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scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489

WWW.DEBOSCOOTERS.NL

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Gevarieerd deelnemersveld door thema ‘Ik hou van...’

Pramenrace zonnig feest!

Aalsmeer - Vanaf zaterdag 17
september heeft bloemendorp
Aalsmeer haar bloemencorso weer
terug. Om half tien deze ochtend
geeft zangeres Bonnie St Claire bij
zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de
Clematisstraat het startschot voor
het nieuwe Aalsmeerse bloemencorso. Daarna volgt een acht kilometer lange route door de straten
van Aalsmeer met als eindpunt de
Crown Plaza Studio’s. Het bloemencorso wordt muzikaal ondersteund
door de Aalsmeerse Drumband Ophelia en de Rhythm en Brass Band
Tok. Voordat de bloemenstoet haar
opwachting maakt in Aalsmeer zal
Tonny Wilson, onder andere spreekstalmeester van het kerstcircus in
Carré, het bloemencorso programmaboekje onder de aandacht brengen en te koop aanbieden. Door dit
programmaboekje te kopen steunt u
het bloemencorso. Het boekje kost
slechts 2 euro. Het bloemencorso
wordt mede mogelijk gemaakt door
plaatselijke ondernemers, maar ook
door de inzet van een grote groep
vrijwilligers, figuranten, bouwers
en arrangeurs. Een nieuwe aanpak,
een nieuw begin maar elk nieuw begin moet groeien, dus de organisatie begint klein in de hoop, dat het
in de toekomst groter gaat groeien.

Zondag 18 september zijn bezoekers welkom op de bloemencorso tentoonstelling op het parkeerterrein van Crown Plaza aan de Van
Cleeffkade van 10.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis. Voor de kinderen staan diverse attracties klaar
en er kan, onder het genot van een
drankje, nagepraat worden over het
nieuwe Aalsmeers bloemencorso.
Stichting Bloemencorso Aalsmeer
hoopt in ieder geval dat de bezoekers komen genieten van dit nieuwe begin.
Route: Start 9.30 uur door Bonnie St
Claire in de Clematisstraat bij zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Daarna door
Gerberastraat, Seinpost en Baanvak. 10.00 uur: Spoorlaan, Linnaeuslaan, Jac. P Thijsselaan en Ophelialaan. 10.45 uur: Ophelialaan, oversteek N201 naar Hortensialaan,
Dreef, Beethovenlaan, Kudelstaartseweg, Stommeerweg en Stationsweg. 12.10 uur: Uiterweg, Praamplein, Dorpsstraat, Rozenstraat en
Weteringstraat. 12.40 uur: Aankomst Crown Plaza. De straten van
Aalsmeer worden niet afgesloten,
maar het verkeer zal hier en daar
wel wat kleine vertraging kunnen
ondervinden. Voor meer informatie:
www.aalsmeers-bloemencorso.nl.

1911 - 2011

100-jarig bestaan
De laatste 100 actie
aanbiedingsdagen
i.v.m. ons 100-jarig bestaan
gaan NU in.
Op alle pickNickmaNdeN
eN rUgtasseN 20% kOrtiNg
geldig van 15-09-’11 t/m 24-09-’11

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

RestauRantweek
bij Café Restaurant
In de Zotte wilg
Van maandag 26 september
t/m zondag 2 oktober

Check onze
website voor vaste
en tijdelijke banen
in de regio!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

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

www.antennagroep.nl

OPEL

AGILA

Augustus: Jagerman
EEN VOGELHUISJE
Juli: Annemieke’s Kramerie
100-delige Gero bestekcassette
t.g.v. ons 100-jarig bestaan

10 FENOMENALE UITZICHTEN AAN DE WESTEINDERPLASSEN

VERKOOPMANIFESTATIE

Zaterdag 17 september

Zesgangen
wildmenu € 42.50
voor de niet-wildliefhebbers
een aangepast menu.
Op deze avond serveren wij
alleen het zesgangenmenu.
Tel. 0297-324606 of
E-mail: info@zottewilg.nl

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar
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en deze wordt
dan nabezorgd.
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0251-674433

UITHOORN
NOG 1 WEEK...

A

van 11.00 - 13.00 uur
Leimuiderdijk 257, Burgerveen.
www.woneninwesteynder.nl of bel 071 - 405 16 16

Beleef alvast
uw uitzicht vanaf
de tijdelijke
uitkijktoren!

Op vRIjdag
7 OktObeR
OpenIng
wIldseIZOen 2011

Merk

WWW.DEEN.NL

BLOEMENZEGELS
en win een

EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:

N

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

DE L

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 7 op donderdag 8 september hebben politie en brandweer assistentie verleend bij een
valpartij in een woning in de Edisonstraat. De 82-jarige bewoonster was gevallen en kon niet meer
opstaan. Ze was naar de gang gekropen om hulp te roepen. Buren
hebben haar hulproep gehoord en
de hulpdiensten ingeschakeld. De
brandweer heeft de deur opengewrikt. De Kudelstaartse is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Waarschijnlijk heeft ze haar
heup gebroken.

de prijzen ‘gevallen’, op drie dit jaar.
In de grootste categorie, de recreanten, zijn de chirurgen van de Farregatters op 1 geëindigd. Op twee
‘t Wije Gat en op drie ‘t Reigertje.
Smet op het gezellige carnaval op
het water was het feit dat bij de finish de tuinen bij de aanleunwoningen op het Praamplein door deelnemers vertrapt zijn. Ook zijn hier allerlei resten gedumpt. Maar toch ‘t
happy end: Willem Duyt is in de tent
met de pet rondgegaan en hij heeft
een behoorlijk bedrag bijeenvergaard om dit negatieve aspect snel
om te zetten tot een positieve opknapbeurt. De pramenrace: Het was
weer groots! Elders in deze krant de
volledige uitslag en natuurlijk nog
even nagenieten met veel foto’s.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeers bloemencorso:
Een nieuw begin!

JS

Naar ziekenhuis
na valpartij

leen in andere volgorde, op het podium. Dit jaar is de zilveren penta (de hoogste eer) gewonnen door
Aquapraam met captain Willem van
de Polder en na het ongeluk van
dit team vorig jaar een welverdiende prijs. Aquapraam legde de race
met opdrachten af in een tijd van 1
uur, 58 minuten en 25 seconden. En
dat is snel, de winnaar bij de recreanten legde de tocht af in 2 uur, 24
minuten en 30 seconden, een half
uurtje langer. Op twee bij de snellen
is Aquadrama geëindigd en op drie
De Stoppies. In de categorie dames
wisten Henk’ Angels de eerste prijs
te pakken, gevolgd door Badgirls en
Team 207. De categorie bokken is
opnieuw gewonnen door De Swaffelaars, gevolgd door Dattifloat. Aaltje Bagger is eveneens opnieuw in

1

Zaterdag 17 en zondag 18 september

DE

Aalsmeer - Net als vorig jaar vond
afgelopen zaterdag 10 september
de pramenrace plaats onder een
stralend zonnetje. Het is een zonnig en gezellig feest op het water geworden met dankzij het thema, ‘Ik hou van…’ een gevarieerd
deelnemersveld. Liefst 140 pramen en bokken namen deel aan
deze alweer zesentwintigste editie
van, wat velen zeggen, het leukste
feest in Aalsmeer. De teams houden van bloemen, van Aalsmeer,
van de liefde, van zomers, van ijsjes,
van koopjesjacht, gewoon: Ik hou
er van en, wie niet: Van een happy end. Kerst vieren pramenracers
ook graag, want liefst drie deelnemers hadden voor deze gezellige
dagen rond de kerstboom gekozen.
Alle drie overigens op een verschillende manier, een zelfs de arrenslee
voor de praam. Ook bier drinken is
populair, zo bleek afgelopen zaterdag, en de kleur blauw kent diverse ‘ik hou van…‘ uitingen. De praam
ombouwen tot auto of zelfs een auto aan boord nemen wordt eveneens graag gedaan. Humor is waar
het allemaal om draait en dus begrijpelijk dat fans van zanger Dries
Roelvink in zijn gele zwembroek
met twee pramen deelnamen. Gelachen is er ook om, eigenlijk drama, Griekenland. Op Griekse zuilen in een praam was de tekst ‘Wij
gaan niet zo hard, stuur nog 1 miljard’ geschreven en gegniffeld is er
zeker ook om ‘Giros 555’. Deelnemen aan de pramenrace kan in vier
categorieën. De categorie recreatie
is het grootst, de categorie snellen
het fanatiekst. In deze categorie zitten de teams elkaar op de hielen en
staan nagenoeg altijd dezelfden, al-
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INFORMATIEF
COLOFON
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

YFU zoekt gastgezinnen

Duitse uitwisselingsstudent
Hauke leert Nederlands
Aalsmeer - Komend schooljaar leren ruim 30.000 Duitse scholieren
in de grensstreek Nederlands, meer
dan ooit. Ze hebben ontdekt dat ze
hun kansen vergroten als ze de taal
van hun buurland spreken. In het afgelopen jaar is het aantal Duitsers
dat Nederlands volgt meer dan verdubbeld ten opzichte van tien jaar
geleden. Uitwisselingsstudent Hauke pakt het anders aan. Hij heeft ervoor gekozen een jaar op uitwisseling te komen naar Nederland, zodat hij niet alleen de Nederlandse
taal kan leren, maar tevens de cultuur van zijn buurland kan ontdekken. Youth for Understanding (YFU)
is op zoek naar een gastvrij gezin
dat hun huis en hart open wil stellen voor Hauke. Uitwisselingsorganisatie YFU viert dit jaar wereldwijd haar 60-jarig jubileum. Al 60
jaar biedt YFU jongeren de kans om
de wereld te ontdekken door in het
buitenland te studeren of vrijwilligerswerk te doen. Al tientallen jaren worden studenten van over de
hele wereld in Nederland verwelkomt. Dit jaar zijn dat er heel symbolisch 60. Hauke zijn grote hobby
is basketbal. Hauke geeft aan dat hij

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

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

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

Elke donderdag in Roerdomplaan

Werelddansen bij Nivon
Aalsmeer - Op 22 september begint een nieuwe cursus werelddansen. In de gymzaal in de Roerdomplaan in de Hornmeer komen dansliefhebbers weer elke donderdag bij
elkaar om deze leuke vorm van dansen te beoefenen. De dansavond is
van acht tot half tien , met een korte pauze.
Bewegen, en speciaal dansen dat
een ingewikkelde coördinatie van

het lichaam vraagt (en men moet
ook nog maat houden), schijnt bij
uitstek heilzaam te zijn voor de conditie en vooral het brein. Dit blijkt uit
recent onderzoek. De ervaren leidster leert dansen vlot aan en zorgt
voor een ontspannen sfeer. Eerst
een proefles is mogelijk. Het werelddansen wordt georganiseerd
door het NIVON Aalsmeer e.o. Meer
informatie en opgave: 0297 322479.

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Gevonden:
- Mendelstraat. Poes van boven cypers grijs van onder wit met wat cypers grijs aan de voorpoten.
- Ophelialaan: Klein zwart katje van ongeveer 1 jaar.
- De Muzen: Grijs cyperse kat.
- Herenweg: Lapjes kat. Bruin-zwart gevlekt.
- Einsteinstraat: Witte kat met rode staart en pootjes. Ongeveer 7 jaar oud.

KERKDIENSTEN

116. Zondag diensten 10u. (HA) ds.
A. van Vuuren Om 18.30u. (DHA) ds.
A. van Vuuren.

Zondag
18 september

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Otmar
Vrees. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose. Startzondag.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u.
ds. M. Oppenhuizen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Kerkgebouw is deze
dag gesloten. Doopsgezinde landdag in Elspeet (Mennorode). ds.
Cees van Lent, oec. dienst in Open
Hof Kerk Vredeszondag.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Oec. dienst in Karmelkerk om 10u.
past. Cees van Lent, Hoofddorp.

Wie weet waar Zwartje is?
De Kwakel - Tot afgelopen vrijdag hadden de familie Beukhof
van de Hoofdweg twee poezen: een
zwangere zwartwitte moederpoes
en haar zwarte jonkie van bijna 4
maanden. Zaterdagochtend vond

Seniorenraad in De Reede
gesties kwijt. Niet alleen luisteren
naar opmerkingen vindt de Seniorenraad van groot belang, nog meer
het daarnaar handelen en oplossen
van de gevraagde kwesties. Hiervan wordt een rapport gemaakt en
dat wordt verzonden aan alle aanwezigen, de gemeente en belanghebbende organisaties, zoals politie, woningcorporaties en stichting
Meerwaarde. Iedereen die verbetering van de leefbaarheid in het dorp
een warm hart toedraagt, wordt
door de Seniorenraad welkom geheten. Koffie en thee staan klaar. De
bijeenkomst is van 13.30 tot 16.00
uur in De Reede aan de Schouwstraat 14.
Meer weten of verhinderd? Bel gerust naar mevrouw Bierman van het
secretariaat: 023 - 564 23 37 of email naar bierman.vbueren@quicknet.nl.

Vermist:
- Freesialaan: Donkere cyperse poes met klein wit vlekje rond de
mond. Haar naam is Tijger. De poes loopt vaak op het industrieterrein aan Witteweg.
- Rijsenhout: Wildkleur valkparkiet (grijs/wit) 5 jaar oud, vrij wild.
- Bilderdammerweg: Zwarte poes van 12 jaar oud. Ze is klein met vrij
grote oren en hoektanden. Haar naam is Blacky.
- Oosteinderweg: Bruin-beige langharig konijn.
- Uiterweg: Grote rode kater.
- Scarlattilaantje: Magere cyperse kater genaamd Dirk”=. Hij heeft
witte pootjes, kin en buik.
- Weteringstraat: Cypers poesje van 6 maanden. Zij heeft een rode
vleug op haar buik en een kort staartje. Haar naam is Flutsie.
- Ophelialaan: Bruin cypers poesje met op de borst een klein plukje
wit. Heeft in een klein hoofd en is gechipt.
- Julianalaan: Hangoorkonijn, wit/grijs/bruin/beige, grijze oren en witte voetjes.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. G. Vochteloo,
Vierhouten.

huLpdIENsT

bRANdwEER
& pOLITIE

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

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Luisteren, handelen en oplossen
Rijsenhout - De Seniorenraad
komt op dinsdagmiddag 20 september naar dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. De Seniorenraad is het kennis- en adviescentrum voor senioren in Haarlemmermeer. Mede door kennis, rapportage en overleg met belanghebbende
organisaties wordt het ouderenbeleid vorm gegeven.
Bij een bezoek wordt veel aandacht gegeven aan voorlichting en
tips voor verbetering van de informatie van de vaak complexe openbare organisaties. Onderwerpen die
aandacht hebben zijn onder andere zorgverlening, openbaar vervoer,
wonen, veiligheid en milieu.
Hierover worden de aanwezigen
in het eerste deel van de bijeenkomst helder geïnformeerd. Tijdens
het tweede deel kunnen bezoekers vragen, opmerkingen en sug-

zich makkelijk aanpast, opgewekt is
en communicatief vaardig. Zijn favoriete schoolvakken zijn wiskunde
en gymnastiek, omdat hij zich daarin lekker kan uitleven. Hauke is op
13 augustus aangekomen in Nederland en thuis verwelkomt door een
YFU vrijwilliger. Vanaf het begin was
bekend dat Hauke hier niet het gehele schooljaar kon blijven, daarom
is YFU op zoek naar een familie die
Hauke graag tot aan de zomervakantie van 2012 onderdeel van hun
gezin laat zijn. Gastgezinnen en studenten genieten gedurende het hele traject professionele begeleiding.
Niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook gezinnen zonder kinderen en eenoudergezinnen kunnen zich aanmelden. Een gastgezin krijgt geen financiële vergoeding, YFU vraagt kost en inwoning.
Daar tegenover staat dat u vanuit uw eigen huis een stukje van
de wereld ontdekt en kennis maakt
met een andere cultuur. De student is zelf verantwoordelijk voor
zak-, kleed- en schoolgeld. Interesse? Neem contact op met YFU via
0297-264850 of kijk op de website:
http://www.yfu.nl.

Is uw huisdier
zoek?

de familie het kleintje doodgereden
naast de oprit naar de Hoofdweg in
De Kwakel. Het was zo’n lief beestje en de hele familie is er verdrietig om. Sinds die tijd is moederpoes
Zwartje ook niet meer gezien. Er lag
nogal wat bloed op de weg, dus vermoedt de familie dat zij bij diezelfde
aanrijding gewond is geraakt en ergens weggekropen is, waarschijnlijk
om te sterven. Heeft u deze poezen
aangereden en weet u waar Zwartje heen is gevlucht? De familie wil
graag weten waar ze is. Dit is meteen een oproep aan alle automobilisten: Houd rekening met de dieren.
De katten van de familie Beukhof
zijn boerderijkatten en hoe slim ze

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. VA. Startzondag. Organist: H. Trommel.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, ds. C.G Graafland, Aalsmeer.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
ook zijn, ze kennen geen verkeersregels. Er wordt op de Hoofdweg
vaak veel te hard gereden. De maximumsnelheid is 60 kilometer per
uur. De jongste kinderen van de familie mogen ook beslist niet alleen
de weg op.
Als Zwartje ook dood is, is de familie op deze manier al 5 katten in 16
maanden kwijt geraakt... Informatie:
beukh51@planet.nl.

Waar is jonge poes Flutsie? Bijenmiddag
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de Cyperse poes
Flutsie. Het dier heeft een licht rode
buik en ze heeft zwarte en rode kussentjes onder haar poten. De poes is
pas een half jaar oud en is best wel
een allemansvriend. Flutsie wordt
vermist vanuit de Weteringstraat in
het Centrum. Wie het dier heeft gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer via 0297-343618.

Aalsmeer - Donderdagmiddag 22
september houdt de PCOB de eerste ledenmiddag van het nieuwe
seizoen. De heer en mevrouw Lonne uit Heerhugowaard zijn te gast.
Zij komen vertellen over het houden
van bijen en het maken van honing.
Zij nemen op die middag ook zelfgemaakte producten mee en verkopen
deze. De middag begint om 14.30
uur en wordt gehouden in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. geen dienst. Om
16.30u. ds. T.A. Viezee, Krommenie.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. 15/9 hele dag Ziekendag in Kloosterhof met past. H.
Post. div. koren.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcomm. viering met N. Kuiper.
Zondag 10u. oec. dienst met past. C.
van Lent. Om 14.30u. Poolse dienst.
Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Veen. Startzondag. Om 10u.
Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. J.G. Meynen, Haarlem.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Actieweek
nier
stichting
Amstelveen - Vanaf 18 tot en met
24 september is de folderwand bij
het Infocentrum van Ziekenhuis
Amstelland, in het kader van de actieweek van de nierstichting, ingericht met informatie over nierziekten.
Tevens is 19 september de dag van
de diëtetiek. Ook over dit onderwerp is materiaal aanwezig gedurende deze week.
Het Infocentrum bevindt zich in de
centrale hal van het ziekenhuis en is
tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-755 7118 of via het
emailadres infocentrum@zha.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 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wijKRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspRaKen buRgemeesteR en wethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M.
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRactiespReeKuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 20 september en 11 oktober
2011.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oveRige loKetten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
seRvicepunt beheeR en uitvoeRing
pRovincie nooRd-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

identiteitsKaaRt
Vanaf maandag 12 september 2011 hoeft u niet meer te betalen voor een identiteitskaart indien u ouder bent dan 14 jaar.
Dit is het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 9
september 2011. De uitspraak geldt alleen voor de basiskosten
van een identiteitskaart. Extra kosten zoals bijvoorbeeld voor
een spoedaanvraag of in verband met vermissing moeten nog
wel betaald worden. De leges voor een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen t/m 13 jaar blijft gehandhaafd op e 9,20.
Inwoners van Aalsmeer (van 14 jaar of ouder) die na 29 juli
2011 een identiteitskaart hebben aangevraagd kunnen door
middel van het indienen van een bezwaarschrift, om restitutie
van de leges verzoeken. Een model voor zo’n bezwaarschrift
staat op de site vermeld bij het product Identiteitskaart of is
verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.
De gemeente Aalsmeer onderzoekt de gevolgen van het besluit
van de Hoge Raad. Onder andere de vraag of het besluit ook
met terugwerkende kracht geldt. Indien dat het geval is, krijgen de personen die het betreft zo spoedig mogelijk persoonlijk schriftelijk bericht. Houdt u voor verdere ontwikkelingen
ook onze website in de gaten.
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.

Objectvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor het plaatsen van een
bouwinrichting bij de:
- Irenestraat t.o. huisnr.2
- Catharina-Amalialaan naast nummer 52
Datum verzending vergunning 8 september 2011
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag bij het Pompplein;
Datum verzending vergunning 12 september 2011
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning
is verleend:
- 7Street BV, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 9 september 2011.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.3012.45 uur;
- tentoonstelling van het bloemencorso op het buitenterrein
van Crown Business Studio’s zondag 18 september 2011 van
10.00-17.00 uur;
Datum verzending vergunning 8 september 2011
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- 7Street BV, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 9 september 2011.
wet algemene bepalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Calveslo 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Karperstraat 52, het plaatsen van een dakkapel;
- Lorentzhof 2, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 211A, het bouwen van een schuur.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 302A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Freesialaan 32, het kappen van een blauwspar;
- Händelstraat 48, het kappen van een conifeer, een jeneverbes, een meidoorn en een prunus;
- Hornmeerpark, het vervangen van 6 bruggen;
- Hornweg 137, het plaatsen van een blokhut;
- Jac. P. Thijsselaan / P.F. von Sieboldlaan, het aanleggen
van kabels en leidingen;
- Locatellihof 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Ophelialaan/Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Praamplein 3-69, het wijzigen van de toegangsdeur;
- Raadhuisplein, het vervangen van een brug;
- Rietwijkeroordweg 37, het verplaatsen van een es;
- Rietwijkeroordweg 37, het verbreden van een uitweg en het
kappen van drie wilgen;
- Uiterweg 115, het bouwen van een woning;
- Vuurdoornstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 589, het bouwen
van een berging;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 1652, het bouwen
van een berging.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 september 2011.

Rectificatie
In week 36 is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning
is verleend voor het plaatsen van een blokhut aan de Hornweg 137, deze vergunning is echter pas deze week (week 37)
verleend.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 september 2011.
Kennisgeving ontweRp beschiKKing, wet
algemene bepalingen omgevingsRecht,
omgevingsveRgunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens
zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen en
bouwen van een woning aan de Wilgenlaan 6 te Aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september
2011 besloten om het bouwplan positief te benaderen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 september
2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer, balie 6. 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, handhaving en
dienstverlening via tel. 0297-387698.
Kennisgeving ontweRp beschiKKing,
wet algemene bepalingen omgevingsRecht,
omgevingsveRgunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens
zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van een woning aan de Stommeerweg 38 te Aalsmeer. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september 2011
besloten om het bouwplan positief te benaderen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 september 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. 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, handhaving
en dienstverlening via tel. 0297-387698
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen,
handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297-387698. Op
de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
teR inzage legging ontweRp bestemmingsplan
‘spooRlaan’, ontweRpbesluit hogeRe
gRenswaaRden en concept beeldKwaliteitplan
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van
de Wet geluidhinder bekend dat van 16 september 2011 tot en
met 27 oktober 2011 voor een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ met de daarop
betrekking hebbende stukken en het ontwerpbesluit tot
vaststelling van hogere grenswaarden.
Het plangebied betreft de gronden gelegen ten oosten van de
Burgemeester Kasteleinweg, tussen het Baanvak en de Spoorlaan. Het bestemmingsplan “Spoorlaan” dient als planologisch
kader om een herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk
te maken. In het bestemmingsplan zijn de uitgangspunten van
de (toekomstige) gebiedsontwikkeling vastgelegd. De voorgenomen woningbouw is deels gepland in de nabijheid van
de Burgemeester Kasteleinweg. Akoestisch onderzoek heeft
uitgewezen dat bij het appartementengebouw de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder dienen daarom - voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan - hogere grenswaarden te worden vastgesteld voor
in de nabijheid van de Burgemeester Kasteleinweg geprojecteerde appartementengebouw.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit planregels en een planverbeelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan
‘Spoorlaan’ bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er
ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovengenoemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter
inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1
te Aalsmeer. Het ontwerp is in pdf-formaat ook in te zien op de
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.
Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder ligt tegelijkertijd met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor
en is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website:
www.aalsmeer.nl.
Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging
kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het
ontwerp bestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze
kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan Spoorlaan”.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of bij diens afwezigheid, met een van de andere medewerkers van het cluster
Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387575).

Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging
kan een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren
brengen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere
grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder. Het indienen van
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Spoorlaan”.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of bij diens afwezigheid, met een van de andere medewerkers van het cluster
Ruimtelijke Ordening (tel. 0297-387575).
Beeldkwaliteitplan
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan is voor het gebied
van de herontwikkeling een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het
beeldkwaliteitplan zal tegelijkertijd met het bestemmingsplan
worden vastgesteld en in de Welstandnota worden verankerd.
Op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraak- en participatieverordening 2010 wordt over het beeldkwaliteitplan inspraak
verleend. Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de Inspraak- en
participatieverordening 2010 wordt het concept beeldkwaliteitplan gedurende een periode van zes weken ter inzage
gelegd met voor belanghebbenden en ingezetenen de mogelijkheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te
dienen.
Inzien concept-beeldkwaliteitplan
Het conceptbeeldkwaliteitplan ligt tegelijkertijd met het
bestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor en
is in pdf-formaat ook te zien op de gemeentelijke website:
www.aalsmeer.nl.
Inspraakreactie indienen over het concept-beeldkwaliteitplan
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding
van “Concept Beeldkwaliteitplan Spoorlaan”. Voor het kenbaar
maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak
maken met dhr. L. Kiep, of bij diens afwezigheid, met een van
de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening
(tel. 0297-387575).
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de nieuwbouw van een stalling- en opslagloods
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening,
weeK 37
t/m 15 sept Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus
t/m 11 november 2011;
t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v.
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;
t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat
60;
t/m 20 sept Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sportlaan 44;
t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;
t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer
bruggen deelgebieden 9 en 10’;
t/m 23 sept APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag
3 september 2011 van 10.00 tot 17.00 uur;
t/m 27 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;
t/m 28 sept Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan
op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein
Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011
van 10.00 tot 19.00 uur;
t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in
de gemeente Aalsmeer ter uitvoering van het bestemmingsplan Noordvork;
t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van
hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai,
op het perceel Uiterweg 113/115;
t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Catharina-Amalialaan naast nummer 52;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van
het bloemencorso op het buitenterrein van Crown
Business Studio’s;
t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend aan
7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;
t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;
t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag, bij het Pompplein;
t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept beeldkwaliteitplan.

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl
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AGENDA

Zaterdag 17 en zondag 18 september

Genieten van schilderijen
en beelden op kunstroute
Aalsmeer - Op vijftien verschillende locaties kan dit weekend, zaterdag 17 en zondag 18 september, genoten worden van schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto’s, keramiek, sieraden en modeaccessoires. Ook wordt deze dagen poezie, jazz, klassieke en wereldmuziek ten gehore gebracht. Voor de
kinderen wordt door organisator
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
een workshop hoeden maken gehouden in het Oude Raadhuis. De
veertiende kunstroute wordt zaterdag om 11.00 uur geopend door directeur Saskia Bruines van De Hint
in de loods van jachthaven Otto
aan de Uiterweg 94, locatie 1. Het
Aalsmeerse koor Davanti zorgt tijdens de opening voor een muzikale noot. Iedere belangstellende is
welkom. Ga zeker genieten, want de
presentatie is divers en de verschillende locaties uniek! Aangeraden
wordt wel om zoveel mogelijk op de
fiets te gaan, op de Uiterweg is nauwelijks parkeergelegenheid. In de
loods van jachthaven Otto exposeren liefst tweeëntwintig kunstenaars
met schilderijen en beelden. Locatie
2 is Uiterweg 185 en hier kan in het
atelier van Karin Borgman kennis
gemaakt worden met schilderijen,
grafiek, keramiek en beelden van
drie kunstenaars. Locatie 3 is het
atelier en de tuin van beeldend kunstenaar Miep Maarse aan de Uiterweg 181. Locatie 4 is jachthaven De
Oude Werf van de familie Harting
aan de Uiterweg 125-127 en in de
loods presenteren zes kunstenaars
keramiek, beelden, schilderijen, foto’s, sieraden en modeaccessoires.
Op locatie 5 is een leegstaande kas
van kwekerij De Residentie aan de
Uiterweg 71 opgevrolijkt met schilderijen en foto’s. Soms letterlijk tussen de planten exposeren op locatie
6, de Historische Tuin op Uiterweg
32, veertien kunstenaars schilde-

rijen, beelden, sculpturen, tekeningen, keramiek, sieraden en installaties. Locatie 7 is het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat 8 met schilderijen
en een dierenparade op de Kinderkunstzolder. Ook is hier een workshop ‘Feesthoeden maken’ voor kinderen, Zowel zaterdag als zondag
tussen 14.00 en 16.00 uur. Locatie
8 is de Oude Veiling in de Marktstraat 19 en hier exposeert de stichting Muzikaalsmeer muziekinstrumenten, foto’s en relikwieën uit het
Aalsmeerse muziekverleden. Ook
worden beeldregistraties verleend.
Beide dagen is er ook live muziek
door Aalsmeerse muzikanten. Locatie 9 is het huiskamermuseum aan
de Van Cleeffkade 12a met hier de
spraakmakende Mokum Collectie.
Op locatie 10 toont Cathy van der
Meulen in haar atelierboot aan de
Oude Spoordijk 14 met gastexposanten schilderijen, beelden, sieraden en hoeden. Locatie 11 is de idyllische antieke bloemenschuur van
keramiste Carla Huson op het Stokkeland. Locatie 12 is cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat en hier
is een fototentoonstelling te zien
van een drietal fotografen. Locatie
13 is de Gedichtentuin op het historische Boomkwekerskerkhof aan de
Stommeerweg, hoek Gerberastraat.
Op het thema ‘vrij’ zijn 22 gedichten
geschreven en deze staan opgesteld tussen de oude zerken en indrukwekkende bomen. Locatie 14 is
de watertoren aan de Kudelstaartseweg en hier wordt werk tentoongesteld van leerlingen van groep 7
van obs De Zuidooster en obs Kudelstaart. Locatie 15 tot slot bevindt
zich aan de overkant van de watertoren, in de voormalige waterkelder:
Galerie Sous-Terre en hier kan kennis gemaakt worden met vooraanstaande Poolse kunstenaars en in
de tuin met een uitgebreide verzameling beelden.

Smartlappenkoor Denk aan de Buren laat van zich horen op locatie 4, Uiterweg 125-127. Zaterdag om 15.00 uur.

Jazz, pop, smartlappen en meer

Muziek tijdens kunstroute
Aalsmeer - Op het merendeel van
de vijftien te bezoeken locaties tijdens de kunstroute deze zaterdag
17 en zondag 18 september is livemuziek te zien en te horen. Zaterdag
wordt locatie 1 (Uiterweg 94) na de
opening opgevrolijkt met zang van
het Aalsmeerse vrouwenensemble
Davanti, om 13.00 uur geeft accordeonist Cor Trommel een optreden
en om 14.00 uur het fluitensemble
van De Hint onder leiding van Judith
Glasbeek. Zondag is hier om 14.00
uur een klassiek optreden met een
theatraal tintje van Kaaijk & Co. Op
locatie 2 (Uiterweg 185) kan beide
dagen om 15.00 uur geluisterd worden naar wereldjazz van Neco Novella. Op locatie 4 (Uiterweg 125127) zingt zaterdag om 15.00 uur
het Aalsmeerse smartlappenkoor
Denk aan de Buren de sterren van

de hemel en zondagmiddag treden
verschillende muzikanten op. Op
locatie 5 (Uiterweg 71) is ook beide dagen levendige muziek. Op locatie 6 (Uiterweg 32) zijn zaterdag
tussen 12.00 en 17.00 uur verschillende optredens van percussieband
Djembikkels en zondag presenteert
Masongo West-Afrikaanse percussie tussen 14.00 en 17.00 uur. Op locatie 8 (Marktstraat 19) verzorgen
Aalsmeerse muzikanten, onder andere gitariste en zangeres Saskia
Veenswijk en de band van de familie
Buskermolen, optredens en draagt
dorpsdichter Marcel Harting voor.
Op locatie 10 (Oude Spoordijk 14)
wordt de muziek verzorgd door de
Hoofddorpse gitarist Co Kemp. De
locaties zijn vanaf de weg herkenbaar door de KCA-vlag en zijn voorzien van een nummer.

Dippers op culturele toer
Aalsmeer - Tijdens de kunst en
cultuur route op 17 en 18 september zullen ook de Dippers weer (illegaal) acte de présence geven. In de
schuur van voorzitter van der Meer
zullen zij hun culturele erfgoed betreffende Aalsmeer en omstreken te
koop aanbieden. Dit ‘werken’ is uit
nood geboren, want de opbrengst
zal voor een groot deel verdwijnen
in de wel haast bodemloze schatkist. Zeker nu de Dippie 4 vlak voor
de laatste pramenrace toch een
aantal onderhoudswerkzaamheden
bleek te moeten ondergaan is de
bodem geheel uit de kist geslagen!
De ingezette smeergeld actie tijdens de pramenrace, waar de Dippers de (omkoopbare) jury vormden, heeft helaas te weinig pecunia
opgebracht.
Met pijn in het hart zullen dus de
werken van de Aalsmeerse schrijvers A.Vreeken (Aalsveensche jongens, Kees Morel, Maerten van de
visscher en de avonturen van Piet
van Gent) en J.Eigenhuis (Kampavonturen) te koop worden aangeboden. Ook andere boeken over
Aalsmeer en omstreken liggen in de

kraam. “De prijzen zijn schappelijk
te noemen”, aldus voorzitter van der
Meer. Alles zal worden gelardeerd
met koffie van Hans, cake van Cor
en wellicht met zang en dans van
de Dippers. De kans hierop is het
grootst op zondagmiddag. De boeken zullen te koop worden aangeboden op Uiterweg 142 (achter) in
de schuur op zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Er
is gerede kans dat ook Miss Praam
2011, met wie de Dippers op de juryboot eens goed kennis hebben
gemaakt, samen met haar zus in
volle glorie aanwezig zal zijn. Natuurlijk rekenen de Dippers op veel
koopkrachtige bezoekers.
Weer bingoshow
Verder willen de Dippers alvast hun
volgende activiteit aankondigen. Zij
zullen wederom schitteren in een
oogverblindende Bingoshow in de
Oude Veiling. U kunt zich tijdens de
boekenverkoop ook alvast inschrijven voor deze avond en al bingokaarten bestellen. Komt allen. Kunst
en cultuur hangt bij DIP aan de
muur!

Zaterdag officiële opening

Eerste weekend muziek en
cabaret in Crown Theater
Aalsmeer - Zaterdag 17 september
wordt het Crown Theater Aalsmeer
officieel geopend. Na maanden van
organiseren, plannen en opknappen van de theaterzaal is het zover. Met inzet van vele betrokkenen,
waaronder vrijwilligers en sponsors
gaat het theaterseizoen van start in
het eigen theater in Aalsmeer. Vele zeer bekende muzikanten en acteurs zullen het komende theaterseizoen te zien en te beluisteren zijn
in de mooie zaal van het theater. Bekijk de website www.crowntheateraalsmeer.nl en bestel snel uw kaarten voor de beste zitplaatsen in de
zaal. Om de opening van het Crown
Theater Aalsmeer te vieren heeft het
theater een speciale openingsactie
namelijk: Voor de eerste 4 voorstellingen twee kaartjes voor de prijs
van één. De eerste voorstelling is
op vrijdag 23 september en is muziek. Def Americans brengen House

of Cash. Op zaterdag 24 september
brengt Oeloek de cabaretvoorstelling ‘De nacht van de nasmaak’. Op
vrijdag 30 september kan genoten
worden van muziek van Leoni Jansen met band. Het programma heet
‘The Third Road’. De vierde voorstelling in de openingsaanbieding is op
zaterdag 1 oktober en is cabaret:
News of Comey. Maak kennis met
het theater tijdens één of meerdere
openingsvoorstellingen. U kunt deze kaarten niet via de site bestellen,
alleen telefonisch: 0900-1353 onder
vermelding van opening Crown Theater.
Kijk voor het volledige programma
op de nieuwe website www.crowntheateraalsmeer.nl
Voor het bestellen van de brochure
en meer informatie: mail naar info@
crowntheateraalsmeer.nl. De stichting zit nog dringend om vrijwilligers
verlegen.

Zaterdag start 6e seizoen
Back in Time 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 aanstaande zaterdag 17 september aan een
nieuw seizoen ‘Back In Time’ in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Na twee maanden rust zijn de heren weer helemaal opgeladen om er
weer een swingend seizoen van te
maken. En het wordt een extra feestelijk seizoen: The Beach bestaat dit
jaar 15 jaar en dat wordt ook de rest
van 2011 nog uitgebreid gevierd tijdens diverse evenementen, waaronder ‘Back in Time’. Bovendien wordt
15 oktober aanstaande de vijftigste
‘Back in Time’ georganiseerd en dat
vraagt natuurlijk om een groter opgezet feestje. Onder het thema ‘You
can leave your hat on’ zullen die
avond diverse surprise-acts te zien
zijn. Rond 21.00 uur zullen zaterdag
DJ Cees en DJ Meindert de klok terugdraaien naar de tijd dat de dansvloer explodeerde op de klanken
van favoriete classics uit de jaren
zeventig tot nu. Bekende en minder bekende hits uit die periode zullen de revue weer passeren. In samenwerking met X-treme Showpro-

ductions en VJ Alexander Wahlen
zijn er weer videoclips op het grote scherm te zien. Alle succesvolle elementen van vorig seizoen zullen ook dit seizoen weer worden ingezet. De inmiddels bekende ‘Back
in Time’-discobar wordt weer ingezet en ook krijgt iedere bezoeker bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de
dienstdoende DJ worden ingeleverd. Geen zin om tijdens de avond
de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart in te vullen? Een andere gelegenheid om je eigen smaak
voor die avond kenbaar te maken, is
om een bezoek te brengen aan de
website: www.backintime.nu. Vanaf
daar kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden. Bovendien kan je, als het je leuk lijkt
om ook een keer Gast DJ te zijn op
een ‘Back In Time’-avond, jezelf opgeven via deze site. Ook vrouwelijke
DJ’s kunnen zich aanmelden! Kom
ook naar de opening van een nieuw
seizoen ‘Back In Time’ deze zaterdag vanaf 21.00 uur in The Beach.
Kaartverkoop aan de deur. Entree
slechts 5 euro (inclusief 2 consumptiemunten).

STAGE
MUSIC SHOP
GITAARBOEK

MET AllE HITS
GUnS n’ ROSES E22,45
RUIM ASSORTIMEnT

lUIDSPREKER
KABElS

ER ZIJn WEER

GITAARHAKEn
À E8,45

AAnBIEDInG:

KEYBOARD STATIEf
E29,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag postzegelbeurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17
september gaan de deuren, voor het
eerst in het nieuwe seizoen, weer
open voor de maandelijkse postzegelruilbeurs. Vanaf 09.30 uur zijn alle postzegelverzamelaars en ruilers
welkom. Er kan een bezoekje gebracht worden aan de diverse handelaren of heerlijk gesnuffeld worden in de enorme aantal vijf eurocent stockboeken op de verenigingstafel. Hierin zit vaak heel mooi
materiaal voor een spotprijs. Neem
je boek(en) met dubbele zegels mee
als je wilt ruilen. Ook dat kan hier.
Deze keer heeft Cor, één van de ruilbeursmedewerkers, een kleine ten-

toonstelling met als onderwerp ‘Ballonnen en zeppelins en alles wat in
de lucht hangt’ en dit allemaal op
postzegels. Het is zeker de moeite
waard dit te bekijken. Verder wordt
een verloting gehouden waarmee
planten te winnen zijn.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. De ruilbeurs is in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat en duurt tot 16.00 uur.
De entree is gratis. Voor meer informatie kunt u deze dag ook terecht
bij Cor of Sietze of bel Cor, tel. 0297343885 of Sietze, tel: 0297-340257.

Muziek/Theater
Vrijdag 16 september:
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Toby Beard met band live in Bacchus, Gerberastraat vanaf 22u.
Zaterdag 17 september:
* Concert Hint Bigband voor stichting Mission Summit in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
* Muziektheater met Marjolein Meijers in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Back in Time-feest in The Beach,
Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
* Dansparty in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Vrijdag 23 september:
* Muziek van Def Americans in
Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zaterdag 24 september:
* Oeloek met ‘De nacht van de nasmaak’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Exposities
Vanaf 17 september:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open zaterdag en zondag van
12 tot 17u. Expositie t/m 6 november
17 en 18 september:
* Watertoren open. Zaterdag en
zondag 10 tot 18u. Foto-expositie in
toren.
* Kunstroute Aalsmeer op 15 locaties Uiterweg, Dorpsstraat, Marktstraat, Oude Spoordijk, Gerberastraat en Kudelstaartseweg. Met
veel live-muziek. Zaterdag en zondag van 12 tot 17u.
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in
Historisch Centrum.
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick
Stapel in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen
van water’ van Monic Persoon in fysiopraktijk Kudelstaart

Diversen
Donderdag 15 september:
* Kaartavond buurtver. Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 16 september:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 17 september:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 16u.
17 en 18 september:
* Kunstroute Aalsmeer op 15 locaties. Zaterdag en zondag 12-17u.
O.a. in tuin Oude Raadhuis workshop feesthoeden maken voor kinderen, beide dagen 14-16u.
* Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Zaterdag
en zondag 12-17u.
* Bloemencorso: Een nieuwe start.
Zaterdag 9u. start stoet bij Kloosterhof, Clematisstraat. Route door
Zuid en Centrum. Zondag bezichtiging met extra activiteiten op terrein
Crown Studios, Van Cleeffkade 15.
Maandag 19 september:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 372, 20u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 20 september:
* Open huis in ‘t Baken, Sportlaan
vanaf 10u.
Woensdag 21 september:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 22 september:
* PCOB-middag over bijen in zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Vrijdag 23 september:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
Vergaderingen
Maandag 19 september:
* Inloop vanaf 19u. en vergadering
vanaf 20u. wijkraad Oost in De Mikado, Cath. Amalialaan.
Woensdag 21 september:
* Wijkraad Stommeer over nieuwbouw in Parklaan 27. Vanaf 19.30u.
Donderdag 22 september:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanvang: 20u.
Donderdag 29 september:
* Bewonersavond wijkraad Hornmeer over nieuwe invulling terrein
scholen. Van 19.30 tot 21u.

Vrijdag Bacchus da Musica

Toby Beard in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16
september live in Bacchus da Musica: Toby Beard uit Australië. Blues,
rock and roots? De muziek van Toby Beard is niet tot een enkel genre terug te brengen. Vooral live komt
ze volledig tot haar recht: Pure passie, rauwe energie en nooit een saai
moment. Toby, afkomstig uit Perth
in Australië, is vrijwel constant op
tournee, in kleine zalen en op festivals met meer dan tienduizend toeschouwers, over de hele wereld. Van
juli tot oktober dit jaar speelt ze eerst
in Canada, daarna samen met haar
begeleiders op bas en percussie ook
in Nederland en België. Gutsy blues,
Chilled reggae, Soulful ballads: laat
je betoveren door Toby!. Aanvang
22.30 uur. Zaal open 21.00 uur. Entree Uw Gift . Cultureel café Bacchus
is te vinden aan de Gerberastraat 4.
Info www.cultureelcafebacchus.nl

Zaterdag in cultureel café Bacchus

Marjolein Meijers brengt
‘Van Berini tot Solex’
Aalsmeer - Zaterdag 17 september
brengt Marjolein Meijers haar muziektheaterprogramma ‘Van Berini tot Solex’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. In haar
25 jarige jubileumtour neemt Marjolein uw mee naar vervlogen tijden
zonder ouderwets te worden. Al 25
jaar lovende kritieken over de muziek en de liedjes van Marjolein Meijers. Hoog tijd voor een overzicht
van deze muzikale periode. Meer
dan tweeëntwintig jaar was Marjolein Meijers Annie. Met Harrie (Hans
Kemeling) vormde zij ‘De Berini’s’.In
2006 zette zij de motor van het theaterduo uit. Definitief dacht men.
Maar met Bob Fosko maakte ze een
doorstart. Diezelfde Annie is in een
muzikale verhouding inmiddels An
gaan heten, want met Jan Rot vormt
ze ‘An & Jan’. Maar Marjolein Meijers is ook gewoon Marjolein Meijers. Onder haar eigen naam treedt
zij sinds 2007 op. Solo en toch ook
weer niet, want ze komt met de muzikale broers Walter en Onno Kuipers. ‘Van Berini tot Solex’ begint
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15

uur en de entree bedragt 10 euro per persoon. Voor meer informatie en reserveren: www.cultureelcafebacchus.nl of reserveer uw kaartje door een e-mail te sturen aan reserverentheater@cultureelcafebacchus.nl . U ontvangt dan een bevestigingsmail.
Tentoonstelling en muziek
Tijdens de kunstroute op zaterdag 17 en zondag 18 september
is in Bacchus een fototentoonstelling van Birgit Matschullat, Merel
Meijdam en Reinoud Staps te zien.
Om 16.00 uur zaterdag treden Merel en John hier op en van 17.00 tot
19.00 uur kan gekeken en geluisterd
worden naar Daniel de Moraez (gitaar) en Maria Christina (zang) tijdens de kunstenaars borrel. Zondag om 17.00 uur is de afsluitingsborrel (voor iedereen) en dit treffen
wordt opgeluisterd met live-jazzmuziek door een ensemble onder
leiding van Goos Kaaijk. Bacchus in
de Gerberastraat is tijdens de kunstroute beide dagen geopend van
12.00 tot 17.00 uur.
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Topmuzikant en toptaart
tijdens 14e kunstroute
Aalsmeer - Neco Novellas is de
naam en het gezicht achter de podium genieke en ongekend muzikale singer-songwriter die tijdens de
Aalsmeerse kunstroute twee concerten geeft op het terras bij de ateliers van Karin Borgman en Nanette Kuijpers op Topsvoort aan de Uiterweg. Neco Novellas stamt uit een
heel muzikale familie in Mozambique. Hij is er een nationale beroemdheid en grondlegger van de
zogenaamde ‘Novellas Music for
the world’. In 1996 kreeg hij de kans
zich vijf jaar lang te scholen op klassieke zang en gitaar in Portugal. Die
kans heeft hij met beide handen
aangegrepen. Zo ook de volgende stap, het conservatorium in Rotterdam waar hij vanaf 2001 zijn eigen stijl verder ontwikkelde en verfijnde tot een mix van jazz, pop en
wereldmuziek. Daar ook besliste hij
zich in Nederland te vestigen. Zijn
stem klinkt zoals hij zingt. Wanneer
hij diep spreekt hoor je een fraaie
bariton. Zijn geraffineerde composities zijn verrijkt met invloeden uit
Neco’s jonge jaren in het Chopi-milieu, een etnische groep uit Mozambique. Inmiddels heeft Neco Novellas zich ontwikkeld tot een graag
geziene muzikant en speelde hij onder meer bij North Sea Jazz, Paradiso, Vrije Geluiden en allerlei festivals door het hele land. Zelf zegt
hij over zijn muziek: “Mijn liedjes
vinden hun oorsprong in het dagelijkse leven met familie en vrienden. Mijn muziek raakt aan het hart
en kan daardoor in iedere taal worden verstaan. Zo deel ik mijn leven in een mix van talen door elkaar.” De kunstroute heeft met het
optreden van deze topmuzikant de
primeur omdat Neco er zijn derde
CD Munthu presenteert en te koop
aanbiedt. De concerten beginnen
zaterdag en zondag om 15.00 uur.
Voor wie alvast een voorproefje wil:
www.myspace.com/neconovellas.

