal heen te komen.
Er werd soms wat te geforceerd geschoten, verkeerd afgespeeld of gemist (drie strafworpen!). Loreal kon
wel redelijk makkelijk schieten vanuit de tweede lijn of speelde een
snelle spelhervatting na een fout
aan Aalsmeer-kant; het leverde de
bezoekers een 16-19 voorsprong op
die niet meer weggegeven zou worden in het vervolg van de wedstrijd.
De Aalsmeerse dames probeerden
het wel, maar liepen achter de feiten aan. Ze konden terugkomen op
een verschil van twee: 20-22, maar
even niet opletten en het was alweer 20-24. Twee fraaie doelpunten
van Robin Kenter, die sterk speelde
op de linkerkant, brachten de marge terug op twee: 22-24 en even later nog een keer op 23-25. Maar Loreal speelde de wedstrijd slim uit en
wist ook te blijven scoren, waar het
in de slotfase bij FIQAS Aalsmeer
net even tegen zat. De 24-29 is dan
ook wel wat geflatteerd, want er had
voor de Aalsmeerse dames beslist
meer in gezeten. Aanstaande zaterdag 18 september wacht FIQAS
Aalsmeer een uitwedstrijd bij DSVD,
dat maar nipt van V&L verloor.

SDZ F2 - RKDES F1
RKDES F2 – Weesp F2
Zeeburgia F6 - RKDES F3
Legm.vogels F5 - RKDES F4
RKDES F5 – Buitenveldert F6
RKDES F6 – Abcoude F8
RKDES F7 – Ouderkerk F9
RKDES F8 – KDO F4
RKDES F9 – Roda’23 F11

10.45 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u

SCW F2 – VVC F11
Geel Wit F3 - SCW F3
J.A.United F 10 - SCW F4

9.00 u
12.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Faja Lobi KDS DA.3
Hillegom MC.1 - SCW MC.1
Volendam MD.1 - SCW MD.1
J.A.United ME.1 – SCW ME.1

14.30 u
12.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Marken DA.1
RKDES MA.1 – Koedijk MA.1
RKDES MB.1 - Concordia MB.1
Sp.Martinus MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – IVV MD.1

13.00 u
13.00 u
11.00 u
11.30 u
9.30 u

ZONDAG 19 SEPTEMBER

S.C.W.
Ouderkerk 1 - SCW 1
AFC 5 - SCW 2
Amstelveen 7 - SCW 3
Amstelveen Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 - AFC Vet.1

14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Altius A1 - SCW A1
SCW B1 – Concordia B2
SCW B2 – Concordia B3
SCW C1 – Argon C3
DCG C5 - SCWC2

14.30 u
11.30 u
12.45 u
11.15 u
14.00 u

Pupillen
SCW D1 – Olympia Haarlem D1
SCW D2 – J.A.United D5
DIOS E2 - SCW E1
Zwanenburg E6 - SCW E2
SCW E3 – UNO E4
SCW F1 – VVC F4

10.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

RKAV
Onze Gazellen 1 - RKAV 1
Sloterdijk 2 - RKAV 2
Roda’23 4 - RKAV 3
WV-HEDW 5 - RKAV 4
RKAV 6 – NFC/Brommer 4
Overamstel 4 - RKAV 7

14.00 u
12.00 u
11.00 u
14.35 u
11.30 u
14.30 u

Dames
SDZ DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

RKDES.
RKDES 1 – Hillegom 1
RKDES 2 – Swift 2
Zwanenburg 2 - RKDES 3
De Dijk 2 - RKDES 4
Ouderkerk 3 - RKDES 5
RKDES 6 – DCG 4
RKDES 7 – Abcoude 7
Junioren
RKDES A1 – Hoofddorp A1
Swift A2 - RKDES A2
Pancratius B1 - RKDES B1
Pancratius B2 - RKDES B2
Diemen C2 - RKDES C1
RKDES C2 – Kon.HFC C7

14.00 u
11.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u
13.00 u
13.30 u
9.30 u
10.00 u
10.00 u
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Nightwindsurfen zaterdag
op de Westeinderplassen
Aalsmeer - Er komt een gewaagd
en uniek sportevenement naar
Aalsmeer, genaamd: Nightwindsurf.
Dit is de eerste keer dat het georganiseerde nachtwindsurfen in deze regio plaats vindt.
De locatie is het surfeiland, bij uitstek de beste plek voor een dergelijke activiteit. In een relaxte ambiance hoopt de organisatie velen te
mogen begroeten aanstaande zaterdag 18 september.
De aftrap is om 17.00 uur en ge-

Wedstrijdzeilen

Nico van Wirdum opnieuw overall
winnaar zomeravondwedstrijden

start wordt met een heerlijke barbecue. Als de avond valt, komen de
zeilen en surfplanken te voorschijn.
Aan de giek wordt in verband met
de veiligheid een breeklicht gemonteerd en een grote unit bouwlampen
zullen de baai verlichten. Tot middernacht zullen de lichten branden
en met een goede dosis wind kan
er volop gesurft worden. Op de site www.nightwindsurf.nl staat meer
informatie en kan men zich inschrijven.

Aalsmeer - Over het hele zeilseizoen verspreid organiseert Watersport Verenging Aalsmeer al vele
jaren de woensdagavondwedstrijden, waarbij inschrijving voor zowel
de open zeilboten als kajuitjachten
open staat. Deelnemers varen onder een ‘rating’, zodat het ook voor
de kleinere of minder snelle boten
mogelijk is om op gecorrigeerde tijd
te winnen. De belangstelling voor
de serie is nog steeds groeiende. Dit
jaar waren in totaal 97 schippers,
die één of meerdere starts maakten. Gemiddeld kwamen er steeds
zo’n 30 boten het water op. Van de
in totaal vijftien wedstrijden golden
de beste acht voor de puntentelling.
De banen werden steeds in een aan
de winds en voor de winds rak uitgelegd waarbij vooral de windkracht
bepaalde hoeveel rondjes er werden gevaren, zodat iedereen voor
donker in het clubhuis van de vereniging zijn uiteindelijke positie kon
vernemen. Evenals vorig jaar is Ni-

Wie wordt generaal kampioen

Spanning bij P.V. de Telegraaf
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond de wedvlucht Mijvel op het
programma. De 500 ingekorfde duiven kregen am 8.15 uur de vrijheid.
Gelost met een zuidenwind was de
algemene verwachting dat het wel
eens hard kon gaan.
De jonge duif van Gerard en Lies v.d.
Berg trapte het gaspedaal het diepste in en arriveerde met een gemiddelde snelheid van ruim 112 kilometer per uur op het hok. Het was goed
dat hij op tijd remde, anders was
hij dwars door de achterkant weer
naar buiten geschoten. Met nog één
vlucht te gaan blijft de spanning er
nog steeds opstaan. Wie wordt er
Generaal Kampioen?
De beste kansen heeft Jan van Dijk
maar er zitten er een paar op het
vinkentouw. Dus niet verslappen,
hou ze scherp Komende weekend
de laatste vlucht vanuit Chimay.
Inkorven vrijdagavond.