Aan tafel
Natuurlijk kan tijdens de concerten aan Uiterweg 185 genoten worden van de biologische toptaart
van Neeltje en Diede en bezoekers
zijn te gast aan de ‘tafels’ van Karin Borgman. Een onderwerp waar
zij zich, net als Klaas Gubbels met
zijn koffiepotten, steeds meer in verdiept. De kleurrijke schilderijen en
linoleumsneden die ze maakt gaan
steeds meer over mensen samen
aan tafel. “De tafel blijft me steeds
maar boeien. De tafel verbindt, dat
is al eeuwen zo. De vormen die
daarbij ontstaan, de mensen aan tafel zijn het onderzoeken meer dan
waard. Ik merk dat de vorm steeds
abstracter en krachtiger wordt en
dat ik steeds meer tot de essentie
kom. De herhaling betekent voor
mij verdieping waarbij de functie
van de tafel steeds meer betekenis krijgt”, vertelt Karin enthousiast.
(www.karinborgman.nl) En dan is
er nog het bijzondere keramiek
van Nanette Kuijpers. Onder de titel ‘Versteende sporen’ presenteert
de keramiste haar jongste werk. De
versteende sporen, het keramiek dat
ze maakt, zijn een weergave van min
of meer toevallig gevonden voorwerpen, zoals vruchten van bomen
of de stok waar de hond mee speelde. Een soort archeologie van de
toekomst waarbij elke vondst mogelijk is. “Het maken van keramiek
is een langzaam proces net als het
verstenen van toekomstige fossielen. Dat raakt aan elkaar. Zo kun je
je afvragen wat toekomstige fossielen kunnen zijn of heel simpelweg
hoe een theezakje er uit ziet als het
zou verstenen”, vertelt Nanette.
De veertiende kunstroute Aalsmeer
is zaterdag 17 en zondag 18 september te bezoeken tussen 12.00 en
17.00 uur. In totaal zijn vijftien locaties te bezoeken. Deze locaties zijn
vanaf de weg herkenbaar door d
KCA-vlag.

Tijden van weleer beleven
tijdens open monumentendag

Oog- en oorstrelend programma

Kunst, muziek en films dit
weekend in Oude Veiling
Aalsmeer -Ook de Oude Veiling
is tijdens de KCA kunstroute zeer
de moeite van een bezoek waard.
Het hele weekend kunnen bezoekers zaterdag 17 en zondag 18 september vanaf 12.00 uur tot in de late uurtjes oog- en oorstrelend genieten van kunst, muziek, gedichten,
historische
muziekinstrumenten,
films en foto’s uit de oude doos. Het
afwisselende programma is te bekijken en te beluisteren over alle ruimtes van de Oude Veiling. In de kleine
bovenzaal hangen de schilderijen
van (oud) Aalsmeerders geschilderd
door Toon de Haas en de bijzondere
tekeningen van Manou Tuning. De
rookruimte is voor dit weekend omgetoverd tot filmzaal, heel wat bekende Aalsmeerders zullen de revue passeren over het filmdoek. Natuurlijk is er ook muziek. Op zaterdag zal zanger/gitarist Wesley Beerendonk van het begin tot het eind
van de dag van zich laten horen.
Wesley speelt zowel eigen liedjes
als Nederlands- en Engelstalige covers. Vanaf 13.30 tot 14.15 spelen de
gitaarleerlingen van Nan Metselaar
van kunstencentrum de Hint in de
kleine bovenzaal. De dichter Pierre
Tuning heeft nieuw werk dat hij om
14.45 uur voordraagt in het grand
café. Daarna betreedt om 15.00 de
band Broken Mules het podium, bestaande uit Ines (zang), Thom (keyboard, piano), Bram (drums), Dirk
(gitaar, ukelele), Kees (saxofoon)
en Meindert (basgitaar), allen met
de achternaam Buskermolen. In de
pauze van Broken Mules is het weer
de beurt aan dichter Pierre Tuning
om het publiek te vermaken. Na de
diverse optredens van Wesley Beerendonk, de gitaarleerlingen van de
Hint, Pierre Tuning en Broken Mules, vindt vanaf 16.15 uur een open

podium plaats geleid door Saskia
Veenswijk. Wil je een gedicht of lied
voordragen aan publiek, dan nodigt
De Oude Veiling je van harte uit om
aan dit open podium deel te nemen.
Aanmelden kan op de dag zelf. Ook
op zondag 18 september betreden
weer bekende en onbekende dichters en muzikanten het Oude Veiling
podium. De aftrap vindt plaats om
12.45 uur met gedichten van Pierre Tuning. Hij geeft het stokje door
aan de band ‘Chairmen’, een jonge alternatieve rockband dat speciaal voor dit weekend in akoestische
setting zal spelen. Chairmen bestaat
uit Stefan Boerlage (zang, gitaar en
toetsen), Steven van Puffelen (basgitaar, zang), Dennis Hooijenga (gitaar, toetsen, zang) en Floris van
Dinteren (drums). Zij spelen nogmaals om 15.00 uur. Om 13.30 vervolgt dichter Pierre Tuning zijn voordracht uit eigen werk. Daarna is het
om 13.45 uur de beurt aan dorpsdichter Marcel Harting en singer/
songwriter Saskia Veenswijk. Samen brengen zij een mengelmoes
van gedichten en liedjes, onder andere uit Marcel’s gedichtenbundel ‘100 jaar liefde’. Zij spelen later op de dag nogmaals, om 16.00
uur. De akoestische popband ‘Sunday Boulevard’, bestaande uit Scott
Breems (zang), Wouter Bakker (percussie), Dion Cuiper (gitaar) en Michel de Wit (gitaar), brengt eigen
liedjes met een jazzy tintje en speelt
om 14.30 en 15.30 uur. Dichter Bram
Landzaat zal om 14.45 en 15.20 uur
het publiek verrassen met zijn gedichten. De zondag zal worden afgesloten met een open podium, geleid door Saskia Veenswijk. Aanmelden kan op de dag zelf. Het moment
van optreden zal worden bepaald
door de volgorde van inschrijving.

Aalsmeer - Niet alleen landelijk
was de 25ste Open Monumentendag een succes, ook in Aalsmeer
bestond veel belangstelling voor
de oude veilinggebouwen. De KCA
werkgroep architectuur en monumenten wist behoorlijk wat mensen
op de been en in de antieke bus van
Maarse en Kroon te krijgen. Dit jaar
stonden de gebouwen centraal, ontworpen door de architecten Berghoef, De Klerk en Staal.
Vooral bij degenen die ooit hadden
gewerkt in de veilingen in de Marktstraat, aan de Oosteinderweg of de
van Cleeffkade waren de verwachtingen hoog gespannen. Zij kregen opnieuw de gelegenheid om
na jaren weer eens kijkje achter
de schermen te nemen. De Monumententocht startte in de Oude Veiling waar eerst een door Ton Offerman gemonteerde film werd getoond. Daarna konden de bezoekers aan de hand van een informatief boekje, geschreven en samengesteld door Joop Kok, nostalgische
foto’s bekijken en een uitvoerige,
ter zake kundige uitleg beluisteren
over de geschiedenis en het ex- en
interieur van de gebouwen. Duidelijk werd hoe in bijna honderd jaar
de oorspronkelijke CAV (Centrale
Aalsmeersche Veilingvereeniging)
in de Marktstraat is opgesplitst en
getransformeerd tot het huidige
grand café De Oude Veiling en de
openbare bibliotheek. Het Veilinggebouw Bloemenlust aan de Oosteinderweg nu zijn dienst bewijst als
recreatie en sportruimte The Beach
en de Veiling aan de van Cleeffkade na het verdwijnen van de TV studio’s wel een heel desolate indruk
maakt. Voor degenen die vroeger in
deze ruimtes hadden gewerkt was
er niets meer over wat hen aan die
tijd deed herinneren. “Ik loop hier
een beetje gedesoriënteerd en gedesillusioneerd rond”, was een reactie. Maar voor wie meer geïnteresseerd was in het thema van dit jaar:
‘Nieuw Gebruik Oud Gebouw’ was
het juist interessant om door de immense grote donkere en totaal verlaten spookachtige ruimtes te lopen.
Anders was dat in The Beach. Veel
van vroeger is hier bewaard gebleven. Opvallend zijn de fraaie geglazuurde wandtegeltjes en het beslag
op de deuren. De voormalige rozentribune is zelfs mooi gerestau-

reerd. Een tweede tribune staat op
de nominatie om te worden gerestaureerd. Of dat wel zo een verstandige keuze is valt nog maar te bezien. De huidige staat toont zo een
fascinerend beeld dat er veel voor
valt te zeggen het zo te laten. Het
publiek kon plaats nemen op de rozentribune om een film uit vroeger
tijden te bekijken die uitnodigde tot
het vertellen van anekdotes. Van de
100 rookten er 98 sigaren. Iedereen
droeg een grijze stofjas en had een
stropdas om. Wie waar zat, degenen
met de hoogste omzet kregen de
beste plaatsen. En dan was er nog
het verhaal van de containers waarvan er één was bestemd voor het afval, en de ander voor archiefmateriaal. De containers werden bij vergissing verwisseld waardoor het afval bleef bewaard en het archief helaas verdween. De tijden van weleer
werden opnieuw beleefd en dat was
te zien aan de gezichten.
Koninklijke vervoer
De vertelde feiten en wetenswaardigheden over de architecten, Berghoef, Staal en de Klerk en hun ontwerpen voegden veel toe aan datgene wat viel te ontdekken. De
technische gegevens zorgden er
voor dat je als kijker alerter naar de
gebouwen ging kijken, je een goede mening kon vormen. Zo kon
men constateren dat het buitengewoon spijtig is, dat het oorspronkelijke ontwerp van architect de Klerk
van 1910 niet werd uitgevoerd. Het
gebouw aan de Oosteinderweg zou
zeker een spraakmakend pronkstuk
zijn geworden van internationale allure. Het woonhuis Barendsen,
aan de Oosteinderweg 215, was alleen vanaf de buitenkant te bezichtigen. Maar de in het huis aanwezige badkamer, uniek voor die tijd,
werd beeldend beschreven door
Frans Janssens. Zijn achtergrond informatie vond een dankbaar gehoor.
Het in 1923 door architect de Klerk
ontworpen huis wordt gezien als
een van zijn belangrijkste ontwerpen. Een leuke bijkomende attractie van deze middag was het vervoer. De antieke bus van Maarse en
Kroon waarin ook Koningin Juliana
regelmatig reisde versterkte het gevoel van een leerzaam schoolreisje.
Janna van Zon

Cursussen tekenen en
schilderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Vanaf 27 september,
een week later dan gepland, kan bij
de Werkschuit deelgenomen worden
aan het schilder- en tekenatelier. Tijdens deze cursus wordt per les met
een ander teken- of schildermateriaal
gewerkt. In de cursus leren de deelnemers de mogelijkheden en beperkingen van verschillende materialen
kennen. De eerste les begint met grafietpotloden, kleurpotloden en de basisvormen, toonwaarden en een eenvoudige kleurencirkel worden behandeld. Daarna wordt met verschillende
andere materialen of een combinatie
hiervan gewerkt. Bijvoorbeeld: aquarelverf, gouacheverf, oliepastel, softpastel, houtskool, ecoline, kroontjespen en inkt. Een aantal technieken
komt aan bod, zoals afstoot- en sjabloneertechniek en compositie, kleuren leren mengen, onderlinge verhoudingen en perspectief worden
behandeld. De cursus is inclusief gebruik van de materialen van de Werkschuit. Jutta Atsma (opleiding Rijksacademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam) geeft sinds 1992 les als
docent. Door haar individuele begeleiding is deze cursus voor zowel de
beginnende als gevorderde tekenaar
of schilder geschikt. De cursus bestaat uit zes lessen van anderhalf uur
en kost 50 euro.
Acryl schilderen
Lia Oudshoorn laat in de cursus
acryl schilderen deelnemers hun eigen ontdekkingsreis maken in vorm,
kleur, verhoudingen, lijnen en compositie. Het bekrachtigen en/of ontwikkelen van een eigen handschrift
en eigenheid vormt in deze cursus
het uitgangspunt. Plezier in het schilderen staat voorop en alle deelnemers worden tijdens de les op individuele manier begeleid. Zowel voor
beginners als gevorderden is er ruimte om een eigen ontwikkeling door te
maken. Ook komen diverse aspecten,
zoals compositie, perspectief, kleurenleer, mengen, verfbehandeling,
schetsen, verhoudingen en het le-

ren kijken aan de orde. Er wordt onder andere gewerkt vanuit een gezamenlijk onderwerp. Een stilleven, een
zelfportret of een landschap kan een
uitgangspunt zijn. Binnen de groep is
het ook mogelijk om zowel realistisch
als abstract te werken. Deze cursus
wordt gegeven op woensdagavond,
bestaat uit acht lessen van tweeënhalf uur en kost 100 euro.
Nieuw: Sieraden maken
Op maandagavond 19 september
start de Werkschuit met een nieuwe cursus sieraden maken van polymeerklei. De cursus duurt 7 lessen, is
van 19.45 tot 22.15 uur en kost 87.50
euro. De mogelijkheden van polymeerklei zijn enorm. In de cursus maken de deelnemers sieraden van polymeerklei, zoals hangers, oorbellen,
broches, maar ook bijzondere kralen. De cursisten leren verschillende (basis)technieken en afwerkingsmogelijkheden. Ook wordt aandacht
besteed aan kleurgebruik, mengen
van kleuren, combinaties met andere materialen, vormen en een beperkt
aantal andere toepassingen dan sieraden. Na elke les gaan de cursisten
met een eigen gemaakt sieraad naar
huis. Voor de cursus zullen pastamachines aanwezig zijn en polymeerklei
kan tijdens de cursus gekocht worden, zelf meebrengen mag ook. Uiteraard zullen ook andere materialen aanwezig zijn. Voor inlichtingen
en opgave: Marion Buckert, tel. 0611864861, Margot Tepas, tel. 0297
340150 of via de website www.gklein.
org/wsa.Aanmelden kan telefonisch
bij Marion Buckert, tel. 06-11864861,
Margot Tepas, tel. 0297-340150 of via
de website www.gklein.org/wsa.

Monic en Connie op unieke
locatie tijdens kunstroute
Dichters tijdens kunstroute
op het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Wat drie jaar geleden begon als een experiment lijkt
nu een vast onderdeel te worden
van de KCA Kunstroute. KCA biedt
dichters een eigen podium op het
Boomkwekerskerkhof. Het is een
uitgelezen plaats om op dit onder
monumentenzorg vallende en door
de gemeente schitterend gerenoveerd terrein onder oude beschermde bomen te kunnen genieten van
de dichtkunst. 21 Dichters lieten
zich door het thema ‘Vrij’ inspireren. Verrassend is het grote aantal
oorspronkelijke interpretaties. Zoals
bijvoorbeeld het gedicht van Danny
Tol. Ook dorpsdichter Marcel Harting weet door mooie woordspelingen zijn gedicht een extra dimensie te geven, hetgeen ook telt voor
het gedicht ‘Vrijen’ van Marijke Haremakers-Bartels. Aan de hand van
een foto van Jaap Aartman schreef
Bram Landzaat zijn gedicht ‘eeuwige schreeuw’. Door zowel gedicht
als de foto te tonen wordt het bezoekers wel duidelijk hoe twee verschillende disciplines een symbiose
kunnen vormen en elkaar kunnen
versterken. Bijna aan het eind van
de dichterlijke wandeling toont Stef
Wouters hoe je met een paar regels
Moeder Natuur kunt bezingen. Het
is om stil van te worden en dan is
het heerlijk om op deze unieke plek
in Aalsmeer even neer te strijken

op het door de gemeente geplaatst
bankje en onder het struweel alle zinnen nog eens laten bezinken.
Aalsmeer biedt met het Boomkwekerskerkhof haar inwoners één van
de mooiste rustpunten, KCA en de
dichters voegen daar gezamenlijk
een prachtig element aan toe.
Stimulerend platform
De gedichten zijn op initiatief van
KCA gebundeld en tijdens de kunstroute op zaterdag 17 en zondag 18
september voor vijf euro te verkrijgen bij de KCA stand op locatie 1,
de loods van jachthaven Otto aan
de Uiterweg 94. Ook is de bundel te
koop in het Boekhuis en in de Readshop. KCA biedt dichters een stimulerend platform, want niet alleen tijdens de Kunstroute wordt aandacht
aan de dichtkunst besteed. Ook
kunnen liefhebbers op de laatste
donderdag van januari 2012 op de
internationale gedichtendag in cultureel café Bacchus komen luisteren naar gedichten of voorlezen uit
eigen werk.
Het thema voor deze avond wordt
door Poëtry International in november bekend gemaakt. Het Boomkwekerskerkhof is zowel zaterdag
als zondag open van 12.00 tot 17.00
uur.
Janna van Zon

Aalsmeer - Na het succes van vorig
jaar, waar Connie Fransen schilderijen en Monic Persoon foto’s presenteerden in huize Het Geluk aan de
Uiterweg wat voor deze gelegenheid door beide dames werd omgetoverd tot één van de spannendste locaties ooit, hebben zij ook dit
jaar een uniek plekje gevonden voor
deelname aan alweer de veertiende
kunstroute. Dit jaar hopen zij het publiek te verrassen in een oude, leegstaande kas van kwekerij De Residentie aan Uiterweg 71. Het voornamelijk nieuwe werk van Connie en
Monic wordt ook dit jaar weer muziFoto Josine van Erp

kaal ingelijst door de Kadoband, die
op eigen, speciale wijze het publiek
zal vermaken. Tevens presenteert
NieuwNat het nieuwe najaarsnummer met als thema ‘ Aalsmeer en de
Dood’, waaraan Monic enkele fotografische bijdrages heeft geleverd.
Uiteraard ook hier dit jaar weer gelegenheid voor een kopje koffie of
een drankje.
De kas ligt achter aan de kwekerij,
met uitzicht op de Kleine Poel, en
is met de fiets of lopend te bereiken. De kunstroute is zaterdag 17
en zondag 18 september te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Wie heeft foto’s
Benidorm-team?

foto’s: Kicksfotos.nl, Jacqueline Kristelijn e.a.

Aalsmeer - Tijdens de pramenrace werd Aalsmeer geplaagd
door een zeer bekend en tot voor kort gelukkig (?) nog onbekend fenomeen in de wateren van Aalsmeer: de Benidorm
Bastards. Vele toeschouwers en zelfs hulpverleners in het
blauw hebben het geweten dat de Benidorm Bastards mee
vaarden op een praam. Nog voor de Bastards naar home
sweet home Benidorm vertrekken, hebben ze een verzoek:
Als u nog leuke foto’s heeft van de Benidorm Bastards stuur
ze dan op naar benidormbastards2011@gmail.com

Pramenrace gezellig en zonnig

‘Ik hou van...’ uitslagen!
Aalsmeer - ‘Ik hou van...’ was het thema van alweer de zesentwintigste pramenrace. Het was een
prachtige, zonnige dag en alle deelnemers hadden flink uitgepakt wat betreft kostuums en aankleding
van de praam of bok. Maar wat ook telt is de uitslag. Bij deze:
1

Zomaar eentje vergeten

Bestuur SPIE
houdt van...

Aalsmeer - Tja, het kan gebeuren, maar toch eigenlijk niet
als het gebeurt met het beste paard van stal. Dit toch iets teveel eer? Feit blijft dat niet alle bestuursleden van SPIE in de
Praambode hebben kunnen vertellen waar zij zoal van houden. Eentje is vergeten: Jan Millenaar. En het is toch best
makkelijk om van alles over hem te weten. Het maakt het
gesprek aanknopen in ieder geval een stuk makkelijker. Bij
deze dus:
Jan Millenaar
Ik hou van: Mensen en van sommige dieren. Ik hou niet van
drank, maar vind dat wel verschrikkelijk lekker. Mijn favorieten vallen toch wel onder de rode wijnen een Barollo, Brunello een Vega Sicilia Unico voor de kenners vind ik wel de
top, net als een Petrus. Dat zijn wijnen waar ik echt voor ga
zitten en helemaal stil van word. Ik hou ook niet van eten,
maar ook hier geldt dat ik er geen genoeg van kan krijgen.
Ik ben niet van het favoriete soort eten. Ik vind hoogstaand
culinair fantastisch, daar kan ik met volle teugen van genieten, maar ook van Sushi heerlijk, maar ook van Indonesisch eten, Aziatisch, Italiaans maar ook een echte Hollandse pannenkoek of poffertjes of af en toe een lekker vet patatje met satésaus en een schep sambal. Vakantie: Mijn favoriete vakantie is de wintersport, je lekker naar boven laten
brengen om vervolgens de eerste keer rustig de omgeving
te leren kennen en te genieten van de natuur, om dan als je
weer je naar boven laat vervoeren, de lift uit springt om vervolgens zo snel mogelijk weer beneden naar de lift te gaan
om je weer naar boven te laten vervoeren. Lezen: Pieter Lakeman is toch wel één van mijn favoriete schrijvers. Sport:
Om te doen golven en om naar te kijken voetbal. Ik ben gezegend met twee jongens die allebei deze sport uitoefenen.
Zij lopen al op de fusie vooruit, de een voetbalt bij VVA en de
ander bij RKAV, ik zou zeggen, ga is kijken.
Spelletjes: Sudoku. Aalsmeer: Mijn favoriete plekje heb
ik niet, ik vind veel mooi in Aalsmeer en ik vind Aalsmeer
steeds mooier worden. Neem de nieuwbouw Praamplein,
Zijdstraat die aan het einde naar mijn mening mooi wordt
opgeknapt. En het water, vergeet niet het water, Kleine Poel
Grote Poel, Dijksloot.
Ik hou van: De pramenrace, vind ik het mooiste evenement
wat we hebben in Aalsmeer en niet omdat ik deel van het
bestuur uitmaak, maar om de mensen en waarom? Kijk nou
maar eens om je heen op 10 september. Kijk en laat het tot
je komen: Het kippenvel gevoel.
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Aquaprama
Aqua Drama
Stoppies
www.drijfhuis.nl
Klapstuk
De Eerebaje Plokkers
‘t Molmme Goedje
Union Junior
Legale Beppies
Drijfhuis 5
‘t Allegaertje
De Wi Wieven / De Witte v L
Weijekoppen
Feestcomite de Buurt
Team Turbana
De Wipperts
Recreatiever. de Kleine Brug
Tot dat ‘t Zinkt
De Barrel
De DIP Ladies
Ocker Nockel II
@ traction
Poelduikers
Uniek
De Gemiste kans
Stenhuis Maatjes

Willem v.d. Polder
B. v.d. Schilden
H.A. Spaargaren
A. Verhoeve
C. Biesheuvel
C. v/d Schilden
C.A. De Moor
R. van Leeuwen
M. v/d Schilden
J. v/d Polder
C. Piet
K. v Leeuwen
Jack Weij
D.W. Keessen
Jerry Tukker
S. Penne
W. Heeren
D. Lanser
P. Pannekoek
N. v.d. Meer
A. v/d Schilden
M.L. Verbruggen
R. Penne
B. Baardse
Ronald Onclin
J. Brouwer
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Bokken
32
De Swaffelaars
49
Dattifloat Team
38
Aaltje Bagger
37
De Vreeselijke Vreekens
33
Rentapraam
43
De Buertskippers
48
De Ideale Schoonzonen
50
Het Seringenland
119
Tuuteblik
45
Bokkie Beh
36
De Wijzen uit ‘t Oosten
51
Nattevoetjes.nl
31
De Bonte Koe
44
Kees K en de Gotmajoor
52
Poelderboys
53
Diepe Keelen
41
De Koenjoos
39
Bokkenteam Basman
42
Titanic
40
Frau Schoderbuck
29
Deschuit met muisjes
46
De Meubeltjes
34
Blick Black & Bjoetifull
30
De Achterste Zaal
35
De Praam van Piet van Pa
28
ABRACAHADIBA-BUS
47
Bledje 92

G. van der Knaap
A.S. Pommerel
H. Jansen
E. Vreeken
Martin Eveleens
R.J. Pannekoek
J. van Arkel
A. Buis
H. Strampel
M. Uiterwijk
R. Maarse
E. Plaisier
F. v/d Meer
R. Mulder
Rick Mollema
P. Spaander
T. Boomhouwer
B. Been
W. Dijt
A. van de Poppe
A. v.d. Hoorn
J. van der Schilden
M. Offerman
H. Freling
J. Bos
H. Boer
Rob Penha

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2:50:25
3:01:43
3:02:55
3:03:40
3:05:46
3:06:20
3:14:30
3:14:51
2:51:25
3:03:30
3:18:50
3:25:10
3:28:09
3:29:20
3:31:40
3:32:30
3:32:40
3:33:50
3:34:00
3:35:15
3:36:50
3:39:00
3:41:00
3:41:15
3:42:40
3:45:00
0:00:00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dames
57
58
63
65
59
60
64
61
62
55
56
54

E. Janssens
Wilma Hogenboom
Annelies Kooij
J. Turk
E. Dijt
C.E. v/d Laarse
S. Bos
Y. ten Hoeve
C. van Eenennaam
F. Moolhuijsen
M. Pauw
Inge van Arkel

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2:51:07
2:56:30
3:04:09
3:13:45
3:19:07
3:27:20
3:25:20
3:27:00
3:27:15
3:28:55
3:30:45
3:31:25

B. de Vries
B. Kooij
D.P. Maarsen
T. Eveleens
J. Jongkind
M. Ceelen
T.H. de Vries
E. Gouwerok
J. Arendse
J.W. Wegman
Renate Eveleens
F. Rinkel
B. Pannekoek

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

2:24:30
2:34:41
2:38:33
2:39:00
2:51:05
2:55:42
2:57:03
2:57:15
2:58:55
2:59:35
3:00:07
3:01:40
3:02:12

1

1

Henk’s Angels
Badgirls
Team 207
The Beachlady’s
Tieteblik
Herinnert u zich deze nog
Waterladies
De Meiden van Staal
De Kurkentrekkers
Praam Angels
10 PK
Een pot nat

Recreanten
78
De Farregatters
139
‘t Wije Gat
132
‘t Reigertje
135
De Blauwe Banaan
104
Team Ome Dirk
130
De Hoge Dijk
74
De Vlijtbuiters
76
Gouwe Rokken
115
Dirrekies gaatje
137
Historische Tuin II
142
De Kikker
69
De kale Zak
129
Snot en Kwail

1

*
*
*
*
*
*

*
*

*

87
120
131
126
136
102
110
71
122
82
108
86
73
85
67
140
141
138
118
134
128
133
127
121
124
125
123
117
116
112
114
111
107
113
99
106
109
101
103
97
98
95
94
96
105
92
90
88
100
89
91
93
84
79
83
72
77
80
81
75
68

Grote Pino
P.A.P.
Het Witte Hek
Alupra
Mozes
De Optimale Achterblijvers
Ast maar drijft
Puntjetaartleven
Motorschip v/h Josephine
De Harde Bezems
Heerenmetijd
Aprameja
Praa-m-aatje
De Bierbaron
De Kornuiten
After Dorst
De Drifters
Im Port Praam
BLOEMM
Mixed team van ‘t End
‘t Vooroordeel
Pinta’s
Hermamixers
Bosmaniakken
Pitspoezen
Rondje Omweg
De Nachtwacht
Tam Tam
Het eerste Deuntje
Oversharing
Piet Keuregies Preem
Buijte Durrup
Vol Gas!
De Zwarte Ruiter
Papen 1
Vreemdgaanders
De Barreltjes
Pacific Prinsess
Dekzwabbers
De Raketjes
Neeltje Jacoba
Dijkse Nieuwe
‘t Witje
Gang is Allus
De Bovenlanden
De Passaat
Praamikaza
De D’weillers
Tante Paala
Van Begin tot ‘t End
De Prutpraam
The Beachbikkels
Kees Bonkezak
Hart & Lust
De Lemo’s
Polder Power
Het D(r)onkere End
De Rode Schoentjes
De Kacheltjes
Rawhide
Ons Praem

T. van Veen
A. de Vos
A. Ceelen
W. Fokker
C. Alderden
P.H. Buskermolen
K. Janssens
Jesper Tas
Henk v.d. heuvel
P. de Vries
B. Heeren
R. Weij
R. Stolwijk
W. van Leeuwen
J. Engel
H. Spaargaren
A. v.d. Drift
Pieter Slavenburg
Odeke Tas
K. Kramer
L. van Nimwegen
R. Visser
P.M. Buys
M. Molleman
B. Visser
M. Harting
E. Verbeek
E. Slavenb - V v Es
Dio Middelkoop
M. Dol
R. Peters
A. Maarse
C. Alderden
Peter Stokman
D. van ‘t Schip
W. van Leeuwen
F. de Vries
Jeroen Dikkeboom
K. Bakker
S. Tromp
M. van Langeraad
M. de Weille
W. van Tol
R. van Leeuwen
G.C. Nooter
M. Braakman
A. Boom
J. de Weille
R. van Veen
J.J. Eveleens
M. van Vuren
R. Vismans
M. Maarsen
C. Spring in ‘t Veld
J. van Denderen
Richard Hofstede
E. van den Beitel
R.J. Winters
D. v.d. Polder
P. Steur
M. de Vries

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

3:02:50
3:03:12
3:03:27
3:04:00
3:06:16
3:07:56
3:11:07
3:14:20
3:12:27
3:15:52
3:17:47
3:20:43
3:20:51
3:24:08
3:27:40
3:04:50
3:05:10
3:05:20
3:06:15
3:06:15
3:06:30
3:07:00
3:07:15
3:08:00
3:08:10
3:08:40
3:08:50
3:09:50
3:10:30
3:10:45
3:11:20
3:11:30
3:11:35
3:11:50
3:12:00
3:12:25
3:12:45
3:14:00
3:14:15
3:14:50
3:15:00
3:15:25
3:15:40
3:15:50
3:16:10
3:17:20
3:17:30
3:18:20
3:18:40
3:19:25
3:19:25
3:19:25
3:20:00
3:21:00
3:21:35
3:21:55
3:22:20
3:22:40
3:23:30
3:23:40
3:26:10

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* achter de tijd = opdracht gemist, of na 16.30 langs de finish gevaren.

SPIE orde:

Rob & Ria langelaan
Foto de Boer

Jury prijzen
Hagelnieuwe Penta
De Boezemschop
De meer Geluk toegewenst trofee
de Joppe Trofee
Ik heb eerbied voor jou grijze haren trofee
De watertorenprijs
Het Roer om,
Westeindergate

Piet Keuregies Praam
Raketjes
Uniek
Mix team van ‘t end
Pacific Princess
De wijze uit ‘t oosten
De Dippers
De Kornuiten

De Zilveren Praam:
Paul Hogervorst Trofee:
Jan Stokkenland Trofee:
juffrouw Albertien Trofee:
Foto van praam richting.
Rode lantaarn:

Aqua prama
Swaffelaars
Klapstuk
Henk ‘s Angels
De Farregatters
Recreatie ver. De KLeine Brug
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Unieke kans tijdens kunstroute

Genieten van Davanti koor

Verloting 3 obj ecten voor
kindertehuis in Mexico
Aalsmeer - Tijdens de Kunstroute verloot Anneke Harting zowel op
zaterdag 17 als op zondag 18 september een drietal objecten. De opbrengst van deze loterij is bestemd
voor het werk van Deborah Harting
in kindertehuis Pilar de Esperanza in
Mexico. Al enkele keren zijn groepen Aalsmeerse jongeren naar het
kindertehuis gereisd om werkzaamheden aan de gebouwen uit te voeren. De Aalsmeerse Paulien Naber
werkt er al ruim 10 jaar. Ongeveer
een maand geleden is Deborah voor
langere tijd naar Mexico vertrokken.
Zij geeft les aan de kinderen, die
in het tehuis wonen en hoopt hen
daardoor betere toekomstkansen
te geven. Pilar de Esperanza is een
door de staat Mexico officieel erkend kinderopvanghuis, maar ontvangt geen enkele financiële ondersteuning van de overheid.
U kunt meehelpen het werk van Deborah mogelijk te maken door één
(of meer) loten te kopen en maakt
daarmee kans op een van de keramische objecten van Anneke Harting. De waarde van de te verloten objecten varieert tussen de 100
en 300 euro. Een unieke kans dus
om voor een gering bedrag (1 euro per lot) in het bezit te komen van
een fraai kunstwerk. De uitslag van
de verloting wordt beide dagen om
17.00 uur bekend gemaakt. Ook de
opbrengst van de bar (koffie, thee,
wijn, enzovoorts) komt geheel ten

goede aan het werk van Deborah
in Pilar de Esperanza. Wie meer wil
weten over het werk en de belevenissen van Deborah in Pilar de Esperanza, kan kijken op haar website
www.deborahharting.nl.
Het atelier van Anneke Harting is
te vinden op het terrein van jachthaven De Oude Werf aan de Uiterweg 125-127. In de loods (locatie
vier) zijn tevens schilderijen, beelden, foto’s, sieraden en modeaccessoires van vijf andere kunsenaars te
bewonderen. De kunstroute is zaterdag en zondag te bezoeken van
12.00 tot 17.00 uur.

recensie

Herdenkingsconcerten 9/11

Schilderij van Jacek Łydżba.

Polen te kij k bij Sous-Terre
Aalsmeer - Polen is dit semester voorzitter van de Raad van
de Europese Unie. In heel Europa vinden promotionele activiteiten plaats om Polen voor het voetlicht te brengen. In dit kader presenteert galerie Sous-Terre in samenwerking met de Poolse Ambassade en de Poolse Organisatie
voor Toerisme een exclusieve expositie van toonaangevende Poolse kunstenaars. Deze tentoonstelling omvat een heel divers aanbod
aan kunstvormen van tien kunstenaars, elk met een eigen handschrift. Jacek Łydżba maakt met
het paletmes beschilderde doeken met een duidelijke boodschap.
Mikołaj Kasprzyk schildert zijn eigen symbolische wereld. Maria Diduch creëert grote, ruimtelijke objecten en installaties met papier als
medium. Fotografe Anna PisulaMandziej brengt spannende stedelijke landschappen bij nacht. Anna
Marschwicka en Katarzyna Nowak
maken krachtige keramische beelden met vrouwen als onderwerp.
En Beata Stankiewicz-Szczerbik,
Agnieszka Leżniak, Grzegorz Staniszewski en Katarzyna Karbownik

zijn glaskunstenaars die alle op eigen wijze toepassingen van dit materiaal in de autonome kunst laten
zien. Dat loopt uiteen van strakke
geometrische vormen in geslepen
optisch glas, via jurken en hoofden
van gefused glas tot objecten met
een mystieke uitstraling van vloeibaar, in zand gegoten glas.
In het weekend van 17 en 18 september is er tegelijk de jaarlijkse Kunstroute in Aalsmeer. Vijftien
locaties, waaronder galerie SousTerre, stellen hun deuren open om
kennis te nemen van hun aanbod.
Op diverse plekken in de route zijn
er activiteiten voor kinderen en is
er live muziek. Een aanrader voor
iedereen die van kunst houdt. De
expositie met Poolse kunstenaars
bij galerie Sous-Terre loopt van 17
september tot en met 6 november.
Openingstijden: tijdens de kunstroute op 17 en 18 september van
12.00 tot 17.00 uur. Overig: zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Of op afspraak via 0297-364400 of
info@galerie-sous-terre.nl. Galerie Sous-Terre bevindt zich aan de
Kudelstaartseweg 1, tegenover de
watertoren.

Koninklij k Toonkunstkoor
overtreft zichzelf

Aalsmeer - Dirigent Michel Berendsen heeft ervoor gezorgd dat
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
een indrukwekkend herdenkingsconcert voor ‘9/11’ heeft uitgevoerd
in de Karmelkerk in Aalsmeer en in
de Westerkerk in Amsterdam. Solisten waren de sopraan Caroline
Stam en bas Martijn Sanders. Het
koor had zich voor de gelegenheid
versterkt met 16 leden van het Oslo Bach Choir en een uitverkochte Karmelkerk luisterde ademloos
naar het zeer persoonlijk getinte
requiem van de Noorse componist
Iver Kleive, die helaas door een ongelukkige val het orgel niet zelf kon
bespelen. Geerten van de Wetering
was een waardig vervanger in een
bij tijden adembenemend muzikaal
geweld. Kleive componeerde het requiem niet in één keer als volledig
werk. Nadat hij zijn zoon had verloren componeerde hij het ‘Dies irae’,
waarin het verdriet om dat overlijden
tot uitdrukking komt in woedende, repeterende uitroepen van frustratie, afgewisseld met berustende
klanken getoonzet op een Noorse
psalm. Een bijzondere prestatie van
het koor om deze Noorse klanken
geloofwaardig over het voetlicht te
brengen. Nadat de Twin Towers gevallen waren in 2001, wilde Kleive
het requiem voltooien en hij begon
met het ‘Tuba mirum’, waarin de bazuinen allen oproepen voor de troon
te verschijnen. De tenoren en bassen deden deze oproep om voor de
rechter rekenschap af te leggen in
zich herhalende uitroepen, waarna
de het koor de vraag stelde of men
zeker kon zijn, nu zelfs de rechtvaardige nauwelijks veilig zal zijn. Prachtige melodie, die in samenspel met
sopraan en bas gevoelvol werd vertolkt. In ‘Recordare’ werd daarna in
een prachtige melodie vergiffenis

gevraagd voor de dag des oordeels.
Het ‘Confutatis’ is een zeer ritmisch
deel met dreunende mannenstemmen, waardoor de vrouwenstemmen zich vlochten en de sopraan
Caroline Stam smekend vroeg om
bij de gezegenden te mogen zijn.
Wat een prachtige heldere klank
heeft deze sopraan. In het volgende deel ‘Lacrimosa’ klonk de krachtige stem van bas Martijn Sanders
heel gevoelig. Na het heftige ‘Santus’ waar halverwege door de componist was aangegeven dat de uitroepen door elkaar heen moesten
klinken, leek het alsof het koor het
spoor bijster was, maar op het juiste moment bleek dat alles tevoren
zo bedoeld was en ging het ‘Sanctus’ over in het ritmisch verrassende
‘Benedictus’. In het indrukwekkende ‘Agnus Dei’ en het zeer gevoelige ‘Lux aeterna’ toont Kleive dat
hij berust in de situatie en het koor
vertolkte die berusting op indringende wijze. De toehoorders bleven
na afloop in serene stilte afwachten
op de afslag van de dirigent, waarna een welverdiend applaus door
de kerk klonk. Een indrukwekkend,
modern werk. Een dag later voerde het koor hetzelfde werk uit in de
Westerkerk in Amsterdam. Ook hier
was de kerk goed gevuld met een
dankbaar publiek, waaronder de
Noorse attaché en de commissaris
van de koningin in Noord-Holland
en burgemeester Litjens zich bevonden. In deze kerk klonk het requiem, mede door het enorme orgel zo mogelijk nog mooier. Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer kan terugzien op twee schitterende concerten. Michel Berendsen heeft het
koor op strakke wijze door dit heel
afwisselende werk geloodst, wat
voor zo’n jonge dirigent een groot
compliment is. Cls

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
zal het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti optreden na de officiciele opening van de Kunstroute om
11.00 uur op locatie 1, jachthaven
Otto aan de Uiterweg 94. De 16 dames van Davanti, die in juni 2010 nog
de titel ‘Beste Vrouwenkoor Klassiek’
van Nederland wist te behalen, zullen ook op zondag tussen 12.00 en
14.00 hun a-capella zangkunst laten
horen op dezelfde locatie. Davanti staat sinds kort onder leiding van
een nieuwe dirigent. Oscar Mario
Echeverry Bernal, geboren in Colombia, studeerde schoolmuziek aan de
Musikhochschule Köln in Duitsland.

In 2004 verhuisde hij naar Nederland om koordirectie te studeren aan
het conservatorium van Amsterdam.
In 2010 behaalde hij zijn master in
koordirectie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij stelde daarna verschillende projectkoren samen
en is ook nog vaste dirigent van een
kamerkoor in Amsterdam. Tijdens de
kunstroute zal hij niet aanwezig zijn.
Op 5 november zal Davanti meedoen
aan het Festival of Equal voices in
Hengelo. Zaterdag 26 november verlenen de dames hun medewerking
aan een concert van het Nederlands
Concert Mannenkoor in de open Hof
Kerk in de Ophelialaan.

NieuwNAT vanaf zaterdag
Aalsmeer - Deze week rolt de najaarseditie van NieuwNAT van de
persen. Het tijdschrift, met als thema ‘Aalsmeer en de Dood’, zal tijdens de Kunstroute te koop zijn
op Uiterweg 71, dat is locatie 5 op
de plattegrond. Deskundigen hebben geprobeerd de redactie van
NieuwNAT te overtuigen het woord
‘dood’ niet in de titel van het blad
op te nemen, dat zou commerciële
zelfmoord zijn. De redactie is daar
niet voor teruggedeinsd en heeft
een prachtig tijdschrift afgeleverd.
Het blad bevat een interview met
uitvaartplanner Herman Korenwinder, die betrokken was bij de begrafenis van Herman Brood. Leni
Paul interviewde componist Adrie
Groenveld en Mark Kuppenvelt, die
unieke urnen ontwerpt. In het blad
twee heel persoonlijke en aangrijpende verhalen. Een van Frits Rozenberg over zijn zoon Rens en het
verhaal over het plotseling overlijden van Jeroen en de betekenis
die zijn graf nu nog heeft, verteld
door zijn ouders en zus. Ellen Piet
beschrijft een weekend in het uitvaartcentrum en Marnel de HaanTas verhaalt over haar werk als vrijwilligster in ThamerThuis. Dick Piet
schrijft over de begraafplaats bij de
oud-katholieke kerk, Ansje Wei-

ma bezoekt de algemene begraafplaats. Ans de Kruijf schrijft over
het Boomkwekerskerkhof, dat tijdens de Kunstroute is opengesteld en waar dan mooie gedichten te lezen zijn. Corinthe Zekveld
heeft het gedicht ‘De tuinman en
de dood’ bewerkt, in haar versie
heet het ‘De seringenkweker en de
dood’. Yannick Duport schreef een
spannend misdaadverhaal ‘Gedumpt’, dat in vier afleveringen in
het blad is opgenomen. Verder in
dit nummer stukken van dierenarts Joep van Seters, Johan Jonker, Wim van Leeuwen en Miranda Gommans. Natuurlijk ontbreken de ‘vaste’ medewerkers Peter
Maarsen en dichter Marcel Harting niet in dit nummer. De prachtige foto’s in het nummer zijn van
Monic Persoon en Arjen Vos. In het
weekend van de Kunstroute (17
en 18 september, tussen 12.00 en
17.00 uur, uitsluitend op locatie 5)
is het blad te koop voor 4.95 euro.
Dat is dan ook een uitgelezen kans
om ‘gemiste’ nummers van het tijdschrift aan te schaffen, voor een
zacht prijsje zijn oude nummers
van NieuwNAT daar te koop. Vanaf maandag 19 september ligt het
tijdschrift in de winkels, op de bekende verkoopadressen.

Literaire lezing in Boekhuis

Trekking winnend lot door Stefan Eveleens junior met links van hem Stefan
Eveleens van Stevaco Vastgoed.

Actie Alfa tijdens Ride for the Roses

Klaas wint beschilderde
Herman Brood Jeep
Aalsmeer - Alfa Accountants en
Adviseurs heeft op een bijzondere manier ingehaakt op de Ride for the Roses. Voorafgaand aan
het evenement, dat zondag 4 september is gehouden in de omgeving van Aalsmeer, zijn 679 loten
verkocht met als inzet een unieke
prijs: een ooit door Herman Brood
beschilderde Jeep. Op vrijdag 9
september is de trekking gehouden van de loterij. Het winnende lot
is gewonnen door Klaas de Graaf
met het lotnummer 0187.
Het idee voor de loterij kwam uit
de koker van een klant van Alfa
Aalsmeer, Stefan Eveleens van Stevaco Vastgoed BV. Vork benaderde zijn klant met het verzoek om
hem tijdens de Ride for the Roses te sponsoren. Daarop stelde
een enthousiaste Stefan Eveleens
direct de Jeep beschikbaar die hij
had gekocht bij een autodealer. De
auto is ooit door Herman Brood geheel beschilderd in de stijl die voor
zijn werk heel herkenbaar is. De
oldtimer verkeert in prima rijdende staat en heeft een ‘straatwaarde’ van vele duizenden euro’s. In
enkele maanden tijd zijn vele loten
aan de man gebracht door Stefan
Eveleens en de medewerkers van
Alfa Aalsmeer.
De volledige opbrengst van de loterij is ingebracht bij het bedrag
dat alle Alfa-kantoren - Alfa is
hoofdsponsor van het evenement
- hebben opgehaald. Daarmee
kwam het Alfa-totaal op een record van 80.000 euro. Ook de Ride
zelf leverde dit jaar een ongekende score op. De circa tienduizend
deelnemers fietsten verdeeld over
drie afstanden ruim anderhalf mil-

joen euro bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de trekking
van de loterij op vrijdagmiddag 9
september haalde Stefan Eveleens
junior, onder toeziend oog van notaris Bert Buma van Buma Algera
Notariaat, nummer 0187 als winnend lotnummer uit de bus. Binnenkort zal de Jeep officieel worden overhandigd aan de gelukkige winnaar.

Cadeaubon van
Bloemenzegel
winkeliers
Aalsmeer - In september zijn opnieuw twintig spaarders van de
Bloemenzegel winkeliers getrakteerd op een cadeaubon van 5 euro. De gelukkigen zijn: M. BaarsEveleens uit de Geraniumstraat 12,
de familie Eickhof uit Geerland 76,
E. v.d. Graaf uit Ophelialaan 61, H.
Harting uit Otweg 49 in Rijsenhout,
familie de Hon uit Mendelstraat 22,
J. van de Jagt aan Drechtdijk 67 in
De Kwakel, A.A. Kleijn uit Hortensialaan 29, M. Kriebel uit Kas 119, J.
v.d. Lip uit Haydenstraat 48, familie
Noordam uit Boomgaard 32, familie Oosting uit Baanvak 48, B. Pothuizen uit Van Heyningenstraat 7,
Elly Spaargaren van Uiterweg 169,
H.F. Stokkel uit Corellihof 11, familie Terlouw uit Hortensialaan 66, familie Uiterwijk aan Aalsmeerderdijk
577, N. Vreeken uit Nassaustraat 10,
M. Weening uit Mendelstraat 100, J.
van Wirdum uit Baanvak 90 en familie Leeuwrik uit Werven 25.