De uitslag
1 G. v.d. bergen
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 C. v. Vliet
4 M. de Block
5 Comb. v. Ackerooij
6 J. v. Duren
7 J. v. Dijk
8 D. Baars
9 A. Kok
10 J. Nijenhuis
11 A. v.d. Wit
12 Th. v.d. Wit
13 Danny v. Leeuwen
Tussenstand
Ploegenklassement
1
2
3
4
5

Zuivelspec. Langelaan 16238 pnt
A.A. Sloopwerken
14261 pnt
Lasbedrijf v. Vliet
14081 pnt
Oerlemans confectie 13225 pnt
Bosman Kassenbouw 13095 pnt

Veldkorfbal

Volle winst VZOD tegen GKV
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
moest de formatie van Klaas Bosman aantreden tegen GKV uit Den
Haag, zonder Donja Passies die elders verplichtingen had, maar met
talent Anika van Os. De donderdag voor de wedstrijd is getraind
op het gras, want daar moest zaterdag ook op gespeeld worden. Niet
de gehele selectie kon het veld vinden, er waren er een paar die redelijk laat aankwamen. Niet al te
best voor de voorbereiding, maar
de wedstrijd van het 2de, die ervoor
speelde, was wat uitgelopen omdat wederom geen scheidsrechter
was komen opdagen. Werd er vorige week in de eindfase de wedstrijd nog verloren, nu bleef het 2de
van VZOD aan de goede kant van
de score en wonnen zij de wedstrijd met 7-10. Gesterkt door deze
uitslag begon de hoofdformatie van
VZOD1 v/d Boon aan de wedstrijd.
Het eerste aanvalsvak kwam wat
moeilijk op gang zodat GKV de opening voor haar rekening nam, VZOD
was wakker geschud want in de ene
aanval na de andere werd de korf
gevonden. Via mooie combinaties
kwam er al snel 1-5 op het papiertje van de scheidsrechter te staan.
VZOD nam wat gas terug, want spelen op gras onder een warm zonnetje met nog een tweede helft voor
de boeg, dat vraagt wel wat van je
conditie. Zo kon het gebeuren dat
GKV tot aan de rust met VZOD mee
kon scoren en er zo een ruststand
van 4-8 werd bereikt. De start van
VZOD v/d Boon in de tweede helft
was niet al te best. De concentratie was weg en binnen 10 min had
GKV de stand voor zichzelf weer
wat draaglijker gemaakt, 7-8. Net
zo mysterieus werd VZOD plotse-

ling weer wakker en deed weer wat
het moest doen: korfballen, snelle
combinaties maken en wat belangrijk hierbij is; scoren! Na 10 minuten stond het 7-12 in het voordeel
van VZOD en werd de wedstrijd uitgespeeld. VZOD is niet meer in de
problemen geweest .De eindstand
werd 12-15. Volgende week speelt
VZOD v/d Boon weer uit, nu tegen
Fluks uit Noordwijk. Een zware tegenstander want Fluks speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse.
Doelpuntenmakers voor VZOD v/d
Boon waren, Bart Verheul 5, Willem
Mast 3, Eric Spaargaren en Martijn
Vervark 2, Josine Verburg, Anika van
Os en Eline Ruessink ieder 1. Overige uitslagen: GKV 1-VZOD 1 12-15,
GKV 2-VZOD 2 7-10, DSO 2-VZOD
3 4-8, VZOD A1-DKV Victoria A1
10-3, TOP B3-VZOD B1 5-4, KIOS C1-VZOD C1 7-1, VZOD C2-Luno C2 2-3, VZOD D1-De Vinken D1
3-13, Badhoevedorp D2-VZOD D2
6-2, ZKV E3-VZOD E1 0-5, VZOD
E2-Luno E2 1-2, VZOD F1-KIOS F2
2-0.

Bart Verheul scoort vijf maal voor VZOD.

Waterpolocompetitie

Winst en verlies eerste
wedstrijden voor Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het waterpolo seizoen officieel van
start gegaan. Van de dit jaar ingeschreven 13 teams bij Oceanus,
moesten 10 teams wedstrijden spelen. Heren 1 hoefde dit weekend
nog niet in actie te komen, volgende week beginnen de heren met de
Man Meer Cup. Heren 2, afgelopen
seizoen gepromoveerd, moest beginnen tegen AZ&PC 4. De heren
hadden er allemaal veel zin in en
dat pakte goed uit. De heren wonnen met 16-3. Vijf doelpunten kwamen er maar liefst van Bart Schouten. Heren 3 had het wat zwaarder
deze eerste wedstrijd van het seizoen. Er werd thuis helaas verloren
van de Snippen met 3-10. Heren 4
hoefde ook niet in actie te komen
dit weekend. Heren 5, het doorgeschoven jeugd team, mocht wel aan
het werk. Met versterking uit de
jeugd gingen de heren aan de slag.
Zij moesten het opnemen tegen De
Snippen in Amstelveen. Er werden
3 punten binnengehaald. Einduitslag 0-10, met 4 doelpunten van Kevin Melman. Dames 1 en 2 hadden
dit weekeinde hun eerste competitie
wedstrijd. Dames 1 stond een zware wedstrijd te wachten, tegen het
dames team wat gedegradeerd was

uit de Bond. Na 2 jaar ongeslagen
kampioen geweest te zijn, wisten de
dames niet meer wat verliezen was.
Met een team op halve sterkte werd
er hard gestreden voor de overwinning. Echter mocht het niet zo zijn.
Er werd dus voor het eerst in twee
seizoenen weer verloren. De uitslag
was 2-9. Dames 2 moest het opnemen tegen een al bekende tegenstander, De Meeuwen. Met wat wisselingen van teamformatie vonden
de dames het erg spannend. Helaas werd er verloren met 0-10. Jongens onder de 19 jaar moesten het
in hun eerste wedstrijd opnemen tegen S.G. Amersfoort. Er werd gewonnen met 2-9. Jongens onder de
17 jaar speelde thuis tegen de Futen. Sander Oomen scoorde maar
liefst 5 doelpunten! Gemengd onder de 15 jaar mocht het thuis opnemen tegen de Snippen. Er werd
gewonnen met 4-2. Ook Gemengd
onder de 13 jaar moesten spelen tegen de Snippen. Zij verloren helaas
met 2-12. Als laatste de hele kleintjes van Oceanus. Gemengd onder
de 11 jaar speelde thuis tegen Ed
Hardy de Robben. Er werd gewonnen met 14-2. Hierbij scoorde Patrick Meulenbroek en Ruben van
Vierzen beide 6 keer!

co van Wirdum met zijn Finnjol totaalwinnaar geworden. Hij bleef met
31 punten Jur den Hamer (37 punten) in zijn Draak voor. Op de derde plaats is de Ruyter geëindigd in
een Flying Dutchman (46 punten),
plaats vier wordt bezet door Bakker
in zijn O-Jol met 51 punten.
In een volle zaal kregen alle deelnemers na de laatste wedstrijd afgelopen woensdagavond een schitterend fotoboek van de wedstrijden,
samengesteld door Rob Millenaar.
Nico van Wirdum mag zijn naam
andermaal laten bijschrijven in de
Robert Kelder Wisselprijs, die in de
prijzenkast van de watersportvereniging blijft en waarvan hij de replica mag houden. De organisatie,
op het water in handen van Ingrid
Meester en Fiona van der Werff, ziet
terug op een zeer geslaagde serie
waarover de deelnemers unaniem
hun enthousiasme uitten.
Theo van Mierlo

Foto: Boven vlnr Solenne Köhler en Amber Glebbeek, onder vlnr: Kim Nederstigt en Selina Kok.