Aalsmeer - Donderdag 29 september organiseert het Boekhuis
in de Zijdstraat een literaire lezing
over de roman ‘De schilder en het
meisje’ van Margriet de Moor. Literatuurdeskundige Jolien Manassen geeft in woord en beeld uitleg
over de diepere lagen in het boek.
Op 3 mei 1664 loopt Rembrandt
door Amsterdam om wat pigmenten te kopen. Tegelijkertijd denkt
hij na over de compositie van zijn
onder handen zijnde schilderij Het
Joodse bruidje. Op dezelfde dag
wordt de 18-jarige Elsje Christiaens gewurgd op de Dam. Ze kennen
elkaar niet, maar aan het eind van
de dag zullen ze elkaar toch ontmoeten op een heel speciale manier. Jolien Manassen zal tijdens
haar lezing 350 jaar teruggaan in
de tijd en allerlei facetten uit het
boek belichten. Ze zal uit het boek
‘halen wat erin zit’. Daarbij wordt
beeldmateriaal getoond van de
schilderijen van Rembrandt die in
de roman voorkomen. Het verdient
aanbeveling om het boek van te-

voren te lezen. Jolien Manassen is
oprichter van Literalinea, een onderneming in Amsterdam die diverse activiteiten rond Nederlandse literatuur organiseert. Manassen studeerde Nederlandse taalen letterkunde met als hoofdvak
moderne Nederlandse letterkunde. Zij gaf enkele jaren Nederlands
aan middelbare scholieren, ontwikkelde lesmaterialen en gaf cursussen schriftelijke communicatie
aan bedrijven. Als uitgeefster voor
het vak Nederlands was zij gedurende enkele jaren verbonden aan
een educatieve uitgeverij. Zij besloot in 1995 om van de literatuur,
haar grote hobby, haar beroep te
maken wat resulteerde in de oprichting van Literalinea. De literaire avond op donderdag 29 september begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het Boekhuis. Toegangsprijs is 6,50 euro inclusief drankjes. Reserveren is mogelijk via tel.
0297-324454, e-mail: boekhuis@
ctchoffscholte.nl of aan de balie in
de winkel.

Start Film- en Videoclub

Aalsmeer - Maandagavond 19
september gaat de Film- en Videoclub Aalsmeer met een eerste bijeenkomst van start. Deze avond
heeft als inleiding het seizoenthema ‘de documentaire film’. In het komende clubjaar zal regelmatig dit
thema besproken worden. Tevens
worden de leden in de gelegenheid
gesteld om hun vakantiefilms of hun
groene films te vertonen. Een zogenaamde groene film bestaat uit een
film die in de montage een eerste
opzet heeft en waar aan de hand
van de bespreking op de clubavond
de maker voldoende tips en suggesties krijgt om een definitieve montage van zijn film te maken. De F&VA
is nog steeds op zoek naar nieuwe
leden.

Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera zijn
van harte welkom op een van de
komende clubavonden. Vooral het
monteren en toevoegen van muziek
op een PC van video-opnamen die
gemaakt zijn met de nieuwste HD
camera’s geven nog wel eens wat
problemen. Op de videoclub kan
men altijd te rade gaan bij een van
de deskundige clubleden. De clubavonden van de Film- en Videoclub
Aalsmeer worden om de veertien
dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA via tel.
326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Jubileumbloemetj e j arige
veiling FloraHolland!
Aalsmeer -Afgelopen week hebben ruim 1100 gepensioneerde
medewerkers en ‘spelddragers’
van FloraHolland een fraai boeket
thuisbezorgd gekregen.
Dat gebeurde in het kader van het
jubileum van FloraHolland 100 jaar
kleur. Spelddragers zijn de mensen
die in het verleden een FloraHolland- of Aalsmeer-onderscheiding
ontvingen. Bij de boeketten zat een
brief van Timo Huges. Daarin be-

noemde hij de belangrijke bijdrage
die de oud-collega’s en anderen in
hun werkzame leven geleverd hebben aan de ontwikkeling en groei
van de veiling. Huges nodigde de
ontvangers ook uit voor de feestelijke open dagen in september en
oktober op alle vestigingen.
Voor de gepensioneerden en
spelddragers was de onverwachte
bloemengroet een leuke jubileumverrassing!
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Literaire lezing in Boekhuis
Aalsmeer - Donderdag 29 september organiseert het Boekhuis
in de Zijdstraat een literaire lezing
over de roman ‘De schilder en het
meisje’ van Margriet de Moor. Literatuurdeskundige Jolien Manassen geeft in woord en beeld uitleg
over de diepere lagen in het boek.
Op 3 mei 1664 loopt Rembrandt
door Amsterdam om wat pigmenten te kopen. Tegelijkertijd denkt hij
na over de compositie van zijn onder
handen zijnde schilderij Het Joodse
bruidje. Op dezelfde dag wordt de
18-jarige Elsje Christiaens gewurgd
op de Dam. Ze kennen elkaar niet,
maar aan het eind van de dag zullen ze elkaar toch ontmoeten op een
heel speciale manier. Jolien Manassen zal tijdens haar lezing 350 jaar
teruggaan in de tijd en allerlei facetten uit het boek belichten. Ze zal uit
het boek ‘halen wat erin zit’. Daarbij
wordt beeldmateriaal getoond van
de schilderijen van Rembrandt die
in de roman voorkomen. Het verdient aanbeveling om het boek van

tevoren te lezen. Jolien Manassen
is oprichter van Literalinea, een onderneming in Amsterdam die diverse activiteiten rond Nederlandse literatuur organiseert. Manassen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met als hoofdvak moderne Nederlandse letterkunde. Zij gaf
enkele jaren Nederlands aan middelbare scholieren, ontwikkelde lesmaterialen en gaf cursussen schriftelijke communicatie aan bedrijven.
Als uitgeefster voor het vak Nederlands was zij gedurende enkele jaren verbonden aan een educatieve uitgeverij. Zij besloot in 1995 om
van de literatuur, haar grote hobby, haar beroep te maken wat resulteerde in de oprichting van Literalinea. De literaire avond op donderdag 29 september begint om 20.00
uur en vindt plaats in het Boekhuis. Toegangsprijs is 6,50 euro inclusief drankjes. Reserveren is mogelijk via tel. 0297-324454, e-mail:
boekhuis@ctchoffscholte.nl of aan
de balie in de winkel.

Openingsstunt 7Street in
Crown Studios Aalsmeer
Aalsmeer - 7Street is een nieuwe locatie in de voormalige studio’s
in Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15. Met 7 verschillende stijlen kan genoten van een heerlijk
drankje in combinatie met heerlijke gerechten. En vanaf 23 september kunnen bezoekers in samenwerking met het Crown Theater van
Aalsmeer tevens genieten van theater en muziek. Vrijdag 23 september is ook de dag dat 7Street officieel haar deuren opent. Iedere
week is 7Street dan open van donderdag tot en met zondag. Gewoon
een gezellige avond uit behoort tot

de mogelijkheid, evenals het geven
van een bedrijfsfeest of het vieren
van een bruiloft. Om deze opening
te vieren, houdt 7Street aanstaande vrijdag 16 september een openingsstunt. Alle bier, fris en wijn
wordt tijdens deze eenmalige actie van 20.00 tot 22.00 uur aangeboden voor slechts 1 euro. Iedereen is welkom, minimumleeftijd is
wel eenentwintig jaar. 7Street betreden kan via de grote draaideur
aan de zijkant van het studiocomplex in het centrum, zichtbaar op de
N201. Kijk voor meer informatie op:
www.7street.nl.

Voornamelijk in teken elevator pitch

Netwerkavond in Dorpshuis
Aalsmeer - Op woensdag 21 september wordt de vierde Netwerkavond voor ondernemers en ondernemende mensen gehouden in het
Dorpshuis te Kudelstaart. De avond
zal voornamelijk in het teken staan
van de elevator pitch. Een elevator
pitch staat voor een beknopte, boeiende en doelgerichte uitleg waarmee je de aandacht van je gesprekspartner kunt trekken. Hoe slaag je
erin om in enkele bewoordingen en
binnen evenveel tijd als je in een lift
staat, aan iemand te vertellen waarom jij degene bent die belangrijk
voor hem of haar kan zijn? Voor alle duidelijkheid: een elevator pitch
is niet alleen bedoeld voor in de lift.
Er zijn meerdere situaties te bedenken dat je jezelf op een goede manier wil presenteren. Op 21 september krijg je de kans om je aan je collega-ondernemers te laten zien. Wie
zal dit het beste doen? Er is een
prijsje aan verbonden, maar meer
nog, het geeft handvatten om je on-

derneming nog beter te presenteren. Wil je meedoen, bereid je dan
goed voor. Schrijf je pitch uit met
een prikkelende opening. Hij mag
niet langer duren dan 1 minuut (let
wel: 40 seconden is nog beter), niet
langer zijn dan 100 woorden en eindigend met een vraag die nieuwsgierigheid opwekt. Het is een unieke kans om binnen een veilige omgeving (ondernemers onder elkaar)
je pitch te toetsen.
Ook zijn tijdens deze Netwerkavond sprekers uitgenodigd, van
20.00 tot 21.00 uur zijn zij aan het
woord. Daarna zal er vanzelfsprekend weer volop mogelijkheid zijn
op te netwerken. Laat die kans niet
voorbijgaan. De zaal is open vanaf 19.30 uur en er wordt een eigen
bijdrage van 10 euro gevraagd. Betalen aan de kassa. Geef je op via
netwerk2011@gmail.com. Mocht je
op het laatste moment toch willen
komen binnen lopen, dan ben je natuurlijk ook welkom.

Zondag open dag

Nieuw golfconcept vanaf
19 september open
Amstelveen - Wat heeft een hondenwasstraat, een tankstation, selfstorage of autowasstraat met een golftrainingscentrum te maken? Het is Ger
Loogman weer gelukt te komen met
een afwijkend concept, nu in golf. Na
zeven jaar volhardende voorbereiding
bereiken Ger en Tineke Loogman een
mijlpaal met opening van de eerste
twee delen van het golfcentrum Amsteldijk. Ger Loogman, een Amstelveense rasondernemer, staat al jarenlang bekend als bedenker van unieke concepten. Ook nu komt er weer
iets nieuws uit zijn koker. Waar in Nederland kan je tenslotte alle elementen van golf oefenen op een 15 hectare groot trainingscentrum en daarbij
ook nog op een A-status 9 holes golfbaan spelen? Vanaf 19 september kan

het in Amstelveen, iedere dag tussen
11.00 en 16.00 uur. Twee werelden
van trainingscentrum ‘de 9 Werelden
van Golf’ zijn gereed en binnenkort
volgen er nog twee. Aanstaande zondag 18 september houdt goldcentrum
Amsteldijk een open dag van 12.00
tot 17.00 uur. Iedere belangstellende
is welkom. Het enorme trainingscomplex kan bewonderd worden, op het
terras of in het clubhuis kan genoten
worden van een hapje en een drankje
en er is gelegenheid tot aankoop van
een jaarkaart. Aan Bovenpolder 4 in
Amstelveen, onder aan de Ringdijk,
langs de Amstel ligt het golfcentrum
in een prachtige natuurlijke omgeving
en in een heerlijke rust.
Kijk voor meer informatie op www.
amsteldijk.nl.

Winkeliers pakken flink uit

Geweldig zomerfeest op
het Poldermeesterplein!
Aalsmeer - Het is een geweldig
feest geweest op het Poldermeesterplein afgelopen zaterdag 10 september. Vanaf het begin tot het einde was het echt genieten op het
nieuwe winkelcentrum in Aalsmeer
Oost. Het mooie weer was natuurlijk helemaal te gek voor zo`n evenement, waar niet alleen voor de kinderen veel was georganiseerd, maar
ook de ouders en ouderen kwamen
aan hun trekken. Direct om 09.00
uur was het al druk met bezoekers
op het plein waar voor iedereen voldoende plek was om de auto te parkeren. Er waren kramen van alle
winkeliers die flink uitpakte met leuke en lekkere aanbiedingen. Albert
Heijn had een echt kok staan die
zeer goed was met mosselen koken
en warme bakker Vooges had speciaal mini gevulde koeken en een uitgebreid assortiment hartige broodjes gebakken. Verder een wijn- en
delicatessenkraam en de kraam van
www.tinkahelpt.com deden goe-

de zaken. Duo plant hield ieder uur
een loterij en heeft heel wat gratis
planten uitgedeeld. Het zomerfeest
werd hier opgevrolijkt met muziek.
Dio drogist stond met een geweldig
aanbod van prachtige geuren. De
kinderen konden zich heerlijk vermaken op het Sisi funplein, springkussen en zich laten schminken. Bij
warme bakker Vooges konden onder deskundige leiding heuse slagroomtaarten worden gemaakt. Maar
liefst 229 kinderen hebben vaak met
hulp van beide ouders de mooiste
creaties gemaakt om vervolgens de
heerlijkheden mee naar huis te nemen om lekker te smullen! En dat
allemaal gratis! Waar vindt je dat?
Nou, gewoon op het Poldermeesterplein waar alle winkeliers niemand
uitgezonderd iedere week zijn/haar
uiterste best doet om het de klant
naar de zin te maken. Het mag dus
duidelijk zijn, u bent van harte welkom in Aalsmeer Oost op het Poldermeesterplein!

Banketbakkerij Ab Müller
al 25 jaar aan Stationsweg
Aalsmeer - Op 3 oktober zit ambachtelijk familiebedrijf Banketbakkerij Müller precies een kwart eeuw
op de huidige locatie aan de Stationsweg 5. Banketbakkerij Müller
bestaat overigens al sinds 1866 en
vindt zijn oorsprong in de Jordaan in
Amsterdam. Toen onder de Westertoren, nu onder de Watertoren! Na
in 1978 in Aalsmeer te zijn begonnen in de Zijdstraat verhuisde het
bedrijf in 1986 naar de Stationsweg
om hier in een volledig nieuw pand
het bedrijf verder uit te breiden met
onder andere een tearoom en later
een ook een ruim terras. Hier heeft
men de keuze uit een ruim assortiment belegde broodjes, lunch specialiteiten en uiteraard kan genoten
worden van een heerlijk kopje espresso met een gebakje. Inmiddels
zijn de activiteiten van het familiebedrijf behoorlijk uitgebreid. Zo kunnen er onder andere tegenwoordig
chocolade workshops gevolgd worden en kan er genoten worden van
een heerlijke high tea. Ook op gebied van de nieuwe media is Ban-

ketbakkerij Tearoom Ab Müller erg
actief, zo kunt u al sinds 2004 al uw
lekkernijen online bestellen en zijn
zij sinds een klein jaar ook actief op
Twitter en Facebook en verwennen
zij hun volgers/fans regelmatig met
leuke winacties! Nu dus ruim 33 jaar
in Aalsmeer en 25 jaar aan de Stationsweg, dat moet gevierd worden!
In de periode van 19 september tot
en met 8 oktober is er volop voordeel! 3 Weken lang, elke week een
andere aanbieding met maar liefst
33% korting én kans op de exclusieve gebakfiets. Vanaf maandag
19 september krijgt iedere klant bij
aankoop van een actietas, buiten de
33% korting, ook een lot met kans
op de hoofdprijs, een exclusieve gebakfiets ter waarde van 1000 euro.
Het volledig ingevulde lot kan in de
winkel ingeleverd worden en deze
klanten maken direct kans op één
van de mooie prijzen! De hoofdprijs
is uiteraard de gebakfiets, daarnaast
is er nog een tweede prijs: een High
Tea voor 4 personen ter waarde van
70 euro en een derde prijs een ca-

De gebakfiets is vanaf heden te bewonderen voor de winkeldeur van de jubilaris.
deaubon van 50 euro, te besteden in
de winkel. Maandag 19 september
beginnen de 3 actieweken met een
slagroomschnitt en een boerencake,
samen in een luxe tas én de kans op
de gebakfiets of één van de andere fantastische prijzen, voor slechts
10 euro. Op zaterdag 8 oktober zullen de laatste actietassen worden
verkocht en dit is dus ook een laatste kans om uw lot in te leveren en

zoAans te maken op de gebakfiets.
Maandag 10 oktober zullen de winnende deelnemers benaderd worden om hun prijs af te komen halen.
Om een actietas te kopen bent u van
harte welkom aan de Stationsweg 5
van maandag tot en met vrijdag van
7.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag
van 7.30 uur tot 16.30 uur. De tearoom en het terras sluiten dagelijks
een uur eerder dan de winkel.

Greenport positief over kabinet

Ingezette lijn goed voor
tuinbouwbedrijfsleven
Aalsmeer - “Het is een positief signaal dat het kabinet doorgaat op de
lijn die zij eerder inzette met haar
topsectorenaanpak. Op basis van het
vandaag gepresenteerde bedrijvenbeleid kunnen we met alle partijen in
de keten, kennisinstellingen en overheid de acties nader uitwerken, inclusief de financiële matching.” Aldus
voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland in een reactie op de bedrijfslevenbrief ‘Naar de top’. In de
uitvoering van het advies Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen staan zes thema’s centraal. Dit zijn ruimte & bereikbaarheid,
internationalisering,
duurzaamheid, kennis, onderzoek
& onderwijs, Holland Branding en –
met extra aandacht- gezonde en veilige voeding. “Zo zetten we hoog in
op een gesloten keten voor voedselveiligheid”, aldus Hermans, hiermee
verwijzend naar de EHEC-crisis die
de sector heeft geschaad. De finale
toets ligt voor de uitvoering van alle topagenda-acties bij het bedrijfsleven. “Het is bij de uitvoering van
groot belang om goed aansluiting te
hebben bij de 40.000 MKB-bedrijven
in onze sector.” Het kabinet heeft in
haar bedrijfslevenbeleid ingezet op
de stimulering van de negen economische topsectoren en clusters:
tuinbouw en uitgangsmaterialen,
agro&food, logistiek, high tech, ener-

gie, creatieve industrie, lifesciences,
chemie en water. Deze negen sectoren, zo stelt het kabinet, kenmerken zich door een sterke en kansrijke
internationale marktpositie, een stevige kennisintensiteit, krachtige samenwerking tussen ondernemers en
kennisinstellingen en hebben de potentie een innovatieve bijdrage aan
maatschappelijke uitdagingen te leveren. Deze negen topsectoren leverden in juni actieagenda’s op. De vandaag gepresenteerde kabinetsplannen zijn het antwoord op deze ideeen en suggesties. Het kabinet heeft
voor het nieuwe bedrijvenbeleid in
2012 1,3 miljard euro op de begroting gereserveerd, oplopend naar 2,1
miljard euro in 2015. De sector tuinbouw en uitgangsmaterialen zal zelf
ook veel investeren, zo staat in de
actieagenda. Naast de huidige 80130 miljoen euro, zal ze nog eens 115
miljoen euro extra investeren om deze actieagenda tot een succes te maken. De overheid wordt, naast lopende programma’s, in de T&U-actieagenda om een investering gevraagd
van 220 miljoen euro uit het topsectorbudget. Van deze 220 miljoen euro
is 70 miljoen euro bestemd voor kennisontwikkeling, de overige 150 miljoen vraagt de sector samen met de
topsector Agro&Food voor internationalisering.

Huldiging klant van de maand

Zelfde gedachte Auto Maas
en Autorijschool Hippe
Aalsmeer - Autorijschool Hippe in Amstelveen viel de afgelopen
maand in de prijzen bij Auto Maas.
Dit familiebedrijf, dat net als Auto Maas, streeft naar een optimaal
klantencontact, stapte onlangs in de
vierde nieuwe Seat Ibiza Ecomotive
als lesauto. Volgens Lenie Hippe zijn
de aankopen een geweldig succes
gebleken: “Zowel fiscaal als economisch is dit dé ideale lesauto, sportief, zeer zuinig en ruim. We snappen niet dat concurrentie zit te slapen. Deze auto biedt zó véél.” Dochter Claudia die te zijner tijd het bedrijf overneemt, sluit zich aan bij de
woorden van haar moeder. “We zijn

écht héél blij met de Seat’s als lesauto. Onze leerlingen hebben dat
al menigmaal aangegeven.” Ook
de navigatie voorbereiding voor de
Tomtom die bij fabriek bestelbaar is,
blijkt een hit te zijn. “Zelfs de examinators valt het op”, aldus Claudia Hippe. Tom Wesselingh van Auto Maas verraste bij de aflevering
van de onlangs in gebruik genomen
lesauto de familie Hippe met een
prachtig TW Steel (dames uitvoering) horloge en een prachtige bos
bloemen, want klant van de maand
wordt je niet zomaar. Dan moet er
een bijzondere band zijn en die is er
zeker!

2e katern
Bewoners OTT genieten van
pramenrace met Rode Kruis

Veel bezoekers voor de
Bovenkerkse Urbanuskerk

Aalsmeer - Ruim 90 mensen met
een beperking uit woningen van Ons
Tweede Thuis en hun begeleiders
hebben een leuke dag gehad tijdens
de Pramenrace dankzij vrijwilligers
van het Jongeren Rode Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn. Zittend
in stoeltjes op het grasveld achter
zorgcentrum Aelsmeer bewonderden zij de voorbijvarende boten. Dit
grasveld grenst aan de Ringvaart en
de mooi versierde pramen voeren
hier meerdere keren langs. De OTT
bewoners hadden het erg naar hun
zin met de muziek en de zwaaiende deelnemers. De vrijwilligers trakteerden de OTT bewoners op belegde broodjes en fruit en gingen

Bovenkerk - Op de Open Monumenten Dagen van 10 en 11 september werden belangstellenden in
de gelegenheid gesteld om met eigen ogen te zien wat er in en aan de
Bovenkerkse Urbanuskerk al is gebeurd en wat er verder gaat gebeuren, zeker nu oorzaak en gevolg van
de verzakkingen inclusief de oplossing bekend zijn. Door middel van
een rondleiding met uitleg en met

ook meerdere keren rond met pakjes drinken. De gasten genoten ook
van de liedjes die gespeeld werden
door twee accordeonisten. De gasten gingen tevreden naar huis met
een bloemetje.
Volgend jaar weer, was een veel gehoorde kreet. “Het is heel leuk om
deze dag te organiseren voor OTT
bewoners”, aldus Jurgen Rupschus,
vrijwilliger van het Jongeren Rode
Kruis. Op 14 oktober organiseert het
Jongeren Rode Kruis een disco voor
mensen met een beperking. Geïnteresseerden kunnen zich, eventueel met hun begeleider, opgeven door een email te sturen naar
discorodekruis@live.nl.

Verhuizing vraagt organisatietalent

Vierde Aalsmeerse Fashion
Night een groot succes!
Aalsmeer - De Fashion Night
Aalsmeer op dinsdag 6 september
vond vanwege een windwaarschuwing niet plaats in de feesttent op
het Praamplein maar in The Big Apple in het Crown Business Centre.
Deze locatiewijziging bracht veel extra werk met zich mee, maar dankzij
ieders inzet kan ook de vierde editie van de Fashion Night Aalsmeer
weer een groot succes genoemd
worden. Dankzij de flexibiliteit en
organisatietalent van vele bedrijven
en vrijwilligers was het mogelijk de
Fashion Night op zo’n korte termijn
te verhuizen naar een andere locatie! De avond ging van start in een
andere setting. Er was geen catwalk
waar de modellen de show konden
lopen en ook zeer weinig zitplaatsen voor het publiek. Echter dankzij
veel improvisatie en begrip van de
bezoekers, ging de show rond 20.00
uur van start. De modellen kwamen
bruisend de trap af om de wintercollecties te tonen. Ondanks het
kleine podium wisten zij aan iedere
ronde een aparte draai te geven, zodat de collecties schoenen, lingerie,
kinder, dames –en herenmode verrassend geshowd werden. De haarshow van All About Hair was zeer
divers. Van modellen die de nieuwe
haartrends voor komend seizoen
lieten zien tot gigantische haarcreaties waarin zelfs vlinders verwerkt
zaten werden getoond. Een stukje maatwerk van Olaf van den Wildenberg mocht ook deze avond niet
ontbreken. De brillen van Ed Kriek
kregen op een vernieuwde manier

de aandacht. Een aantal bezoekers was op de foto gezet en aan de
hand van het applaus van het publiek werd bepaald wie met een luxe
zonnebril naar huis ging! Dit tot grote vreugde bij de winnaars. Nieuwe
deelnemer aan de Fashion Night
dit jaar was Espago. Een reuzecadeau, luxe verpakt zoals u van Espago kan verwachten, en enorm grote vazen werden door de modellen
de trap afgedragen en getoond aan
het publiek. De juwelen van Sparnaaij Juwliers werden sprankelend
onder de aandacht gebracht door
Saskia Heijmans. Zij zong de sterren van de hemel met een diamond
song met op de achtergrond mannen met luxe colliers in hun handen.
De kinderen gaven ook dit jaar een
leuke draai aan de avond, mooi
aangekleed lieten zij compleet met
poetsdoekje en zwabber een stukje
uit de musical Annie zien onder leiding van Mariёlle Buskermolen.Na
de show werd tijdens de After Party gedanst en hing er een gezellige
sfeer in de Big Apple. Van de dames
in de muntenjurken kon het publiek
een zakje plukken waarmee men
een van de vele prijzen kon winnen.
Het optreden van Robert Leroy sloot
de avond af. Tijdens de hele avond
zijn foto’s gemaakt door Foto Kruyt.
Voor het bekijken en nabestellen
van foto’s kunt u terecht op de website www.fotokruyt.nl. Bezoekers,
bedrijven en vrijwilligers: Nogmaals
bedankt voor uw begrip namens alle deelnemers.

Jolanda en Ad ‘supervrienden’

behulp van themaborden werd de
renovatie in beeld gebracht. Voor
mensen die goed ter been zijn, werden in groepjes van acht, speciale rondleidingen gegeven boven de
gewelven van de kerk, om de gerepareerde dakspanten en de gefixeerde gewelven te kunnen bekijken. In totaal mochten beide dagen
ongeveer 350 bezoekers verwelkomt worden.

Foto Damiaan Zwietering

Gehandicaptenfeest in tent

Aalsmeer - Donderdag 8 september stond de feesttent op het Praamplein op zijn kop voor een feest van
Stichting Dag van je Leven. Gehandicapten waren in samenwerking met Stichting Ons Tweede
Thuis uitgenodigd voor dit jaarlijkse feest. Zo’n vierhonderd gehandicapten en begeleiders hadden het
erg naar hun zin in de feesttent. Het
thema was, net als vorig jaar, TopStars. Maar liefst 25 optredens werden verzorgd door mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Zo waren er nummers te horen van
Glennis Grace, Frans Bauer, K3, Michael Jackson, André Hazes en ga
zo maar door. Het was duidelijk te
merken dat er van te voren veel geoefend was, want iedereen stond als
een volleerd artiest op het podium.
Alle optredens werden op een leuke manier begeleid door de graag
geziene Clown Berry en zangeres
Sandra Swart. Ook René Eshuijs en
Dennis Wijnhout zongen verschillende herkenbare nummers, waarbij door het enthousiaste publiek uit
volle borst meegezongen werd. Uiteraard werd er ook veel gedanst en
polonaises gelopen. Dit jaar werd
het Dag van je Leven feest voor de
veertiende keer georganiseerd en
ieder jaar wordt dit gezellige evenement groter. Vele voorzieningen uit
onder andere Aalsmeer, Nieuw Vennep, Hoofddorp en Uithoorn waren
richting de feesttent gekomen.
Supervriend
Tussen de swingende optredens
door was er even een wat serieuzer momentje, waarbij Stichting Dag
van je Leven twee mensen bijzonder
in het zonnetje wilde zetten. Wethouder Ad Verburg was speciaal
naar de feesttent gekomen om samen met Rob Langelaan een award
als ‘Supervriend’ en bloemen uit te
reiken aan Jolanda Visser en Ad
Koens, kapitein van Het Partyschip.
Zij werden beiden bedankt voor hun

hulp en bijzondere diensten tijdens
de jaarlijkse Dag van je Leven Botendag. Dit leuke evenement dreigde een teleurstelling te gaan worden voor vele gehandicapte gasten,
omdat het weer die dag erg slecht
was en er niet met kleine boten gevaren mocht gaan worden. Jolanda Visser heeft toen creatief meegedacht en onder meer Het Partyschip
geregeld, dat Ad Koens gratis beschikbaar stelde. Het bestuur is erg
dankbaar dat beiden de Stichting
een warm hart toedragen. Voortaan
zal ieder jaar deze speciale supervrienden-award uitgereikt worden
aan mensen die belangrijk zijn voor
Stichting Dag van je Leven. Voor een
dergelijk groot feest was veel geld
nodig en gelukkig waren er sponsors die meegeholpen hebben om
alles mogelijk te maken. Alle namen
zijn terug te vinden in de bedankadvertentie elders in deze krant en op
de website www.dagvanjeleven.org.
Daar zijn ook leuke foto’s te bewonderen van dit bijzondere evenement.
Clown Berry
Stichting Dag van je Leven blijft
na dit grote feest zeker niet stilzitten, want deze maand bezoekt
Clown Berry verschillende voorzieningen, gesponsord door Stichting De Binding. Voor kleine kinderen en zwaarder gehandicapten
is de feesttent te massaal en daarom gaat de populaire clown, net als
vorig jaar, optredens verzorgen voor
kleine groepen. Ook worden de komende tijd verschillende individuele of groepswensen in vervulling gebracht. Zo wordt er een brunch geregeld, voetbalwedstrijden bezocht,
een groepsfoto gemaakt in klederdracht, gaan een aantal dames naar
een schoonheidssalon en nog veel
meer. Om dit allemaal te kunnen financieren, blijft Stichting Dag van je
Leven op zoek naar donateurs. Dit
omdat de Stichting voor 100% afhankelijk is van giften. Meer informatie hierover is te vinden op de
website.

Maand.com in Crown Studio’s

Ladies night met modeshow
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
de kick-off van Maand.com, het één
maand lang durende social media
experiment in de Crown studio’s
van Aalsmeer. Een viertal kandidaten verblijven 24 uur per dag in het
complex van 60.000 vierkante meter met ongekende mogelijkheden.
Enkel en alleen door het gebruik
van facebook, twitter en de website www.demaand.com moeten ze
een groots persoonlijk evenement
organiseren, wereldrecords verbreken en tal van andere opdrachten
en uitdagingen aangaan en vervullen. In het kader van dit experiment
organiseert Jagaira Hagendijk op
vrijdag 16 september een grote ladies night met een wervelende modeshow met de nieuwste herfst en
wintercollectie in het studio-complex aan de Van Cleeffkade 15. De
show is voor dames met maat 34 tot

maat 54. Bovendien is er een beurs
op het gebied van beauty en kleding. De ladies night is een droom
van Jagaira Hagendijk uit Rotterdam. In 2010 werd zij Miss Plussize
Fashion. Het is haar missie om de
wereld te laten zien dat je niet alleen in maat 34 mooi kunt zijn, maar
dat het de hoogste tijd wordt dat elke vrouw zichzelf mooi gaat vinden.
Diversiteit daar gaat het om. Op de
catwalk zijn dan ook alle soorten
en maten vrouwen te vinden. In totaal staan 32 modellen te trappelen
om de kleding te showen. Tussen
de shows door kunnen bezoekers
zich vermaken op de beurs en/of in
7Street met een gevarieerde horeca-presentatie. De ladies night met
de wervelende modeshow is vrijdag
van 19.00 tot 22.00 uur. De toegang
is gratis. Iedere belangstellende is
welkom.

Rode Kruis zoekt secretaris
Aalsmeer - De huidige secretaris
van het Rode Kruis Aalsmeer schuift
binnen het bestuur door naar de positie van penningmeester, zodat de
afdeling naarstig op zoek is naar iemand die het secretariaat zou willen
overnemen. Begin dit jaar werd de
toenmalige secretaris Joop Vuyk gevraagd voor de functie van voorzitter van de Wmo-Raad. Hij kon daarbij zijn functie als secretaris van het
Rode Kruis Aalsmeer niet verenigen
en legde daardoor die functie neer.
Al gauw kondigde zich een kandidaat aan voor het secretariaat maar
omdat de huidige penningmeester,
Bert Stoof, zich niet meer herkiesbaar stelt vindt er een verschuiving
plaats binnen het bestuur en zal de
huidige, net in functie zijnde secretaris, de functie van penningmees-

ter op zich gaan nemen en zoekt het
Rode Kruis dus opnieuw een kandidaat secretaris m/v. De werkzaamheden van de secretaris of secretaresse bestaan onder andere uit het
voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het maken van het verslag en de actielijst. Daarnaast behoort het verzorgen van de (weinige) correspondentie tot de taken.
In de afdeling Aalsmeer gaat het
grootste deel van de communicatie per e-mail en er kan dus veelal thuis gewerkt worden. De tijd die
erin gaat zitten wordt geschat op 1
dagdeel per week. Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Dick
Overkleeft, voorzitter van de afdeling Aalsmeer via 761430 of per email:
aalsmeer.rodekruis@gmail.
com.

Lunchen bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 21 september is er van 9.30- van 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting bij de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. ’s Middags van 12.00 tot 13.00
uur wordt weer een overheerlijke
lunch geserveerd. ’s Avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een creatieve avond gehouden. Er wordt een

tafelversiering gemaakt van diverse gevouwen servetten. Er zijn die
avond servetten aanwezig, maar u
kunt er ook voor kiezen zelf servetten mee te nemen. De kosten voor
deze avond zijn 5 euro. Voor ontmoeting, lunch en creatief wordt
U hartelijk uitgenodigd. Meer over
Oost-Inn is te vinden op de website
van de kerk: www.oosterkerk.info .

Barbecue in Meervalstraat
Aalsmeer - De afgelopen week
hielden de bewoners van de Meervalstraat hun hart vast: slecht weer
leek de enige optie voor zondag 11
september. Maar de weergoden waren goed gezind. Zaterdag was een
zonnige warme dag, met een flinke
onweersbui ‘s avonds. Zondag viel
er nog een klein buitje, maar voor
de rest: perfect weer voor een barbecue. Met vereende krachten werden aan het begin van de middag
de tenten opgezet en de muziek
klaargezet. Tegelijkertijd werd in diverse huizen de laatste hand gelegd aan lekkere gerechten. Meteen
aan het begin van het feest, rond
vier uur ’s middags, was het gezellig druk. De kennismaking met elkaar werd hernieuwd bij het genot
van een drankje. Na een uurtje ging
de barbecue aan en gingen de eigen Meervalstraatkoks aan de slag
om het vlees heerlijk te roosteren en
te smoren. Daarnaast kon genoten
worden van eigen specialiteiten van
alle buren en samen met de ‘centrale inkoop’ was er zo voor ieder wat
wils: lekkere salades, sauzen, rauwkost en knapperig stokbrood. Ook
voor de nog jonge Meervalstraatbewoners was er genoeg te doen.

Open Huis in
Open Hof Kerk
Aalsmeer - De verbouwing van
de Open Hof Kerk is bijna gereed.
Reeds vanaf dinsdag 20 september
kan het open huis weer plaats vinden in‘t Baken aan de Sportlaan 86.
Iedereen is van harte welkom. Wie
geen mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid te komen, kan contact opnemen met Panc Eikelenboom: 0297-327915, Annie Stoof:
0297-328326, Annie Vijfhuizen: 0297322131 of Bertha v.d.Linden: 0297326940. Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar voor de bezoekers.

Met de bijdragen van de bewoners
en de gemeentelijke subsidie was er
weer een leuk springkussen voor de
kleintjes. Die waren daar maar wat
blij mee. Tijdens de barbecue hadden de kinderen zelfs hun eigen tafeltjes waaraan een hamburgertje of
een stokje saté werd genuttigd.
Onder het genot van de muziek en
zelf meegebrachte drank, werd er
door alle buren lekker gegeten, veel
gepraat en gelachen en gedanst.
Bestaande contacten werden verstevigd en nieuwe aangeknoopt. Na
afloop was er voor iedereen ijs en
koffie. Voor de kleintjes was het op
gegeven moment bedtijd. Later op
de avond hielp iedereen mee met
het opruimen van tenten, tafels en
andere zaken. Het was weer een fijne avond met elkaar. Door de bezuinigingen was er dit jaar voor het
laatst subsidie van de gemeente.
Maar de gulle giften van de afgelopen drie jaar hebben er in de Meervalstraat in ieder geval toe geleid
dat alle buren elkaar een stuk beter
kennen. Ook nu was de barbecue
in de Meervalstraat weer een groot
succes. En volgend jaar gaat de barbecue zeker opnieuw aan.

Infoavond Japan
Aalsmeer - Vrijdag 16 september
wordt een informatieavond over Japan georganiseerd! Kom van alles te
weten over de Japanse cultuur, gewoonten en gebruiken. Ook kunnen
tijdens deze avond films over de Japanse koivis en koi-hunt reizen bewonderd worden. De avond begint
om 19.30 uur. Deelname is gratis en
vrijblijvend, maar het wordt op prijs
gesteld als u zich van te voren even
aanmeldt. Dit kan via 06-10894973 of
www.pro-koi.nl. De lezing is bij Arts
& Ants aan de Oosteinderweg 213.
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Subsidieaanvraag
cultuureducatie

Voortbestaan Recreatie Steunpunt
Aalsmeer Oost nu toch verzekerd!
Aalsmeer - Het Recreatie Steunpunt in Oost is lange tijd een echt
zorgenkind geweest voor stichting De Bovenlanden. Diverse malen zijn vernielingen aangericht en
onlangs moest het sombere bericht
verspreid worden dat het groene
gebied met picknicktafels en aanmeersteigers voor boten langs de
Ringvaart mogelijk niet meer onderhouden kon worden vanwege geldgebrek. De gemeente deelde mede
niet langer meer subsidie te willen
verstrekken als bijdrage in de onderhoudskosten. Het plan werd opgevat om het Recreatie Steunpunt
dan maar af te stoten, maar natuurlijk niet zonder eerst naar an-

Aalsmeer - De gemeentes van
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
gaan samen een subsidieaanvraag
indienen bij de Provincie NoordHolland om het cultuur educatieve aanbod te versterken. Ook willen
zij met deze subsidie de samenwerking tussen culturele instellingen en
scholen een impuls geven.

dere oplossingen te zoeken. En dit
is gelukt, het Steunpunt in Oost
blijft vooralsnog bestaan dankzij
sponsoring.
Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden heeft aangegeven het onderhoud in ieder geval
dit jaar nog voor rekening te nemen.
Voor de periode er na moet het bestuur van de stichting nog een aanvraag indienen. Maar voorzitter Nico Borgman is positief en hoopt
dat dankzij sponsoring het voortbestaan van het Recreatie Steunpunt
nog enkele jaren verzekerd is. Volgens Borgman voorziet het gebied
met name voor wandelaars, fietsers
en watersporters in een aantoonbare, grote behoefte.

Wijkraad Oost
houdt inloop

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt maandag 19 september bijeen in brede school De Mikado, aan de Catharina Amalialaan
66. De bijeenkomst begint om 19.00
uur. Het eerste half uur (inloop) is
bestemd voor wijkbewoners voor
vragen, etc. Om 20.00 uur komt verkeersdeskundige T. Kreukels van de
gemeente de vragen van de wijkraadvergadering op 18 april beantwoorden. Meer informatie is te vinden op de website van de wijkraad.

Vergadering Wijkraad Stommeer
over nieuwbouwplannen
Aalsmeer - Hoofdonderwerp tijdens de vergadering van Wijkraad
Stommeer op woensdag 21 september is de stand van zaken betreffende de nieuwbouwplannen in
de wijk. Zoals bekend is in het verleden het Masterplan N201 met de
bijnaam de Tuinen van Aalsmeer
vastgesteld. Omdat de omlegging
van de provinciale weg al vergevorderd is, komen de nieuwbouwplannen nadrukkelijker in beeld. Vertegenwoordigers van de gemeente komen tijdens de vergadering
een toelichting geven op hoofdlijnen over het Stedebouwkundigontwerp Zwarteweg (DSO) en de algehele plannen van de projectorga-

nisatie &2=1. Daarnaast komt het
nieuwbouwplan van een particuliere projectontwikkelaar op het terrein van de Zuiderkerk en de Schakel in de Hortensialaan, hoek Mensinglaan aan de orde. Uiteraard is er
ook gelegenheid te spreken met de
buurregisseur over veiligheid en onveiligheid in de wijk. Als er buurtbewoners zijn die de nieuwsbrief van
de wijkraad niet hebben ontvangen, kunnen zij deze aanvragen per
e-mail via wrstommeer@gmail.com.
De vergadering van de wijkraad
Stommeer op 21 september begint
om 19.30 uur in de Parklaan 27. Iedere geïnteresseerde is welkom.

Onkruidbestrijding op
stoepen en fietspaden
Aalsmeer - In de week van 19 september begint de gemeente weer
met de onkruidbestrijding. Afhankelijk van het weer zal de ronde twee
à drie weken duren. De route is net
als voorgaande jaren. Kudelstaart,
Hornmeer, Stommeer, Dorp, Industrie en Oosteinde. De Meerlanden
gaat in opdracht van de gemeente
Aalsmeer het onkruid tussen de tegels van de trottoirs, langs fietspaden en goten verwijderen. Dit wordt
gedaan volgens de duurzame on-

kruid methode. Hoe lang het onkruid bestrijden duurt is weersafhankelijk, bij regen kan er namelijk niet gewerkt worden. Het middel zou dan te snel wegspoelen. Het
tractortje met bestrijdingsmiddel
gaat door alle straten van Aalsmeer
en Kudelstaart rijden en na de bestrijding is alle onkruid (hopelijk)
verwijderd. Deze onkruidbestrijdingsronde wordt twee keer per jaar
gemaakt, voor de zomerperiode en
nu aan het einde van de zomer.

Deze boom aan de Bisschop Koenraadstraat in Kudelstaart heeft het loodje
gelegd. Even verderop, aan de Gravin Aleidstraat, konden nog eens twee bomen de strijd tegen de wind niet winnen.

Bomen geveld door harde wind
Aalsmeer - Vooral het westen van
de Randstad had maandag jl te lijden onder de harde wind, die op
sommige plaatsen uitgroeide tot
stormachtige taferelen met windkracht 8 of zelfs 9. De politie Amsterdam-Amstelland kreeg maar
liefst 70 meldingen binnen van omgewaaide bomen. Hier in de buurt
moest langs de N201 een boom

van het wegdek gehaald worden
en dichterbij, in de Ophelialaan viel
een boom bijna op een huis. In Kudelstaart zijn ook bomen tegen de
grond gegaan, gewoon uit het tegelpad gerukt door de enorme
windkracht.
Ook Schiphol had te kampen met
de harde wind. Veel vluchten liepen
vertragingen op.

Mogelijkheid explosievenvondst uitsluiten

Duiken als voorbereiding
op baggeren in Ringvaart
Aalsmeer - Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap
van Rijnland voeren in opdracht van
gemeente Haarlemmermeer vanaf
september duikwerkzaamheden uit
in delen van de Ringvaart rondom
de Haarlemmerpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in
voorbereiding op de baggerwerkzaamheden die gepland staan voor
de periode 2012-2013.

derzoeken dan de metaalhoudende
objecten die tijdens eerder onderzoek gevonden zijn. Meestal treffen
de duikers vooral autobanden, winkelwagens of dergelijke metaalhoudende objecten aan. Toch moet worden zeker gesteld dat er geen explosief ligt op de waterbodem binnen het te baggeren gebied, voordat met de baggerwerkzaamheden
gestart wordt.

Onderzoek
Voordat de baggerwerkzaamheden
starten, worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Een onderzoek naar
zogenaamde Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) uit de Tweede
Wereldoorlog is al uitgevoerd. De
duikwerkzaamheden die vanaf september plaatsvinden zijn een vervolg op dit onderzoek. Duikers on-

Om de omwonenden van de gebieden waar het explosievenonderzoek
plaatsvindt op de hoogte te stellen
van dit onderzoek, zijn bewonersbrieven verzonden. Omdat aan de
Ringvaart ook bewoners van gemeente Aalsmeer wonen, ontvingen
enkelen van hen ook deze brief. De
brief is verspreid bij enkele adressen aan Mr. Jac. Takkade.

Op de hoek van de bios was het liefde op het eerste gezicht

Willem en Hiltje IJntematen Hoeve 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Willem en Hiltje Grietje IJntema vierden vorige week
woensdag dat ze 60 jaar getrouwd
zijn. Het oorspronkelijk uit Friesland
komende diamanten bruidspaar
woont sinds zes jaar in Aalsmeer
in de Anjerhof. Woensdagochtend
kwam burgemeester Pieter Litjens
op bezoek en genoot samen met
hen en twee van hun dochters van
de koffie en heerlijke taart. Deze
was zo mooi dat het bijna zonde was
om hem aan te snijden. Namens het
gemeentebestuur overhandigde hij
een boeket bloemen. Het echtpaar
had ook een gelukswens van Hare
Majesteit de Koningin ontvangen.
Uit Friesland
De 82-jarige Willem is geboren en
getogen in Heerenveen en zag daar
zijn nu 83-jarige vrouw Hiltje Grietje voor het eerst op de hoek van de
bioscoop. Toen liep hij nog een tijdje achter haar aan, maar het duurde niet lang voordat hij naast haar
mocht lopen. Het was liefde op het
eerste gezicht. Op dat moment zat
hij in dienst, waarna hij bij de marine
is gaan werken. Zijn ouders waren
trots dat hij zeeman was, net als opa
van moederskant. Ooit heeft hij zijn
moeder de belofte gedaan om nooit
alcohol te drinken. ‘Geen drank en
geen vrouwen’ en tot op de dag van
vandaag heeft hij zich aan deze bijzondere belofte gehouden, op de
uitzondering van Hiltje na natuurlijk.
“Soms bracht het niet drinken me

in ongemakkelijke situaties,” vertelt
Willem. “Maar omdat ik het haar gezworen heb, wijk ik hier niet vanaf.”
Hiltje Grietje is in Franeker geboren
en in Joure opgegroeid. Haar vader
zat tijdens de oorlog in het verzet en
ze boden Joodse kinderen onderdak. Met Pieter Litjens werd uitgebreid over de oorlog gesproken.
Vier jaar naar Canada
Hiltje werkte in het ziekenhuis in
Heerenveen en bleef na haar trouwen met Willem bij haar ouders inwonen. Hun eerste kind is hier geboren en toen ze in verwachting
was van nummer twee vertrokken
ze voor vier jaar naar Canada. “We
gingen met anderhalf kind heen en
kwamen met drieënhalf kind terug”,
vertelt Hiltje. Haar moeder was erg
ziek en de zwangere Hiltje ging haar
toen verzorgen. Twee kinderen gingen een tijdje bij een zus in Stadskanaal wonen en Willem vertrok met
de oudste dochter naar zijn ouders.
Hij werkte toen bij zijn vader in de
zaak, die elektricien was. Willem
had hier totaal geen ervaring in en
kwam soms voor moeilijke situaties te staan. Via een advertentie
in de Telegraaf vond hij een baan
en woning in Nieuwkoop, waar hij
ging werken achter een ponsmachine in een Engelse fabriek. Toen die
fabriek failliet ging, stond heel het
dorp klaar om alle mensen, die ontslagen waren te helpen aan een an-

dere baan. Zo kwam Willem terecht
als magazijnmeester bij de Fordgarage. Later werkte hij bij de Opel garage in Alphen aan den Rijn en zijn
werkcarrière eindigde bij de Leidse
Lichtfabrieken in Ter Aar, waar hij in
1984 werd afgekeurd door hartproblemen. Hierdoor is het leven van
het 60-jarige bruidspaar aanzienlijk
veranderd, want Willem kwam thuis
te zitten. “
We hebben een goed huwelijk en
konden elkaar goed opvangen”,
zegt Hiltje. En met hobby’s als puzzelen, borduren en lezen vermaken
ze zich prima. “We voelen ons niet
oud en hebben niets te klagen.” Het
gezin IJntema kent de nodige medische tegenslagen, waar ook de zeven kinderen niet van gespaard zijn
gebleven met nier- en blaasproblemen. Willem en Hiltje Grietje zijn
erg gelovige mensen en zijn aangesloten bij de Levend Evangelie Gemeente.
“Ons leven is positief veranderd
toen we de Heer echt hebben leren kennen”, aldus Willem. Volgende week viert het gelukkige bruidspaar groot feest met hun hele familie, waarbij ook de vijftien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen
zullen zijn. Pieter Litjens s nam afscheid met de woorden dat hij hen
over vijf jaar weer komt feliciteren,
al zal het dan in hun aanleunwoning
bij het Kloosterhof zijn, waar ze binnenkort naar toe gaan verhuizen.
Door Ilse Zethof

Groen licht fracties voor
eenmalige bijdrage St.Jan
Aalsmeer - De behandeling van
het onderwerp gericht op het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage van 7.500 euro aan het
bestuur van de R.K. parochie H. Joannes Geboorte ten behoeve van de
restauratie van de kerktoren maakte
duidelijk dat alle fracties bereid waren hieraan hun steun te geven. De
VVD-fractie geeft aan dat de toren
beeldbepalend is voor Kudelstaart
en beperkte steun is voor de fractie geen probleem. Maar voegde er
wel meteen aan toe dat dit niet voor
ieder gemeentelijk monument geldt.
De AB-fractie ging direct akkoord
en voor de PACT-fractie was verval

geen optie. De CDA-fractie merkt
op dat bij het zien van de thermometer bij het kerkgebouw het gevoel van trots overheerst dat de inwoners van Kudelstaart zoveel geld
bij elkaar krijgen voor iets wat belangrijk wordt gevonden. Religie en
een kerkgebouw spelen een wezenlijke rol in het leven van de mensen. Dat de gemeente steun geeft
is een blijk van waardering voor de
mooie actie. De steun van de partijen stemde wethouder Gertjan van
der Hoeven tot blijheid en een bescheiden bijdrage van de gemeente
is dan ook op zijn plaats.
De AB-fractie kaartte het instellen

van een gemeentelijk monumentenfonds nog eens aan. Om te voorkomen dat de Raad zich telkens weer
van geval tot geval moet uitspreken.
In een fonds worden kaders vastgesteld waaraan monumenten moeten
voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.
Als het aan AB ligt komt het fonds al
aan de orde bij de komende begrotingsbehandeling. Wethouder Gertjan van der Hoeven vindt dat wel
erg snel, maar wil wel gaan kijken
of er behoefte is aan een dergelijk
fonds en gaat hiermee aan de slag
en komt er later op terug.