Flitsende seizoensstart voor
Twirlsters van SV Omnia
Aalsmeer - Zondag 12 september hebben en aantal solisten van
SV Omnia 2000 deelgenomen aan
de eerste twirlwedstrijd na de zomervakantie. De organisatie was in
handen van The Kopergirls uit Leiden. Trainsters Valerie Leliveld en
Maaike de Langen waren al vroeg in
Sporthal de Zijl. Alle solo onderdelen stonden voor SV Omnia op het
programma. Selina Kok en Solenne Köhler begonnen de dag met het
startonderdeel: solo 1-baton. Selina behaalde een tweede plaats in
de categorie juvenile beginner met
69,4 punten en Solenne behaalde
een tweede plaats in de categorie
preteen beginner met 68,5 punten.
Daarna debuteerde Selina op het
onderdeel 2-baton, ze vond het best
een beetje spannend, maar liet een
zeer beheerste routine zien. Met 67.8
punten behaalde ze de eerste plaats
en tevens de eerste NK-plaatsingspunten. Een droomstart! Kim Nederstigt en Selina Kok mochten het bij
het onderdeel duo-twirling opnemen tegen een aantal nieuwe duo’s.
Ze behaalden een mooie tweede plaats met 67.7 punten. Kim had
sterke tegenstanders bij het onderdeel Super X-Strut in de klasse Juvenile intermediate. Zij kreeg 74.1
punten, goed voor de tweede plaats.
In de categorie juvenile behaalde
Kim de eerste plaats met 9,0 pun-

ten en Selina werd tweede met 8,2
punten. Solenne werd ook eerste,
maar dan in de categorie preteen
met 9,0 punten. Het laatste solisten onderdeel van het programma
was rhythmic twirl. Amber Glebbeek liet deze dag enthousiast haar
nieuwe dance zien in de categorie
preteen beginner. De muziek komt
uit de musical Hairspray. Zij maakte
een prima start, want met 64,8 punten behaalde ze de eerste plaats! In
de categorie juvenile intermediate behaalde Kim de tweede plaats
met 74,4 punten en Selina de derde plaats met 70,3 punten. Solenne
debuteerde in de categorie preteen
intermediate. Ook zij liet een nieuwe
routine zien op het nummer ‘How
lovely to be a woman’ uit de musical Bye bye birdie. De jury beloonde haar met 73,1 punten. Met 4 eerste, 6 tweede en één derde plaats
op zak kunnen de twirlsters uitkijken naar de wedstrijd van 3 oktober
in Alphen a/d Rijn. Aan deze wedstrijd doen meerdere solisten en de
teams mee. Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen?
Voor meer informatie over twirlen
kun je contact opnemen met de
Productgroep Coördinatoren Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Goud en Brons voor leden
van Wassanim in Duitsland
Aalsmeer - Afgelopen zondag hebben vier mensen van sportschool
Wassanim deelgenomen aan een
wedstrijd in Duitsland. Twee van
hen wisten op een zeer spectaculaire wijze in de prijzen te vallen. Goud
was er voor Rowan Buijs en brons is
uitgereikt aan Koen Knoef. De overige leden deden ook prima hun best,
maar vielen helaas net buiten de

prijzen door vierde te worden. Natuurlijk ook een prima resultaat! Wie
van plan was om naar de open dag
op 2 oktober te gaan, zal voor een
dichte deur staan. Deze kan geen
doorgang vinden. Een nieuwe datum volgt.
Voor verdere informatie kan gekeken worden op www.wassanim.nl of
bel met 06-51987470.

Multi Carla van Rooijen
tweede bij Triathlon Almere
Aalsmeer - Drie triathleten van het
Oceanus/Multi Supplies Triathlon
Team hebben het laatste weekeinde van augustus bijzonder goed gepresteerd bij de Holland Triathlon
Almere. De Aalsmeerse Carla van
Rooijen finishte de klassieke triathlonafstand als tweede dame. Corné Klein eindigde knap als zesde bij
de heren en Henk van Laar maakte een prachtdebuut op de hele triathlon. Het laatste weekeinde van
augustus was een echt triathlonweekeinde, maar het weer zat op
de zaterdag en zondag niet bepaald
mee. Op zondag verregenden de
triathleten tijdens de 23e Triathlon
Aalsmeer en op zaterdag kwamen
de helden die de hele triathlon in Almere deden in zwaar weer terecht.
Vooral tijdens het fietsonderdeel van
de wedstrijd over de klassieke triathlonafstand (3,8 km zwemmen, 180
km fietsen en 42 km lopen) pakten zwarte wolken samen en viel er
veel regen. Het onweerde zelfs nog
in de Flevopolder. Carla van Rooijen bleef ondanks de regen, wel wat
kouder geworden, gewoon op haar
fiets zitten. Ze had ook op de fiets
een mooie positie in de wedstrijd
om te verdedigen. De Multi-triathlete was langzaam naar de kop gereden waar ze naar het einde toe
op de tweede plek bleef rijden. Tijdens de afsluitende marathon bleef
ze op die zilveren plek lopen. De
koploopster was net een maatje te
groot, maar Van Rooijen liep op haar
beurt weer weg bij de nummer drie.
Na een marathon in 3.17 uur kwam
ze als tweede dame over de streep
in 9.42.41 uur. Daarmee was ze zes
minuten sneller dan vorig jaar. Van
Rooijen maakt zich nu klaar voor
het toetje van haar al geweldige seizoen: het WK Ironman op Hawaï.
Kwakelaar Corné Klein stond na zijn
deelname aan de Ironman Regensburg (Duitsland) op 1 augustus een
paar weken later ook aan de start
van de Holland Triathlon in Almere. Klein laat zich in Almere al jaren van zijn beste kant zien. Op de
fiets kroop Klein langzaam naar voren, zodat hij na 180 km fietsen als

twaalfde man van de fiets af ging.
Met een sterk looponderdeel liep
hij daarna naar een top 10-klassering. Klein liep de marathon snel in
3.03.34 uur en finishte daarmee als
zesde overall en tweede in zijn categorie Heren 40 in 8.59.44 uur. Dat
was aanzienlijk sneller dan vorig
jaar toen hij in 9.19.46 uur finishte.
Henk van Laar had nog geen vergelijkingsmateriaal als het ging om tijden op de hele afstand. In Almere
ging hij namelijk zijn vuurdoop meemaken op de hele triathlon. De afstand beviel hem goed, hij deed het
dan ook uitstekend voor een eerste
keer. Vooral op de fiets liet de Multi
uit Uithoorn zoals verwacht van zich
zien. Tijdens het looponderdeel liep
hij lange tijd vlak voor teamgenote Carla van Rooijen, maar toen zij
hem in het vizier kreeg in de laatste ronde stoof ze hem voorbij. Van
Laar finishte uiteindelijk in 9.44.16
uur, slechts twee minuutjes achter
zijn teamgenote. Hij finishte in zijn
eerste hele als 36e overall en vierde
in zijn categorie Heren 45. Van Laar
eindigde nog vlak voor oud-Nederlands kampioen Guido Gosselink.
Corné Klein werd zesde dankzij een
snelle marathon.
Foto: Toon Dompeling.