Gemeente gaat wrakken
langs de weg opruimen
Aalsmeer - Steeds vaker ontvangt
de gemeente klachten over aanhangers, boottrailers, caravans, autowrakken en wat dies meer zij die
langere tijd langs de openbare weg
staan. Een controle wees onlangs
uit dat het inderdaad voorkomt dat
genoemde voertuigen langere tijd
ongebruikt blijven staan. Een aantal van deze voertuigen is daarnaast
ernstig verwaarloosd. De opsporingsambtenaren van de gemeente
zijn regelmatig bezig met de actie,

‘Opgeruimd staat netjes en wrakken
van de weg, weg’. Deze actie is erop
gericht parkeerplaatsen weer vrij te
maken en het ontsierende aanzicht
van deze voertuigen te voorkomen.
Proces verbaal
Wie langer dan drie dagen een van
de genoemde voortuigen langs de
openbare weg plaatst, riskeert een
waarschuwing in het kader van Artikel 5:4, Artikel 5:5, Artikel 5:6 van de
algemene plaatselijke verordening.

Indien overtreders geen gevolg geven aan de waarschuwing, kan uiteindelijk het voertuig door de gemeente worden verwijderd. De kosten van het verwijderen kunnen dan
op de overtreder worden verhaald.
Eventueel kan er ook nog proces
verbaal worden opgemaakt. De
exacte tekst van de algemene plaatselijke verordening is te vinden op
de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Na diverse waarschuwingen zijn al door veel burgers ac-

Zweminstructeur
blijft in hechtenis

Aalsmeer - De van seksueel misbruik verdachte zweminstructeur
blijft in voorlopige hechtenis. Maandag 12 september is uitspraak gedaan in de pro forma zitting tegen
de van ontucht verdachte zweminstructeur van zwembad de Waterlelie. De rechtbank in Amsterdam
heeft besloten tot het verlengen
van de voorlopige hechtenis van
de verdachte met maximaal 90 dagen. Voordat die periode voorbij is,
zal een tweede pro forma zitting of
een definitieve inhoudelijke zitting
plaats hebben. Met de uitspraak
blijft de 53-jarige verdachte uit Uithoorn in voorlopige hechtenis.

Herontwikkeling
gebied ‘Spoorlaan’
Aalsmeer - Voor een termijn van
zes weken wordt het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan’ ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Een
ieder die hierover een zienswijze in
wil dienen, kan dat gedurende deze periode doen. Tevens kunnen belangstellenden het beeldkwaliteitplan betreffende deze ontwikkeling
inzien. Hierop kunnen inspraakreacties worden ingediend. Gestart is
met de formele ruimtelijke procedures met het oog op de herontwikkeling van de gronden ter plaatse van
het deelgebied Spoorlaan.

Bewonersavond
in Hornmeer

Aalsmeer - De voor 15 september
geplande vergadering van de wijkraad Hornmeer vervalt. In plaats
daarvan wordt op donderdag 29
september een bewonersavond georganiseerd in het buurthuis aan de
Roerdomplaan van 19.30 tot circa
21.00 uur. Op die avond hebben de
bewoners van de Hornmeer de gelegenheid van gedachten te wisselen over welke voorzieningen zij
missen in de wijk en wat voor invulling zij willen zien van het scholengebied als daar de (voormalige)
scholen mogelijk verdwijnen.

Energiebelasting
ESA terugvorderen
Aalsmeer - B&W hebben, in overleg met de ESA BV (waaronder
Zwembad de Waterlelie), besloten
de exploitatieovereenkomst binnenssportaccommodaties aan te
passen. Dit om het mogelijk te maken de energiebelasting terug te
vorderen. De ESA heeft actie ondernomen om betaalde energiebelasting terug te vorderen.
ties ondernomen. Helaas blijven er
ook autowrakken achter waarvan
geen eigenaar bekend is. Zo zijn
ook geen namen bekend van de eigenaren van twee autowrakken in
Kudelstaart.
Rode wagen zonder spiegels
Nabij de Proosdijhal staat al zeer
geruime tijd een rode personenauto
zonder buitenspiegels, het binnenwerk en de bedrading in het voertuig zijn verwijderd. In de Joke Smitstraat voor perceel 21 staat al zeer
geruime tijd een zwarte personenauto met rondom schade en waarvan het interieur gesloopt is.
Indien deze wrakken niet van de
openbare weg zijn gehaald vòòr
maandag 26 september zal de gemeente Aalsmeer overgaan tot verwijdering.
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Klappen en fiets weg na
woordenwisseling
Aalsmeer - Tussen vier en half vijf
in de ochtend van zaterdag 10 september heeft een drietal fietsers
klappen in het gezicht gehad van
twee onbekenden.
De Aalsmeerders van 16, 17 en 40
jaar reden op het fietspad langs
de N201 toen zij ter hoogte van
Aalsmeerderbrug ingehaald werden
door een grijze brommobiel en een
zwarte bromfiets. Van de bijrijder
van de bromfiets kreeg een van hen

Reanimatie
geslaagd!
Kudelstaart - Op zondag 11 september om 12.40 uur is met succes
een reanimatie uitgevoerd bij een
79-jarige man uit Rijsenhout. In de
Einsteinstraat was de man onwel geworden. Snel is de hulp ingeroepen
van de politie en van de vrijwilligers
van de stichting AED Westeinder.
Ter plaatse is de Rijsenhouter, waarbij geen hartslag meer werd gemeten, behandeld met het defibrilleerapparaat en met succes. Met weer
hartslag kon de 79-jarige snel naar
het ziekenhuis vervoerd worden.

plots een trap tegen zijn been. De
jongen heeft hierop het raam van
het brommobiel bespuugd. Dit pikte de bestuurder niet en keerde om,
net als de bestuurder van de bromfiets. Er is een vechtpartijtje ontstaan waarbij de drie inwoners flinke klappen hebben gekregen. Van
een van hen is een felblauwe fiets,
Gazelle type Orange, afgenomen.
Van de daders is niet meer bekend
dan dat zij een donkere huidstint en
donker haar hebben.

Verkeer ruim 1,5 uur vast
door aanrijding op N201
Aalsmeer - Op donderdag 8 september rond kwart voor vier in de
middag heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N201. Een vrachtwagen en een auto zijn tegen elkaar
gebotst nadat een andere bestuurder, staande op de rechterbaan ter
hoogte van de Mensinglaan, plots
besloot voor de auto links te keren
en terug te rijden richting de Zwarteweg. Bij groen licht trok de automobilist, een 49 jarige man uit
Heemskerk, op, maar moest snel

weer remmen om niet in botsing te
komen met de draaiende bestuurder. De vrachtwagenchauffeur zag
dit te laat en botste op de achterzijde van de auto van de man uit
Heemskerk. De chauffeur, een 20
jarige man uit Roelofarendsveen,
kwam met de schrik vrij. De man uit
Heemskerk is met onbekend letsel
naar het ziekenhuis vervoerd. Door
het ongeluk heeft het verkeer op en
rond de N201 hier ruim anderhalf
uur vast gestaan.

Identiteitskaart voor
14 jaar en ouder gratis
Aalsmeer - Sinds maandag 12
september hoeven inwoners van
Aalsmeer van 14 jaar en ouder niet
langer te betalen voor een identiteitskaart. Dit is het gevolg van de
uitspraak van de Hoge Raad van 9
september 2011. De uitspraak geldt
alleen voor de basiskosten van een
identiteitskaart. Extra kosten, zoals
bijvoorbeeld voor een spoedaanvraag of vermissing, moeten nog
wel betaald worden. De leges voor
een Nederlandse Identiteitskaart
voor kinderen tot en met 13 jaar
blijft 9,20 euro.
Bezwaar maken
Inwoners van Aalsmeer (van 14

jaar of ouder) die na 29 juli 2011
een identiteitskaart hebben aangevraagd, kunnen een bezwaarschrift
indienen met een verzoek om restitutie van de leges.
Een model voor een bezwaarschrift
staat op de website van de gemeente Aalsmeer vermeld bij het product
‘Identiteitskaart’ of is verkrijgbaar bij
de receptie van het gemeentehuis.
De gemeente Aalsmeer onderzoekt
nog of het besluit ook met terugwerkende kracht geldt.
Mocht dit het geval zijn, dan krijgen
personen die het betreft zo spoedig
mogelijk persoonlijk schriftelijk bericht.

Echtpaar Ketelaar 60 jaar getrouwd

Bezoek burgemeester, bloemen
en optreden van Con Amore
Aalsmeer - Op 26 juli 1951 traden
Dirk van Leeuwen en Grietje Ketelaar in het huwelijk en dit 60 jarige samenzijn is afgelopen zaterdag 10 september met vele familieleden uitbundig gevierd. Van Burgemeester Litjens ontving het diamanten bruidspaar de felicitaties, vergezeld van een mooi boeket bloemen
en werden zij officieel toegesproken. Dat werd zeer op prijs gesteld.
Rond 18.00 uur stond het echt-

paar nog een verrassing te wachten. Na een tour met vele optredens
in Friesland, kwam het mannenkoor
Con Amore langs om het echtpaar
toe te zingen. Dirk, vanaf het allereerste begin lid van het mannenkoor, kon dit zeer waarderen en de
overige gasten uiteraard ook. Mede
dankzij het mooie weer en feit dat er
zoveel familieleden bij konden zijn,
kijken Dirk en Grietje terug op een
geweldige dag.

Naar ziekenhuis
na val met fiets

Traumaheli bij bouwongeval
Aalsmeer - Op woensdag 7 september even voor één uur in de
middag is de traumaheli geland nabij de Legmeerdijk voor een ongeval op het bouwterrein bij de nieuwe N201. Een medewerker was ge-

wond geraakt nadat de deur van de
bouwkeet dichtwaaide en hij deze
vol in zijn gezicht kreeg.
De man werd tegen de grond gesmeten. Hij moest zich in het ziekenhuis zijn wond laten hechten. De

man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De medewerkers
van de traumaheli hebben wel hulp
verleend.
Foto: Yvonne van Doorn

Fracties accoord met nota van uitgangspunten

Horeca: “Kudelstaart na
30 jaar wel aan borrel toe”
Aalsmeer - De behandeling van het
onderwerp Project kleinschalige horecavoorziening Kudelstaartseweg
295/297 is gericht op het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten, het beschikbaar stellen van een
krediet voor fase 2 (definitiefase)
alsmede het verklaren mee te willen
werken aan de uitgifte van de ondergrond in erfpacht, indien alleen
daarmee een financieel verantwoorde exploitatie gevoerd kan worden.
Het doel van het project is het invullen van de locatie met een horecavoorziening in een groene omgeving
waardoor de gemeente Aalsmeer
en met name de inwoners van Kudelstaart kunnen beschikken over
een gevarieerd horeca-aanbod op
een bijzondere plek in Kudelstaart.
De CDA-fractie geeft aan zich prima te kunnen vinden in de Nota van
Uitgangspunten en het lijkt de fractie dat er genoeg handvatten worden geboden om een gezonde horecagelegenheid te kunnen exploiteren die recht doet aan een in 2009
aangenomen amendement. Maar
vooral ook recht doet aan de burgers van Kudelstaart. Wat betreft de
huurders van het pand Kudelstaartseweg 297 merkt de CDA-fractie op
dat de gemeente al vijftig jaar in het
bezit is van dit pand en toch wordt
het lastig, zo staat te lezen, om vervangende ruimte verwerven voor de
huidige huurders. Jarenlange wens.
”Het is op de kop af twee jaar geleden dat de gemeenteraad een
CDA-amendement aannam waarin
het college werd gevraagd om met
een herinrichting van Kudelstaartseweg 295-297 te komen. Dat was
bij de afsluiting van het (mislukte)

dossier service-appartementen aldaar. Maar het is al dertig jaar geleden dat het Kudelstaartse café De
Gouden Leeuw afbrandde, dat op
hetzelfde kruispunt in Kudelstaart
stond. Kudelstaart heeft recht op
een volwaardige, zij het kleinschalige, horecavoorziening. Er is een
grote behoefte aan’’, weet Buskermolen. ”Na 30 jaar is Kudelstaart
wel aan een borrel toe’’, sloot het
CDA-raadslid afgelopen donderdag
zijn betoog af.
Groene uitstraling
In het voorstel dat volgende week
donderdag definitief in stemming
komt, staat ook dat de zogenaamde ‘kleinschalige horecavoorziening’ een groene uitstraling moet
hebben met beeldbepalende dorpse elementen. Ook stelt het College
voor enkele bovenwoningen mogelijk te maken. “Er zijn ook voorwaarden gesteld aan de participatie van
omwonenden en andere partijen.
Een prima basis voor een mooie toevoeging aan Kudelstaart. Dat het zo
lang geduurd heeft, daar denken we
nu niet meer aan. Het gaat nu om de
realisatie’’, aldus CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek. Als alles volgens planning verloopt kunnen mogelijke exploitanten al inschrijven in
het vierde kwartaal dit jaar, daarna
volgen ontwerp, de planologische
procedure en uiteindelijk de realisatie in 2012 waarna de kroeg in 2013
in gebruik genomen zou kunnen
worden. ,,Uiteraard in overleg met
omwonenden en andere betrokkenen, daarin voorziet het plan ook’’,
aldus Overbeek. Wat de PACT-fractie betreft moet het allemaal econo-

misch haalbaar zijn en dat is mede bepalend voor kleinschalig. Verder zal er helderheid verschaft dienen te worden over de parkeergelegenheid. De VVD-fractie is van
mening dat in dit geval niet gesproken kan worden van een kleinschalige voorziening, daarin is geen
ruimte voor honderd zitplaatsen. Na
enig aandringen van de PACT-fractie geeft de VVD aan te denken aan
een ruimte van maximaal circa 200
vierkante meter. En niet zoals nu
wordt voorgesteld van 250 tot maximaal 300 vierkante meter. Ook de
parkeergelegenheid baart de fractie
zorgen. De AB-fractie geeft aan dat
een lang gekoesterde wens in vervulling gaat en ziet voldoende kansen wat de ontwikkeling en exploitatie betreft. Ook wordt aandacht
gevraagd voor het parkeren en dat
geldt bovendien voor de cultuurhistorische waarde van de locatie.
Wethouder Ad Verburg geeft aan
dat de parkeerplaatsen voldoen aan
de norm en er komen geen acht extra plaatsen bij, zoals de VVD-fractie aangeeft. Het zijn reeds bestaande plaatsen bij het winkelcentrum.
Adviezen van Horeca Ondernemers
Adviseurs zijn weliswaar bij de stukken gevoegd maar niet al deze adviezen zijn in het voorstel overgenomen. Er komt een archeologisch onderzoek. De huurders van het ‘groene huisje’ en Eigen Haard zijn in gesprek om tot een oplossing te komen. De behandeling van de tweede termijn en besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 22
september 2011.
Door Jan Peterse

Goedgevulde agenda’s na reces

Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst
van het Beraad en de Raad na het
zomerreces leverde donderdag 8
september direct al goed gevulde
agenda’s op en dat vroeg om de nodige discipline bij de dames en heren raadsleden en de twee voorzitters. Het Beraad werd voorgezeten door Joop van der Jagt (AB) en
na de constatering dat René Martijn (AB) en Ines van der Boon-Hulsbos (CDA) bericht van verhindering
hadden gestuurd werd de agenda vastgesteld en vervolgens was
er weinig op te merken bij het zeer
uitgebreide resumé van het Beraad
van 14 juli 2011.
Het voorstel betreffende het goedkeuren van de jaarrekening 2010
en de voorgestelde wijziging van
de statuten van Stichting AURO
(Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen) voor Openbaar Primair Onderwijs was voor de VVD-fractie aanleiding om nog een vraag te stel-

len over een fors tekort. Snel af hameren is wat kort door de bocht.
Het resultaat baart de fractie zorgen Wethouder Ulla Eurich geeft
aan dat een prognose voor de wat
kortere termijn voor het aantal leerlingen verspreid over drie gemeenten moeilijk is te geven. Later op de
avond vindt overigens wel besluitvorming plaats.
De aanvraag omgevingsvergunning
Stommeerweg 38 is gericht op het
afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de
bouw van een woning op het perceel kan bij alle vier de fracties de
goedkeuring wegdragen. Dat geldt
ook voor de aanvraag omgevingsvergunning Wilgenlaan 6 gericht op
het afgeven van geen bedenkingen
voor de nieuwbouw van een woning
op het perceel. Wethouder Gertjan
van der Hoeven moest in de schorsing van de bijeenkomst nog wel
even informeren naar de toets aan

het beeldkwaliteitplan en hierover is
advies afgegeven zodat niets meer
in de weg stond om tot besluitvorming te komen. De behandeling van
het Projectplan FloraHolland Locatie Oost is gericht op het vaststellen dat voor het opstellen geen integrale beleidsvisie nodig is. Alle vier
de fracties gaan akkoord met het
voorstel en spreken van een pragmatische aanpak en besluitvorming
hoeft niet te wachten tot de Raad
van 22 september, maar vindt later
op de avond plaats. De behandeling Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is gericht op het
kennisnemen van het jaarplan 2011
en de jaarrekening 2010 en het bekrachtigen van het besluit om voornoemd jaarplan geheimhouding op
te leggen krijgt eveneens steun van
alle fracties. Ook hier geldt dat met
besluitvorming niet gewacht hoeft
te worden tot 22 september, maar
later op de avond kan plaatsvinden.

Aalsmeer - Op woensdag 7 september is rond twee uur in de middag een fietser ten val gekomen
op de Zwarteweg. Omstanders wilden helpen de 80-jarige man weer
op zijn fiets te zetten, maar hiervoor
had hij teveel pijn. De inwoner is terug op de grond gelegd en politie
en ambulance zijn opgeroepen. Begin juli had de inwoner een rugoperatie gehad. Mogelijk is dit de oorzaak van de valpartij en de hevige
pijn. De 80-jarige is naar het ziekenhuis gebracht.

Tafel op eiland
verbrand
Aalsmeer - Op vrijdag 9 september
is door onbekende brand gesticht
op een eiland in de Westeinderplassen, nabij de Kleine Brug. Rond half
twaalf in de avond is de picknicktafel
op het eiland in vuur en vlam gezet.
Het brandje kon snel geblust worden. De tafel heeft schade, evenals
er schroeiplekken zijn op de vlonder.

Schoenen en
camera’s weg
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
9 op zaterdag 10 september is ingebroken in een winkel in de Dorpsstraat. Aan de achterzijde, via de
Schoolstraat, hebben de dieven zich
toegang tot het pand verschaft. Om
ongezien te blijven is van drie lantaarnpalen in de Schoolstraat de
bedrading doorgeknipt.
Ondanks dat de gemeente op de
hoogte is gesteld, was het woensdag 14 september nog steeds donker in dit laatste gedeelte van de
straat. De dieven hebben het hele
magazijn van de winkel over hoop
gehaald. Ook hebben de inbrekers
de winkel betreden. Ontvreemd is
een behoorlijk aantal schoenen,
evenals drie camera’s met telelenzen. De politie heeft de inbraak in
onderzoek. Mogelijke getuigen
kunnen zich melden via 0900-8844.

‘Brievenbushengelen’
Auto’s vanaf
oprit gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 september is
vanaf de oprit bij een woning in de
Dr. J. Wascherstraat een auto gestolen. De BMW 320 was op slot gezet door de eigenaar. De politie vermoedt dat de dieven de autosleutels
uit het huis hebben weten te krijgen
door te hengelen door de brievenbus. Kenteken van de wagen is 26GRD-1. Dezelfde nacht is vanuit de
Citroenvlinderstraat, ook in NieuwOosteinde, nog een nieuwe auto
gestolen. Ook in dit geval is bij de
eigenaars onbekend hoe de dieven
aan de sleutels zijn genomen.
De gestolen wagen betreft een Audi A6 met kenteken 82-KJX-2. In de
auto lagen nog het kentekenbewijs
en een Blackberry mobiel.

Veiligheidssysteem
auto werkt!
Kudelstaart - Op vrijdag 9 september is tussen twee uur ‘s nacht
en half acht in de ochtend een Audi gestolen vanaf een oprit van een
woning in de Mastweg. De wagen
is voorzien van een uitgebreid veiligheidssysteem. Op internet kon de
eigenaar aan de politie laten zien
waar de dief zijn auto had achter
gelaten. In Amstelveen is een onbekende uitgestapt. Om half tien
dezelfde ochtend kon de eigenaar
weer in zijn eigen auto stappen. Hoe
de dief de auto met alarm en startonderbreker toch heeft kunnen stelen, is onbekend.
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Rugzak uit
kleedkamer weg

Zwaar en complex onderwerp...

Een tweede termijn voor
maatvoering woonschepen
Aalsmeer -Voorafgaande aan de
behandeling van het onderwerp gericht op het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten van Woonschepen Aalsmeer juli 2011 en het
instemmen met het intrekken van
de Woonschepenverordening 1988
maakte Marieke Verhoef-de Wit gebruik van de inspreekmogelijkheid.
Zij is woonachtig aan de Oosteinderweg en voerde het woord op
persoonlijke titel en heeft nog enkele vragen en opmerkingen over het
voorliggende plan. Bij verbouwen
moet je gaan voldoen aan de nieuwe maatvoering en veel arken hebben een betonnen bak. Die kun je
niet verbouwen dus kun je ook niet
gaan voldoen aan de nieuwe maatvoering. Er dient daarom een overgangsregeling te zijn voor woonschepen die niet voldoen aan die
maatvoering zodat de huidige rechten worden gerespecteerd. Op welke wettelijke grondslag dient een
ark een ligplaatsvergunning te hebben indien de grond geen gemeentelijk eigendom is? In hoeverre mag
in een APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) geregeld worden wat
volgens de wet ruimtelijke ordening
wordt geregeld? Op welke wettelij-

ke grondslag acht de raad de welstandseisen ingevolge Woningwet
c.q. het Bouwbesluit van toepassing op woonschepen? In hoeverre kan dit bestemmingsplan nog op
problemen stuiten bij andere overheden?
Ook Dick Tesselaar voerde het
woord namens Stichting Woonarken in Aalsmeer e.o. Hij repte over
de peildatum, gedogen vanaf 19 juli, permanente bewoning en recreatieve bewoning en bleef vasthouden aan het uitvoeren van een uitstervingbeleid. De AB-fractie geeft
aan dat maatvoering en handhaven
onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn en deze mening wordt door de
anderen gedeeld. Wethouder Gertjan van der Hoeven geeft aan dat
grip krijgen op de bestaande situatie voorop staat. Nog langer wachten maakt de situatie er niet gemakkelijker op en het is al zo complex.
Dat laatste wordt door de fracties
onderschreven en via het presidium
zal gevraagd worden in de bijeenkomst van het Beraad van 22 september een extra tweede termijn in
te lassen en dat is gezien de zwaarte van het onderwerp een wijze beslissing.