Atletiek

‘Rustig’ rondje Anton
Costeris bij 5 km baanloop
Aalsmeer - Woensdag 8 september
was de zevende editie van de Florimex 5 kilometer baanloop. Er verschenen 48 atleten aan de start van
deze editie. Na de start vielen er enkele druppels regen, maar het werd
al snel droog en daarmee was het
goed loopweer. Vanaf de start was
duidelijk dat één van de deelnemers toch wel erg snel was. Anton
Costeris had de baanloop uitgekozen om eens ‘rustig’ te trainen, omdat hij eigenlijk moest rusten volgens zijn trainingsschema. Dat
heeft AVA geweten. Hij heeft enkele lopers, die normaal gesproken als
eerste over de finish kwamen, gedubbeld en kwam na 16:02 minuten
over de finish, net geen baanrecord,
maar wel heel snel. Tweede werd
John van Dijk, die met een tijd van
16:45 minuten binnenkwam. Derde
was Ricardo van ’t Schip met 17:08
minuten. Eerste AVA loper was André Colijn die als zesde over de finish kwam in een tijd van 19:16 minuten. Het lopen zit in genen van
de familie Colijn, zijn dochter Kimberley was eerste bij de 1 kilometer
Dorpsloop een dag eerder en moeder Mirjam Colijn was tweede bij de
dames op de Florimex baanloop met
een tijd van 22:38 minuten, net na
Els Raap die weer als eerste over
de finish wist te komen in een tijd
van 21:29 minuten. Derde bij de dames werd AVA lid Marjan van Ginkel in een tijd van 22;44 minuten, 6
seconden na Mirjam. Voor meer uitslagen zie www.avaalsmeer.nl AVA
heeft enkele nieuwe lopers mogen

verwelkomen die voor de eerste
keer meededen. Met name Joshua
Meijer viel op, door vanuit het niets
een tiende plaats te bezetten met
een tijd van 21:13 minuten. Denkt
u ook zo snel te kunnen lopen? Het
bestuur en de leden van AVA verwelkomen u graag bij de volgende
loop. De volgende Florimex Baanloop is op woensdag avond 8 oktober. Dan zullen tevens de certificaten worden uitgereikt aan de lopers die tijdens het seizoen september 2009 tot augustus 2010 hebben meegedaan. Voor de lopers die
acht keer of meer hebben meegedaan is er tevens een beker. AVA en
Florimex promoten het regelmatig
deelnemen aan de baanloop op deze manier. Het is echter de laatste
keer dat deze certificaten en bekers
worden uitgereikt. Florimex en AVA
willen graag een formule uitwerken
die niet alleen deelname maar ook
de prestatie waarderen. Hierbij kan
gedacht worden aan een formule waarbij deelname en tijd worden
omgezet naar punten, zoals bij de
Florimex Bokaal, maar dan voor het
gehele seizoen. Mocht iemand een
goed idee hebben om een dergelijke deelname/prestatie te waarderen dan hoort het bestuur dat uiteraard graag. Het is de bedoeling dat
vanaf januari met de nieuwe manier
van waardering gewerkt gaat worden. De Florimex baanloop start 8
oktober om 20.00 uur op de baan in
de Sportlaan. De certificaten en bekers worden uitgereikt in de kantine
van AVA rond 20.30 uur.
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Feestweek helemaal super!
Aalsmeer - Ze waren afgelopen
zondag doodmoe of zoals Henk
Sietsema van de Praam zei: “We
waren allemaal kapot.” Maar, het
was het waard, want het bestuur
en alle vrijwilligers kijken terug op
een geslaagde, supergezellige en
heel goed bezochte feestweek met
liefst drie uitverkochte avonden.
Donderdag met de Miss verkiezing
is altijd een goed bezochte avond
en ook dit keer was de animo hiervoor groot. Al voor aanvang van de
feestweek was deze avond qua publiek vol geboekt. Nicky Kok is overigens tot Miss Aalsmeer gekroond.
De kaartverkoop vrijdag verliep iets
langzamer, maar raakte in de loop
van de week ook uitverkocht. De
verkoop op zaterdag liep ietwat
achter, maar op de dag zelf was
er een run op kaarten en moest ‘s
avonds ‘vol’ gezegd worden. Henk
Sietsema is heel tevreden over de
feestweek, want de Aalsmeerse bandjesavond op woensdag is
ook goed bezocht en was een treffen van bekenden onder elkaar. De
kindermiddag is dit jaar iets minder
goed dan vorig jaar bezocht, daarentegen kan de Fashion night een
groot succes genoemd worden, is
genoten tijdens de gehandicaptendag en wisten heel veel oudere inwoners vrijdagmiddag de weg naar

de tent te vinden voor hun gratis
verwenmiddag met muziek van het
Cocktail Trio. Een scala aan artiesten en bands betraden afgelopen
week het podium in de feesttent,
onder andere Nick en Simon, Danny Froger, x-factor Jaap, heilsoldate en zangeres Sigrid, Wolter Kroes,
Frans Duijts en Bonnie St. Claire.
Maar, de zaterdagavond overtrof
volgens Henk Sietsema en vele bezoekers alles. Dj Alex van Oostrom
zette met zijn band de tent op z’n
kop, evenals 2 Unlimited een grote
schare fans mocht begroeten. “Na
afloop stonden fans bij de hekken
om een handtekening te bemachtigen”, vertelt Henk. “De zaterdag
was heel wat anders, maar we hebben alleen maar goede reacties gekregen. De tijd vloog voorbij, het
publiek had nog wel uren door willen gaan.”
Dat er volgend jaar weer een feestweek komt, staat vast. “Ja, natuurlijk”, zegt Sietsema vastberaden.
Over de programmering heeft hij
ook al enigszins nagedacht. “We
willen volgend jaar zeker weer zo’n
act als dj Alex van Oostrom boeken en we denken aan een themafeest, bijvoorbeeld een piratenfestival met heel acts en dingen. Dan
maar iets minder dure artiesten.”
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Muzikale optredens tussen de croissantjes

Praamontbijt: voedzaam
en vooral heel gezellig

Uitslag pramenrace
Klapstuk
De Stoppies
De Eerebajeplokkers
t’ Wije Gat
‘t Molmme Goedje
Legale Beppies
Union Junior
Drijfhuis 5
De Witte van Leeuwens
Balletje Polo
Stenhuis Maatjes
Recreatiever. de Kleine Brug
Ockernockel 2
WWW.Drijfhuis.NL
Aquaprama
De Barrel
Tot dat ‘t Zinkt
Poelduikers
Aquadrama
Colle Bois
Uniek
Vh Moterschip Josephina
Kleine Pino
25 meter Feest
DIP
Diepe keelen
@traction
De Gemiste Kans

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

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

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

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

Elise Moolhuysen
Wilma Hoogenboom
Karin van Leeuwen
Claudia. v.d. Laarse
Esther Dijt
Fleur Moolhuijsen
Jolanda Turk
Inge van Arkel
Annemieke vd Laarse
Yvette ten Hoeve

RECREANTEN
De Farregatters
De Vlijtbuiters
Historische Tuin 2
De Reebonk
Team Mozes
Tam-Tam
De Roze banaan
Team Ome Dirk
Dirrekies gaatje
Spraam
Grote Pino
Mixed team van ‘t End
De Pinta’s
Het D(r)onkere End
Gouwe Rokken
Tante Pala
Heerenmetijd
d’ weilers
Het Witje
Hart & Lust
De Harde Bezems
Beachbikkels
Eerste deuntje
t Reigertje
Het Witte Hek
De Hoge Dijk
As ‘t maar drijft
Team Turbana
t’ Vooroordeel
Aprameja
Buijte Durrup
Rondje Omweg
De Dekzwabbers
De Zwarte Ruiter
De Lemo’s
De Rode schoentjes
Praa-M-aatje
De Prutpraam
De optimale achterblijvers
Hermamixers
PZN Praam Zonder Naam
De Kale Zak
Alupra
Team Oud Oost
Ons Praem
De Raketjes
Oog-Luiken-d
De Vreeselijke Vreekens
De Bovenlanden
After Dorst
De Pitspoezen
De Bierbaron
De Nachtwacht
De Passaat
Neeltje Jacoba
Bosmaniakken
De Kurkentrekkers
Kees Bonkezak
Piet Keuregies Preem
Oversharing
Polder Power
De Barreltjes
De Drifters
Pacific Princess
Wellant 4 Live
The Lastminute
PAP

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

Gang is Allus
Team Kipara

Ron van Leeuwen
Jack Bakker

Mediateam jureert in juryboot
Aalsmeer - De heren en dames
in de juryboot hadden het dit jaar
prima naar hun zin. Heerlijk, zonnig weer en heel veel deelnemers
die even extra langs kwamen om
hun praam of bok en deelnemers
te showen. Wat steekpenningen
betreft, viel het dit jaar iets tegen,
maar de hapjes en drankjes van het
SPIE-bestuur maakten veel goed.
En wie denkt dat het jureren een
soort nat vingerwerk is, heeft het
goed mis. Gewapend met de lijst
met alle deelnemers en natuurlijk
een pen werden alle teams uitvoerig gade geslagen en werden notities gemaakt bij het zien van leuke
of grappige elementen. De jury bestond dit jaar uit Peter Sparnaay en
Bob van der Laarse van Aalsmeer
Nu. Het tweetal zorgt ieder jaar
weer voor een spetterende website
van de pramenrace.
Ook in de jury Joke Wegman van
radio Aalsmeer en Jacqueline Kristelijn van de Praambode. Het viertal werd vergezeld door de nieuwe Miss Aalsmeer: Nicky Kok. Vast
dat zij aan het einde van de dag een
lamme arm had, want naar iedereen
die zwaaide, zwaaide zij als een koningin terug. En natuurlijk had Nicky
ook een stem in het oordeel van de
jury. Het juryteam werd in de watten gelegd door SPIE-voorzitter Erna van de Heuvel, die overigens ook
heel veel foto’s heeft gemaakt van
veelal fout gedrag, smokkelen met
motors, etc. Ze heeft er een neus
voor! Aan het roer van de juryboot
tot slot Wim Tas, die de sloep prima door het ‘drukke gedoe’ op het
water wist te loodsen. Burgemeester Pieter Litjens vaarde slechts een

dem’ goed gebruiken. Naast de gezelligheid is het ook vooral goed opletten want tijdens het ontbijt wordt
de laatste opdracht onthuld en vertelt de organisatie nog een aantal
do’s en dont’s die in de galmende
ruimte niet altijd goed worden verstaan. Rumoerig is het wel, zo’n drie
a vierhonderd man aan de lange
ontbijttafels en het was nog een geluk dat niet alle Vuvuzela’s (die elk
team moest doneren) werden uitgeprobeerd! Voor ‘geluid’ werd echter wel gezorgd in de vorm van podiumoptredens en de niet te missen oud-Hollandse liedjes als ‘Reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn’.

klein stukje mee met de juryboot,
met vrouw Saskia en hun drie kinderen. Bij het zorgcentrum stapten
zij uit en gingen een praatje maken met de gehandicapten die hier,
dankzij de jeugdafdeling van het
Rode Kruis, best op de eerste rang
zaten. Echter toen de burgemeester en Miss Aalsmeer arriveerden,
was er bij menigeen even geen oog
meer voor de pramenrace. De burgemeester de hand schudden en
met hem op de foto, was even belangrijker. Van menig team kwam na
de ‘dropping’ van de burgemeester
de vraag aan de mensen op de juryboot waar hij was gebleven. Gaan
zwemmen, werd niet geloofd, en
gelijk ook maar uit de wereld: Er zijn
geen meningsverschillen geweest,
waardoor Pieter Litjens briesend het
schip verlaten heeft. Hij ging gewoon met vrouw en kinderen privé
genieten van het spektakel.
SPIE-orde voor webmakers
Even over vijf uur in de middag vond
in de tent de prijsuitreiking plaats.
Hier werd duidelijk dat het menig
team vooral om de lol gaat, maar
dat een prijs winnen toch ook wel
helemaal te gek is. Eerst werden Peter Sparnaay en Bob van der Laarse van Aalsmeer Nu naar het podium gevraagd. Het tweetal is beloond en gekroond met de SPIE-orde. Deze orde wordt gegeven aan
diegene die zich flink inzet of ingezet heeft voor de pramenrace en dat
doen deze twee mediamannen al jaren. Verdiend dus! Elders de uitslag
van de pramenrace inclusief de leuke, meer geluk en pechprijzen-winnaars.

Topstars feest tijdens Dag
van je Leven in feesttent
Aalsmeer - Stichting Dag van je Leven organiseerde donderdag 9 september een groot feest voor mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de feesttent op
het Praamplein. Vanuit verschillende
woonvoorzieningen en dagcentra
van Ons Tweede Thuis kwamen circa 250 gasten voor een paar gezellige uurtjes feesten. Stichting Dag
van je Leven regelde na intensieve
voorbereidingen voor de 14e keer
zo’n groot feest en mocht ook dit
jaar weer gebruik maken van feesttent en alle faciliteiten. Alles stond
in het teken van Topstars, een talentenjacht waarbij ook professionele artiesten kwamen. René Eshuis,
Sandra Swart, Dennis Wijnhout en
de inmiddels vaste gast clown Berry,
traden op en begeleidden alle gehandicapten die een optreden wilden verzorgen. Maar liefst twintig
acts kwamen er op het podium, variërend van liedjes van Nederlandse
toppers, als Frans Bauer en Boudewijn de Groot tot K3 en Lady Gaga.
Maar ook werd een mooi gedicht
voorgedragen en volop gedanst. Allemaal topacts van talentvolle mensen, die het prachtig vonden om het
podium met een catwalk te betreden. Dit alles onder professionele leiding van geluid- en lichtmensen. De vele vrijwilligers zorgden ervoor dat iedereen een lunchpakketje kreeg uitgedeeld en regelden alle
drankjes. Na een paar uurtjes feesten werden de gasten weer keurig
opgehaald door onder andere bussen van Met & Co en Stichting Vete-

Aalsmeer - Elk jaar is het weer even
op de tanden bijten om op zaterdag
zo vroeg al aan een stevig ontbijt te
zitten. Doch, eenmaal aan de croissants aan de lange tafels gezeten is
het Praamontbijt eigenlijk de beste
start van de Pramenrace die je bedenken kunt.
Traditiegetrouw bouwt SPIE de grote Drijfhuisloods aan de Uiterweg
om tot mega-ontbijtzaal. Vooges
is verantwoordelijk voor alle soorten vers brood, beleg en fruit en
Langelaan tekent voor de koffie en
thee. Een gezonde start dus want de
deelnemers hebben een lange dag
voor de boeg en kunnen zo’n ‘bo-

raan Autobussen Aalsmeer.
Tijdens dit feest werd er officieel afscheid genomen Jos van Rijn, die
acht jaar voorzitter is geweest van
Stichting Dag van je Leven. Hij kreeg
veel lovende woorden van wethouder Ad Verburg en mocht onder luid
applaus bloemen in ontvangst nemen. Ook kreeg hij uit handen van
Ons Tweede Thuis directeur Ad van
Leeuwen een prachtig schilderij
aangeboden dat gemaakt was door
een cliënt van Ons Tweede Thuis. De
voorzittershamer is overgedragen
aan Rob Langelaan, die onlangs is
gestopt met zijn zuivelwinkel Rob en
Ria Langelaan aan de Hadleystraat.
Hij neemt de rol van voorzitter met
veel overgave en enthousiasme over
van Jos van Rijn. Daarna kwam de
zesjarige Jesse Blom op het podium,
die als ambassadeur van de Dutch
Flower Group een cheque aan de
nieuwe voorzitter Rob Langelaan
mocht overhandigen van maar liefst
1500 euro. Deze feestdag kon mede door dit prachtige bedrag mogelijk gemaakt worden samen met
kleinere donaties of hulp van andere sponsors (zie advertentie elders
in de deze krant). Al met al was het
een fantastisch feest met een gezellige sfeer, dat zeker weer voor herhaling vatbaar is. Voor iedere doelgroep is er tenslotte een feest in de
feesttent, dus moet er zeker iets zijn
voor die mensen die pas echt weten
wat feesten is.
Stichting Dag van je Leven is daarom ook heel erg dankbaar dat zoveel vrijwilligers en sponsors zich

Jury prijzen:
Hagelnieuwe Penta:
De Boezemschop:
De meer Geluk toeg. trofee:
De Joppe Trofee:
Ik heb eerbied voor jou grijze haren trofee:
De watertorenprijs:
Het Roer om:
Westeindergate:
De Zilveren Praam:
Paul Hogervorst Trofee:
Jan Stokkenland Trofee:
juffrouw Albertien Trofee:
Foto van praam richting:
Rode lantaarn:

Meubeltjes 1
25 meter feest
10 pk
De Wijzen uit ‘t Oosten
De Harde bezems
OVersharing
Rentapraam.com
Poelderboys
Klapstuk
Swaffelaars
Klapstuk
Bloemm
De Farregatters
---

Snelheid
1) Klapstuk
2) De Stoppies
3) EDe Eerebajeplokkers

Dames
1) Bloemm
2) badgirls have more fun
3) De Witte Wieven

Bokken
1) Swaffelaars
2) Aaltje Bagger
3) ’t Allegaartje

Recreanten
1) De Farregatters
2) De Vlijtbuiters
3) Historische tuin 2

HiBRA weer wederom
bijzonder geslaagd
Aalsmeer - - De Historische Bloemenrace Aalsmeer (HiBRA) die zondag 12 september plaatsvond op
bedrijventerrein Hornmeer is prima
verlopen. De verschillende demoraces vonden ’s middags plaats in prima weer en onder grote belangstelling. De HiBRA vond in 2010 voor
de negende keer plaats. Traditiegetrouw zijn er honderden historische
motoren te bewonderen, maar ook
dit jaar was er weer aandacht voor
de autosport met ondermeer de
Aalsmeerse autocoureur Milko Tas
met de SEAT Leon Supercopa waarmee hij deelneemt aan de Dutch
Supercar Challenge. Het startschot
van HiBRA2010 werd gegeven door
wethouder Gertjan van der Hoeven,
een taak die hij uitstekend uitvoerde. Na deze officiële plichtpleging
kon het publiek genieten van de diverse klassen: van 125cc tot 500cc,
oldtimers en zijspannen. Een speciale vermelding verdient Ton Könst uit
Kudelstaart, die in de 125cc klasse
een eerste plaats behaalde. Een andere bekende naam in de regio en
tevens één van de drijvende krachten achter de HiBRA, Jaap Groene-

veld, haalde na vele jaren zijn 500cc
Seeley – Kawasaki uit de vitrine voor
een come-back in Aalsmeer.
Medewerking ondernemers
Ook de diverse demonstraties op de
locaties op het bedrijventerrein en
de aanwezigheid van onder meer
Brax Racing, Auto Maas, Cor Millenaar en de kartbaan op het Horticoop terrein trokken veel belangstelling. De HiBRA-organisatie is
dan ook zeer tevreden over het succesvolle verloop van deze dag. Een
resultaat dat tot stand kwam dankzij de tientallen vrijwilligers, de vele
sponsors en de uitstekende medewerking van de ondernemers op bedrijventerrein Hornmeer.
Jubileum HiBRA in 2011
Op naar de jubileumeditie, 10 jaar
HiBRA in 2011. De voorbereiding is
in volle gang en belooft veel spektakel in het weekend van 10 en
11 september 2011. Kijk voor foto’s van HiBRA2010 en het laatste nieuws over HiBRA2011 op
www.hibra-aalsmeer.nl
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Hoogste punt ‘6 Grundels’
Aalsmeer - Afgelopen maandag
13 september is het hoogste punt
bereikt van de nieuwbouw van de
16 appartementen aan de Grundelweg in het centrum. Dit is door
de ontwikkelaars Stevaco Vastgoed en Ringstate BV gevierd met
de aanwezige mensen van de aannemer PGM Bakker, ENZO archi-

Vloerenspecialisten Rijsenhout
biedt veel meer dan alleen vloeren

tecten en verkopend makelaar EKZ
uit Aalsmeer. De ‘6 Grundels’ is een
kleinschalig
appartementencomplex met een dorps karakter. Van
de 16 appartementen zijn er nog
slechts 2 te koop. De appartementen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de eerste of tweede maand
van 2011 worden opgeleverd.

Open dagen 16, 17, 18 september

Nieuwendijk presenteert
Renault PRO+ Center

Aalsmeerder maakt voor derde
keer wielerscheurkalender
Aalsmeer - Voor het derde op
een volgende jaar heeft Aalsmeerder Pieter van der Meer een wielerscheurkalender samengesteld. De
Muur Wielerscheurkalender 2011,
die bij uitgeverij L.J. Veen is verschenen, bevat 365 wielerdagen gevuld
met mooie verhalen, anekdotes, obscure weetjes en portretten uit de
wielersport. Wist u bijvoorbeeld al
dat de openingsetappe van de Tour
de France 2011 op 2 juli voert over
de Passage du Gois, in 1999 het decor van een ingrijpende glibberpartij? Wie geen dag wil missen van het
wielerseizoen van 2011 en zich tegelijkertijd wil onderdompelen in de
rijke mythologie van de allermooiste
sport van de wereld, doet er goed
aan De Muur Wielerscheurkalen-

der 2011 op te hangen. Wielertijdschrift De Muur, dat onder redactie
staat van John Kroon, Peter Ouwerkerk, Mart Smeets en Bert Wagendorp, mag ondertussen als een waar
wielerinstituut worden beschouwd.
Scheurkalendersamensteller Pieter
van der Meer debuteerde in 2008
als jongste Muur-schrijver (21) ooit
met een verhaal over het geboortedorp van Jan Janssen. Van der Meer
werkt verder als freelance sportjournalist voor onder andere Fiets. De
Muur Wielerscheurkalender is nu
al verkrijgbaar in Aalsmeer bij onder meer Boekhuis Aalsmeer in de
Zijdstraat.
Kijk voor meer informatie over de
scheurkalender en het tijdschrift op
www.demuur.nu

Lijnden - Komend weekeind opent
Renault Nieuwendijk haar Renault
Pro+ Center Lijnden. Ondernemers
worden van harte uitgenodigd om
op 16, 17 of 18 september een kijkje te komen nemen om te zien wat
dit nieuwe concept voor hen in petto heeft. Renault Pro+ is het nieuwe
label van Renault, Europees marktleider als het gaat om bedrijfswagens. De kwalificatie Pro+ Center wil zeggen dat Renault Nieuwendijk alle kennis en faciliteiten
in huis heeft om de zakelijke klant
optimaal te bedienen. De klant kan
bij Nieuwendijk Lijnden terecht
voor aankoop van nieuwe of tweedehands bedrijfswagens, accessoires en specifieke inrichting, ombouw, financieringsmogelijkheden,
onderhouds- en mobiliteitscontracten, huur en leasing. Het team van

getrainde professionals weet alles
van bedrijfswagens. De werkplaats
is ingericht om bedrijfswagens tot
7 ton voertuiggewicht en 3,50 meter hoogte te kunnen onderhouden. Dankzij de extra ruime openingstijden neemt een onderhoudsbeurt zo weinig mogelijk kostbare
werktijd in beslag. Bovendien biedt
Renault PRO+ passend vervangend
vervoer en een haal- en brengservice. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de open dagen
op donderdag 16, vrijdag 17 (ook ’s
avonds) en zaterdag 18 september
in het nieuwe ruime bedrijfspand
van Renault Nieuwendijk, Sydneystraat 18, bedrijvenpark Lijnden. Wie
tijdens de open dagen besluit een
Renault bedrijfswagen aan te schaffen kan rekenen op interessante
kortingen.

Rijsenhout - Het familiebedrijf
Vloerenspecialisten en Interieurbouw, al veertien jaar gevestigd in
Rijsenhout, wordt gerund door het
echtpaar Ron en Bianca Senft en
één van hun twee zoons. Hun andere zoon is tevens ondernemer, maar
dan op een ander vakgebied. Bianca Senft is hoofdverantwoordelijke voor de ruime showroom, waar
meer dan vijftienhonderd vloeren
royaal gepresenteerd worden. Ze is
hier van woensdag tot en met zaterdag te vinden, geeft deskundig
advies aan de klanten, werkt offertes uit en regelt de administratieve
rompslomp. “Ron en Mitchell doen
het zware werk, ik ben meer van het
regelen” zegt ze. Vloerenspecialisten heeft zich gespecialiseerd in alle
werkzaamheden die met de vloer te
maken hebben. Dit loopt van sloopwerkzaamheden tot egaliseren, het
leggen van houten vloeren, laminaat of parket, het aanbrengen van
een dekvloer of vloerverwarmingsystemen tot het aanbrengen van plavuizen of natuursteen. Maar het bedrijf biedt zoveel meer! Bianca: “Wij
kunnen u tevens bijstaan op het gebied van interieurbouw, stukadoorsen schilderwerk, het aanleggen van
elektra, het aanbrengen van wandtegels of het installeren van designradiatoren en zelfs het leveren van
gordijnen behoort tot de mogelijkheden. Wij durven met recht te zeggen dat we voor iedere ruimte de
juiste afwerking voor wand en vloer
bieden, maar de badkamer, keuken,
woonkamer, slaapkamer, hal en
zelfs de tuin kunt u door ons onder
handen laten nemen. En omdat we
alle werkzaamheden in eigen beheer hebben werkt dat heel prettig.
We werken nauw samen met een
enthousiast team ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) waaronder
een stukadoor, schilder en loodgieter en een vaste keukenleverancier
in Hoofddorp, namelijk keukenstudio Villa Culina. Kortom; wij omringen ons met een erkend stel vak-

mensen waar goed afspraken mee
te maken is, dus waar we echt van
op aan kunnen.”
Persoonlijk advies
Opvallend is de persoonlijke benadering die Bianca hanteert. Er zijn,
op het moment van het interview
met deze krant, klanten in de toonzaal die zij vakkundig en behulpzaam van advies dient, uiteraard
hoort daar een kop koffie bij. Ze
neemt echt de tijd voor haar klanten. “Als er bijvoorbeeld mensen bij
mij binnenkomen die een glimmende natuurstenen vloer willen, maar
vier kleine kinderen hebben, dan zal
ik meedenken en hun misschien op
andere gedachten brengen en ze
eerder een vloer aanbieden die wat
leefbaarder (en kindvriendelijker is).
Niemand wil toch dweilen met de
kraan open?”
Actie en btw regeling
Momenteel biedt Vloerenspecialisten en interieurbouw een prachtige
actie; als u veertig vierkante meter
houten of plavuizen vloer laat leggen door het bedrijf dan zal er gratis vloerverwarming worden aangelegd. Het bedrijf houdt ook rekening
met de zes procent btw regeling die
vanaf één oktober van start gaat. Op
verbouwingen van huizen van twee
jaar of ouder scheelt dat een hoop
geld op het arbeidsloon. Overweegt
u dus toevallig een klus? Kom dan
snel een kijkje nemen in de laagdrempelige showroom aan de Jolweg 7a te Rijsenhout voor een vrijblijvende en op maat gemaakte offerte of oriënterend advies. De openingstijden zijn van woensdag tot en
met zaterdag van tien tot vijf uur en
verder op afspraak. Telefoonnummer 0297-321680 www.vloerenspecialisten.nl Bianca tot slot: “Bij ons
staat de koffie klaar, maar we komen voor deskundig advies uiteraard ook graag bij u thuis.”
Door Miranda Gommans

Het is tijd om zaken te
doen bij Kia Van Kouwen!
Aalsmeer - Bij Kia valt de komende maanden extra voordeel te behalen. Het merk kwam begin dit jaar
met 7 jaar fabrieksgarantie op alle
modellen en verraste in juli met de
compleet nieuwe Kia Sportage. De
komende maanden wordt een gratis
financiering aangeboden. Bij aankoop van een nieuwe Kia Venga of
Kia Cee’d kan een maximaal bedrag
van 10.000 euro voor 3 jaar worden
gefinancierd tegen 0% rente. Door
middel van maandelijkse termijnen
wordt het bedrag in 3 jaar afgelost.
Zonder rente dus! Maar wat dacht
u van een nieuwe Kia Picanto Seven voor 7.995 euro Van Kouwen
heeft 25 stuks extra scherp in weten te kopen, uw voordeel is 1.400
euro, naast de vele extra’s, zoals
airco, mistlampen en 7 jaar garantie! Ook heeft Kia dealer Van Kou-

wen een fantastische aanbieding
op de nieuwe Kia Soul. Deze is de
komende maand maar liefst 1.000
euro goedkoper en leverbaar vanaf 17.995 euro. Daarnaast ontvangt
u bij aankoop van een nieuwe Kia
Soul een gratis iPhone! Als klap op
de vuurpijl wordt het succes van de
nieuwe Kia Sorento gevierd met het
traveller pack en een navigatie systeem ter waarde van 2.995 euro,
die gratis weg worden gegeven op
de voorraad Sorento’s van Van Kouwen. Kia Van Kouwen is sinds december vorig jaar de officiële Kiadealer voor het gebied Aalsmeer, De
Ronde Venen, Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. Kia Van Kouwen
is in Aalsmeer gehuisvest aan de
Oosteinderweg. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.
kia-vankouwen.nl.

Scooter bij firma De Haas
naar Kudelstaart
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 september is de scooter verloot die stond te
pronken in de etalage van de firma
De Haas in de Ophelialaan. In de actieperiode maakten klanten bij aankoop van een LCD/Plasma televisie kans op dit hippe vervoermiddel.
Drie kandidaten werden donderdagavond gebeld met het verzoek
om vrijdag om 17.45 naar de winkel
te komen.
Mevrouw van Zijverden en de he-

ren Wilting en de Jong kregen deze spannende uitnodiging.
De heer Wilting kon er helaas niet
bij zijn, maar stuurde een buurvrouw. Ter plekke werd de trekking
verricht door Don de Haas, zoontje
van de eigenaar. Mevrouw van Zijverden uit Kudelstaart bleek de gelukkige winnaar. Alle drie kregen ze
een mooie bos bloemen en de twee
niet-scooter winnaars werden getrakteerd op een DVD-speler.

Bijeenkomst ‘Veilig ondernemen’
ook voor ondernemers uit Aalsmeer
Aalsmeer - Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, de Vereniging
Amstelveense Detaillisten, de Kamer van Koophandel Amsterdam
organiseren een bijeenkomst met
het motto Kijk door de ogen van een
crimineel naar uw onderneming.
Tijdens de speciale bijeenkomst
wordt zelfs de theatergroep Laden
en Lossen ingezet om middenstanders in de regio duidelijk te maken
hoe zij zich het best kunnen wapenen tegen overvallers. Ook ondernemers uit de gemeente Aalsmeer
zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden op woendag 29 september vanaf 18.00 uur in
het gemeentehuis van Amstelveen.
Wethouder Ad Verburg van Economie: “Het is heel belangrijk dat ondernemers zich laten informeren
over veilig ondernemen. Door op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen is veel leed op dit gebied te
voorkomen.”
Hoofdcommissaris Bernard Welten
en de burgemeester van Amstelveen zullen spreken op deze avond.
Wethouder Ad Verburg, zal ook aan-

wezig zijn. Ondernemers kunnen op
de avond ook informatie krijgen
over maatregelen die ze zelf kunnen
nemen en over subsidies.
Ook kunnen zij in de workshop ‘Politie en recherche: wat doen ze voor
u’, een blik werpen in de opsporingspraktijk van het politiekorps.
Ook kunnen ondernemers kans maken op bijzondere prijzen, waaronder een gratis veiligheidsonderzoek
en een hotelbon. Ondernemers leren in de Workshop ‘Veiligheid in
uw onderneming’, dat het vaak heel
makkelijk is om signalen op te vangen dat er iets mis is en er gevaar
dreigt.
Bijvoorbeeld als ‘klanten’ ineens met
een helm op de zaak binnenkomen.
Maar ook doortrapte trucs waarvan
het overvalgilde zich bedient, zullen onder de aandacht worden gebracht. Ondernemers leren door de
ogen van misdadigers te kijken. Zo
zien ze dat ze het de misdadigers
soms wel erg gemakkelijk maken
door hun eigen gebrekkige preventiemaatregelen en leren ze hoe ze
zich beter kunnen wapenen.

Jordy Buskermolen (links) krijgt racefiets aangereikt door Rick van het
Rinus Bon Team

Tour de France Meerbode prijs:

Fietsspecialist Rinus Bon
verrast Jordy met racefiets
Kudelstaart - Het was eventjes
wachten maar dinsdag 14 september kon de winnaar van het Tour de
France Meerbode Prijzenfestival,
Jordy Buskermolen, zijn gewonnen
racefiets van het merk Batavus, type
V3 kon in ontvangst nemen bij Fietsspecialist Rinus Bon.
De vakantietijd speelde een vertragende rol en al snel bleek dat Jordy in de voetsporen van zus Michelle wist te treden. Zij won twee jaar
geleden de racefiets. Jordy is overigens een fervent wielrenner en hij
rijdt bij de Beloften. Hij maakt deel

uit van het wielerteam SwaBo, een
samenwerkingverband tussen de
verenigingen Swift (Leiden), Avanti
(Alphen aan den Rijn ) en De Bollenstreek (Lisse). Je mag dan ook
stellen dat de schitterende racefiets
op en zeer goed adres is terecht gekomen en namens het Rinus Bon
Team overhandigde Rick met heel
veel plezier de gewonnen fiets aan
de bewoner van de Huijgensstraat
in Kudelstaart. Jordy’s resultaten
zullen in de komende weken nauwlettend in de gaten worden gehouden!

Verhuizen in je eigen huis!

Nieuw woord bij Decorette
Aalsmeer: Ver’thuizen’
Aalsmeer - Thuis verhuizen, kan
dat? Volgens Decorette Woonatelier Aalsmeer wel. De woonwinkel aan de Oosteinderweg presenteert het nieuwe woord ‘verthuizen’, een samensmelting van verhuizen en thuis. Thuis verhuizen dus en
dat gevoel krijg je als je het interieur een heel andere invulling geeft:
nieuw behang, nieuwe gordijnen,
nieuwgeverfde muren, kozijnen en
een nieuwe vloer. Alles vooral met
veel kleur, want dat is helemaal eigentijds. Wit en natuurtinten kunnen wel, maar worden opgevrolijkt
met gedurfde kleuren. Dus... heeft u
zin in een ander interieur zonder te
willen verkassen - in deze dure tijden - uit uw vertrouwde huis? Breng
dan eens een bezoekje aan het Decorette Woonatelier Aalsmeer. Verkas dus gewoon in uw eigen huis:
ver’t’huis! Laat u inspireren en informeren en verrassen door nieu-

we kleuren, mooie materialen en
gewaagde combinaties. Uw kamer,
benedenverdieping of gehele huis
knapt er zó van op! Naast aankleding van wanden, vloeren en ramen
kunt u hier trouwens prima slagen
voor mooie woonaccessoires. Lampen, kandelaars, vazen, kussentjes,
karpetten, windlichtjes en nog veel
meer. Informeer ook vooral naar de
nieuwe trends zoals behangpanelen
of het bekleden van uw oude lampenkappen. Wel eens aan interieurstickers gedacht? Niet alleen leuk
voor de kinderkamer maar ook voor
verfrissend voor de keuken, woonen slaapkamer! Als het maar kleurig
is, want dát valt op en valt ook in de
smaak. Ook in uw smaak. Verthuizen dus, volgens het team van Decorette Aalsmeer verovert het woord
straks een plekje in de Dikke van
Dale! Oosteinderweg 67 Aalsmeer.
Telefoon: 0297-324353.