Raad heeft ‘een waslijst aan
vragen’ over Schinkelpolder
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
behandeling van het onderwerp
vaststellen Nota van Uitgangspunten Schinkelpolder als leidraad voor
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor de Schinkelpolder, waarbij tevens wordt voorgesteld geen nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied
van het nieuwe bestemmingsplan
maakte Niels Wennekers, namens
Stal Wennekers gebruik van de inspraakmogelijkheid. Stal Wennekers is een paardenpension en geen
manege. Stal Wennekers heeft geen
paarden in bezit maar verhuurt alleen de stal aan mensen met een eigen paard en het dierenwelzijn staat
hoog in het vaandel en dit vertaalt
zich bij paarden grotendeels in weidegang. En laat Stal Wennekers nu
als een van de weinigen in de Randstad dit kunnen bieden. Een bedrijf heeft om economisch gezond
te kunnen blijven, groeimogelijkheden nodig en nergens staat te lezen dat deze mogelijkheden er zijn
bij bestaande bedrijven in het gebied. Eind 2010 werd vooroverleg
gepleegd over een voorgenomen
uitbreiding. Er zouden in het nieuwe bestemmingsplan geen redenen
zijn om het bouwblok van het vorige ontwerpplan te wijzigen. Geadviseerd werd om een principeverzoek in te dienen over de uitbreiding
omdat het bestemmingsplan nog
steeds niet rond was. Buiten een
ontvangstbevestiging is er nooit een
inhoudelijke reactie op gekomen. Bij
informatie naar de stand van zaken
bleek dat er een negatief advies zou
liggen en dit zou te maken hebben
met een ecologische hoofdstructuur
en daarom zou er geen enkele uit-

breiding meer mogelijk zijn en dit
werd pas vernomen na zelf gebeld
te hebben en gehoopt wordt dat er
toch nog een oplossing gevonden
kan worden.
Consequenties
Het voorstel heeft nogal wat consequenties zo bleek tijdens de behandeling in eerste termijn en op
voorhand werd door de VVD-fractie
aangegeven dat er via het presidium gewerkt zal worden aan een behandeling in tweede termijn het Beraad van 22 september. Dit is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Behandeling in het openbaar is
op zich een goede zaak maar vergt
heel veel geduld en tijd. De AB-fractie geeft aan uit te zien naar het ontwerpbestemmingsplan. De CDAfractie geeft aan er nog geen chocolade van te kunnen maken. Handhaving in een zeer gecompliceerd gebied zoals gebiedsvreemde en illegale functies is nauwelijks te doen.
De PACT-fractie mist de economische onderbouwing en hoe wordt
tegen glastuinbouw aangekeken in
het gebied? Wethouder Gertjan van
der Hoeven geeft aan dat de papieren inzake Stal Wennekers op het
bureau liggen en momenteel worden bekeken. Verder wordt gekomen om via een pragmatische aanpak de ruimte te ordenen. De handhavingparagraaf is nog vaag en er is
aandacht voor het gegeven bedrijfswoningen versus burgerwoningen.
Alle verouderde bestemmingsplannen zijn hoofdpijndossiers. Tuinbouw in brede zin toestaan wel toestaan en stallen van caravans niet.
Gezien de complexiteit van de materie komt er een tweede termijn.

Onderzoek drugssmokkel Marechaussee

Ziek van cocaïnebolletjes
Schiphol - De Marechaussee doet
onderzoek naar de drugssmokkel
door een 17-jarige Nederlandse, die
zaterdag op Schiphol werd aangehouden. Tijdens een zogenaamde
100%-controle van de Douane rees
het vermoeden bij douaniers dat de
minderjarige Nederlandse mogelijk
verdovende middelen bij zich had.
Het meisje was afkomstig uit Curaçao. Nadat de verdachte was overgedragen aan de Marechaussee
voor verder onderzoek bleek dat ze
een grote hoeveelheid bolletjes met
vloeibare cocaïne had geslikt.
Kort na haar aanhouding voelde
zij zich niet goed en werd besloten
haar meteen over te brengen naar
een ziekenhuis. Uit medisch onderzoek werd duidelijk dat er ernstige
gezondheidsrisico’s waren, waarop
werd besloten de tientallen bolletjes
operatief te verwijderen. De vrouw

maakt het nu naar omstandigheden
redelijk. Marechaussee en Douane, die nauw samenwerken in de
bestrijding van drugssmokkel, zien
de laatste maanden vaker slikkers
van vloeibare bolletjes met cocaïne,
maar ook van bolletjes gevuld met
andere drugs. Vorige week werd al
een Poolse vrouw overgebracht naar
een ziekenhuis, nadat ze was onderkend door het Schipholteam als vermoedelijke drugskoerier. Ze bleek
een grote hoeveelheid methamfetamine geslikt te hebben, ook wel bekend als speed of chrystalmeth. De
vrouw werd samen met een Poolse
man onderschept, toen ze het vliegtuig naar Japan wilden nemen.
De Marechaussee doet verder onderzoek naar de drugssmokkel, onder leiding van het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie Schiphol.

Bruisend Aalsmeer op website
Aalsmeer - Een weekend in
Aalsmeer’ is de titel van een 8-minuten durende film over Aalsmeer.
Aalsmeer bruist van de activiteiten,
meestal georganiseerd voor en door
de inwoners zelf. De film geeft een
beeld van zo’n weekend vol evenementen. De vuurwerkshow ‘Vuur op
het Water’, de braderie, de havendagen, de verlichte botenshow en de

prachtige hoofdmoot de Ride for the
Roses in het eerste weekend van
september. Op zondag 4 september
fietsten ruim 10.000 deelnemers anderhalf miljoen euro bijeen voor het
KWF Kankerfonds. Loop (en fiets)
een weekend mee met burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer en
bekijk de film op de website van de
gemeente!

Aalsmeer - Op vrijdag 9 september
is tussen half twee en half vier in de
middag een rugzak uit een kleedkamer van een sportcentrum aan de
Oosteinderweg gestolen. In de tas
zaten de autosleutels, bankpassen,
portemonnee en twee mobiele telefoons van de eigenaar. De schade is
ruim 1.200 euro. Aangeraden wordt
geen waardevolle spullen in kleedkamers achter te laten. Neem altijd
een kluisje!

Navigatie uit
auto weg

Invalidewagen kantelt na
botsing met vrachtwagen
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 13
september heeft een ongeval plaats
gevonden op de kruising N201
met de Zwarteweg. Een 94-jarige
Aalsmeerder is met zijn invalidewagen geschept door een vrachtwagen. De exacte oorzaak van de aanrijding wordt nog nader bekeken,
maar het vermoeden bestaat dat
de 94-jarige zonder goed te kijken

de weg overgestoken is. De betrokken vrachtwagenchauffeurs hebben beiden verklaard vanaf Hoofddorp richting Uithoorn op de N201
bij de Zwarteweg groen licht te hebben gehad.
Ze dachten dat de invalidewagen gewoon zou stoppen. Door de
botsing is het wagentje gekanteld.
Broeders van de ambulancedienst

en de brandweer hebben de man
uit de wagen gehaald. De 94 jarige
is vervolgens per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. Hij ligt in
de VU met een klaplong, drie gebroken ribben en een hersenschudding. Zijn wagentje raakte zwaar
beschadigd.
Foto: Ronald van Doorn

Start verkoop ‘De Drie van Mijnsheerlyckheid’
Kudelstaart - De verkoop van ‘De
Drie van Mijnsheerlyckheid’ start
aanstaande zaterdag 17 september. De drie kleinschalige woontorens in hartje Kudelstaart maken deel uit van de nieuwe dorpskern Mijnsheerlyckheid. In juli is besloten het nieuwe dorpshart Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart te herontwikkelen.
Momenteel werken de gemeente
Aalsmeer en de CV Mijnsheerlyckheid gezamenlijk een nieuw visiedocument uit. Er komen meer (sociale)
huurappartementen in Mijnsheerlyckheid en het koopaanbod wordt
gevarieerder, waardoor bijvoorbeeld
ook starters een kans krijgen.
De verkoopstart van Blok C, ofwel
‘De Drie van Mijnsheerlyckheid’.
vindt zaterdag plaats van 11.00 tot

14.00 uur op het bouwterrein aan
de Robend in Kudelstaart. De drie
kleinschalige woontorentjes aan het
water omvatten koopappartementen, die zeer flexibel zijn in te delen.
Zo kunnen kopers twee appartementen samenvoegen tot één en
kunnen ze veelal zelf de oppervlakte en indeling bepalen. Prijzen gaan
vanaf 149.500 euro, inclusief complete keuken en ook driekamerappartementen beginnen onder de
twee ton.
Vertrouwen
Er heerst bij gemeente en ontwikkelaar nog steeds groot vertrouwen in
het totale project voor de dorpskern
Mijnsheerlyckheid. Verwacht wordt
dat het gevarieerdere aanbod in ‘De
Drie van Mijnsheerlyckheid’ meer

Omleiding en snelheidsbeperking

Nieuw viaduct over A4 en
werkzaamheden Kruisweg
Aalsmeer - De provincie NoordHolland start op 16 september met
het plaatsen van het nieuwe viaduct
van de N201 over de A4 bij de afrit Hoofddorp. Het plaatsen van het
eerste deel van de liggers van dit viaduct neemt een weekend in beslag. Daarnaast wordt gewerkt aan
de Kruisweg. Verkeer over de A4 en
de Kruisweg moet rekening houden
met omleidingen en een snelheidsbeperking gedurende de werkzaamheden. In het weekend van 16,
17 en 18 september worden de liggers van het viaduct aan de westkant geplaatst. De werkzaamheden
zijn van vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 09.00 uur en van zaterdag 20.00
uur tot zondag 09.00 uur. De rijbaan richting Den Haag wordt afgesloten. Het verkeer richting Den

Haag wordt op de A4 via de oostelijke weghelft geleid. De A5 richting Hoofddorp wordt afgesloten.
Verkeer richting Hoofddorp op de
A5 wordt omgeleid via de A9 en de
A4. De oprit Hoofddorp richting Den
Haag wordt voor al het verkeer afgesloten. De omleiding gaat via de
oprit Hoofddorp richting Amsterdam, bij Schiphol keren en richting
Den Haag rijden. De bus kan wel
gebruik maken van de oprit richting
Den Haag. Overdag zijn alle rijbanen opengesteld. Ook op de Kruisweg en de parallelweg ter hoogte van de Aalsmeerderweg vinden
werkzaamheden plaats. Doel van
de werkzaamheden is onder andere
het beschikbaar stellen van de derde aanwezige rijstrook voor verkeer
richting Hoofddorp/A4. Tot 22 sep-

Wethouder Verburg bezoekt
feestdag gehandicapten
Aalsmeer - Donderdag 8 september heeft wethouder Ad Verburg
een bezoek gebracht aan de ‘feestdag voor gehandicapte mensen’
georganiseerd door Stichting Dag
van je Leven in de feesttent op het

Praamplein. Het was weer één grote happening met veel muziek, dans
en een heerlijke lunch gemaakt
door de voorzitter Rob Langelaan.
Wethouder Ad Verburg: “Ik vind dit
een geweldig Aalsmeers initiatief

potentiële kopers aan zal trekken.
De verlaging van de overdrachtsbelasting naar twee procent helpt
diezelfde kopers bij de verkoop van
hun huidige woning. Ook de realisatie van meer huurappartementen in de twee andere blokken van
het project zullen bijdragen aan het
succes.
Bela ngstellin g
Geïnteresseerden voor een koopappartement kunnen dat nu al kenbaar maken via de website www.
mijnsheerlyckheid.nl of contact opnemen met één van de verkopende makelaars: Brockhoff Nieuwbouwmakelaars, telefoonnummer
020–5437373 of Drieman Garantiemakelaars, telefoonnummer: 0172–
460808.

tember wordt onder andere gewerkt
aan het verwijderen van de tijdelijke belijning en het aanbrengen van
nieuwe. De parallelweg wordt ingesteld als eenrichtingsverkeer (richting Schiphol-Rijk). Op de N201 zijn
twee rijstroken per rijrichting beschikbaar. In het weekend van 23
tot en met 26 september wordt gewerkt aan het wegdek van de N201
tussen de fietsbrug en 50 meter na
de kruising met de Aalsmeerderweg. De werkzaamheden starten op
vrijdag 23 september om circa 21.00
uur en duren tot maandag 26 september 05.00 uur. Het verkeer vanuit Rijsenhout richting Hoofddorp
en A4 wordt omgeleid via de Incheonweg en Pudongweg. Er kunnen wijzigingen in de werkzaamheden optreden. Voor de meest actuele stand van zaken kan de website: www.n201.info bekeken worden.
Bij vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden (gratais) bellen naar het
provinciale Servicepunt Wegen en
Vaarwegen via 0800-0200600.
die vele gehandicapten mensen uit
de regio de Dag van hun Leven bezorgt.” Tijdens de optredens werd
de eerste Award, voor iemand die
zich op bijzondere wijze had ingezet
voor de Stichting, uitgereikt. De uitreiking werd gedaan door voorzitter
Rob Langelaan en wethouder Ad
Verburg. Ad Koens en Jolanda Visser waren de eerste winnaars van
deze prijs. Zij kregen de Award omdat zij samen geregeld hebben dat
Ad Koens geheel belangeloos zijn
partyboot ter beschikking stelde
voor de Botendag 2011 van Stichting dag voor je Leven.

Kudelstaart - In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 september is
in een aan de Hoofdweg geparkeerde auto ingebroken. De dieven hebben het voorportier aan de linkerzijde geopend. Uit de Seat is het navigatiesysteem gestolen en de inbrekers zijn er vandoor gegaan met een
fotocamera. In dezelfde nacht is tevens ingebroken in een op het Robend geparkeerde auto. Beide deuren zijn geopend door de dieven.
Een telefoon is meegenomen.

Contant geld en
rijbewijs weg

Kudelstaart - Op vrijdag 9 september is tussen drie en vijf uur in de
middag een tas gestolen uit de kantine van een bedrijf aan de Hoofdweg. In de tas bewaarde de eigenaresse haar portemonnee met hierin
haar ov-pas, bankpassen, rijbewijs
en zo’n 40 euro contant geld.

Kentekenplaten
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 september
zijn vanaf een in de Cyclamenstraat
geparkeerde auto de beide kentekenplaten gestolen. Het kenteken van de Rode Golf is FJ-BB-08.
Op Vrijdag 9 september zijn tussen
vier en elf uur in de ochtend ook de
kentekenplaten van een Seat Leon
afgeschroefd. De nieuwe auto met
het kenteken 00-PTL-2 stond geparkeerd op het veilingterrein aan
de Legmeerdijk.

Uit jaarverslag:

Brandweer rukt
102 keer uit!
Aalsmeer - Het jaarverslag 2010
van de brandweer Amsterdam Amstelland is deze week gepresenteerd. Per deelnemende gemeente zijn uitrukgegevens via de alarmcentrale op een rijtje gezet. In 2010
zijn brandweerlieden 102 uitgerukt
voor grote en kleine branden binnen de gemeentegrenzen.
Buitenbranden toegenomen
De meeste keren voor een buitenbrand, 42 maal om precies te zijn.
In qua grootte vergelijkbare gemeente Uithoorn is vorig jaar iets
vaker met spoed in de brandweerwagen gesprongen, in totaal 105
keer. Met name het aantal buitenbranden is ten opzichte van andere jaren in 2010 toegenomen. In
2009 waren dit er ‘slechts’ 31. Het
aantal binnenbranden is vorig jaar
eveneens toegenomen ten opzichte van 2009, van 21 naar 32. In 2010
is in Aalsmeer 49 maal met spoed
hulp verleend door de brandweer,
van dit aantal waren er zes gevallen van hartfalen en is vier keer met
spoed de motor van de brandweerboot gestart voor hulp op het water.
Zevenmaal is de brandweer gevraagd medewerking te verlenen bij
dieren in nood. Het jaar 2009 kende wat dit betreft een veel drukkere periode, liefst 31 keer zijn dieren
gered. In totaal in 2010 is 54 keer
hulp verleend door de vrijwilligers
van de Aalsmeerse brandweer zonder spoed, twee bij waterongevallen.

Vrijdag t/m zondag

of glazen waar men al jaren naar op
zoek is. Natuurlijk staat de koffie en
thee voor bezoekers klaar. Geprobeerd wordt de verkoop ook buiten
en in de serre te houden, maar dit
hangt af van het weer.

Aalsmeer - Bob en Ankie organiseren weer hun jaarlijkse verkoop van
brocante en curiosa dit weekend.
Allerlei spulletjes worden tegen leuke prijzen te koop aangeboden. In
de volle ruimte is het heerlijk snuffelen naar hebbedingetjes of kopjes

Openingstijden
Brocante en curiosa kijken (en kopen) kan op vrijdag 16 september van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag 18 september tussen 12.00 en
16.00 uur. Het adres is Aalsmeerderweg 30. Voor meer informatie: bobenankie@12move.nl of bel
0297-325904.

Brocante bij
Bob en Ankie
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Muziekcursussen voor
kids bij Spelenderwijs
Kudelstaart - Voor jonge kinderen
van 0 tot 6 jaar, die van muziek houden, gaat muziekschool Spelenderwijs vanaf woensdag 28 september
weer van start met korte cursussen
van acht lessen. `Muziek op schoot`
is bedoeld voor kinderen van 0 tot
4 jaar (plus begeleider) en biedt
de mogelijkheid om allerlei nieuwe
liedjes, spelletjes en versjes te leren
die voor het jonge kind geschikt zijn.
Naast het zingen krijgen ook andere
aspecten van muziek de aandacht,
zoals muziek en beweging en spelen op instrumentjes. Bij het zingen en bewegen wordt gebruik gemaakt van de hele ruimte en van allerlei materiaal, zoals ballen, linten,
knuffels en nog veel meer. Tijdens
de gezellige koffiepauze kan er nog
even bijgepraat worden en kunnen
de kinderen vrij spelen met elkaar.
`Muziek in de kring` is een speelse cursus waarbij kinderen van 4 tot

6 jaar kunnen ontdekken hoe leuk
het is om bezig te zijn met muziek.
Het zingen van liedjes en bewegen
op muziek spelen tijdens deze cursus een grote rol. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Ook mogen de kinderen regelmatig experimenteren met allerlei soorten instrumenten. De cursus wordt afgesloten met een openbare les voor de ouders en verzorgers, waarbij de kinderen laten horen en zien wat ze allemaal geleerd
hebben. Beide cursussen worden
gegeven door muziekdocente Irma
Hogenboom in het clubgebouw van
het Showjachthoornkorps aan de
Bilderdammerweg.
Voor meer informatie over de lesdagen en lestijden kan gekeken
worden op de website www.muziekschoolspelenderwijs.nl of een
e-mail sturen naar info@muziekschoolspelenderwijs.nl.

Basisschooljeugd huis aan huis

Verkoop kinderpostzegels
Aalsmeer - Vanaf woensdag 28
september gaan kinderen uit de
groepen zeven en acht van 662 basisscholen uit heel Noord-Holland
op pad met kinderpostzegels en
kaarten. Dat is ongeveer evenveel
als vorig jaar. In 2010 bracht de verkoop in Noord-Holland 1.428.000
euro op. De kinderen krijgen ook dit
jaar allerlei materialen om zich voor
te bereiden op de verkoop van kinderpostzegels en kaarten: een digitaal lespakket, een item in het
Schooltv-weekjournaal en een speciaal leerlingboekje boordevol verkooptips. Stichting Kinderpostzegels Nederland vindt dat elk kind
een veilige leefomgeving verdient.
Een omgeving waarin zij zich be-

schermd en geborgen voelt. Niet
elk kind heeft zo’n plek. Als hulp
aan kinderen binnen het eigen gezin niet meer voldoet, helpt Kinderpostzegels ze aan een nieuw thuis.
Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin, omdat
deze vorm van opvang het dichtst
bij de gezinssituatie blijft. In 2010
hebben 24.000 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik gemaakt
van pleegzorg.
Van 28 september tot en met 7 oktober vindt de Kinderpostzegelactie
plaats. Heeft u de kinderen aan de
deur gemist? Ga dan naar www.kinderpostzegels.nl en bestel kinderpostzegels en kaarten online.

Open dag bij hockeyclub

Tijdens kunstroute in Oude Raadhuis

De Kwakel - Zondag 18 september van 10.45 tot 14.00 uur organiseert hockeyvereniging Qui Vive
een kennismakingsdag voor nieuwe leden. Jongens en meisjes vanaf
4 jaar kunnen spelenderwijs kennis
maken met de hockeysport. Onder
leiding van ervaren trainers en begeleiders worden er spelletjes gespeeld waarbij de eerste beginselen
van het hockey worden uitgelegd en
geoefend. Er wordt ook een partijtje gespeeld met een echte keeper.
Voor dit evenement kunnen de kinderen een hockeystick van de club
lenen. Het programma begint 10.45
uur met een ontvangst van de kin-

deren en de ouders. Van 11.00 tot
12.15 uur is de clinic voor de kinderen en krijgen de ouders een presentatie van de voorzitter en informatie van leden van het bestuur
van de jongste jeugd. Hierna gaan
de kinderen een broodje knakworst
eten en limonade drinken en kunnen nieuwe leden zich inschrijven.
Na afloop van dit programma kan
naar een wedstrijd dan dames 1
worden gekeken of gespeeld worden op onder andere het springkussen. Voor meer informatie kunnen
belangstellenden een e-mail sturen naar jongstejeugdhockey@quivive.nl.

Workshops feesthoeden
maken voor kinderen
Aalsmeer - Tijdens de kunstroute aanstaande zaterdag 17 en zondag 18 september organiseert KCA
voor jongens en meisjes tussen de
zes en twaalf jaar workshops feesthoeden maken. De tuin van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9
wordt omgetoverd tot hoedenatelier. In deze unieke workshops maken kinderen een basishoed en versieren deze met stof, bloemen, takken, leer, bont, veren, lint, kralen
en nog veel meer. Al deze materialen liggen klaar gebruiken. Zo mag
een hoed gemaakt worden voor carnaval, een bruiloft, een feest of een
sprookje. Wie thuis nog kant, stof of
veren heeft, mag deze meenemen
en verwerken in de creatie.
Na afloop gaan de deelnemers met
hun hoed op de foto en er is een
catwalk waar de jongens en mei-

den hun hoed mogen laten zien. Er
staat een team van knutseldeskundigen staat klaar om de kinderen te
helpen bij het ontwerpen. Deelnamekosten zijn 3 euro per kind. De
workshops zijn zaterdag en zondag
van 14.00 tot 16.00 uur. Kom op tijd!

285 ballonnen lucht in voor actie

‘Scholen zijn weer begonnen’

Creatieve cursussen voor
kinderen bij de Werkschuit
Aalsmeer - De werkschuit start op
maandag 19, woensdag 21 en donderdag 22 september ‘s middags
weer met creatieve cursussen voor
kinderen. De cursus Creatieve vorming is voor kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 9 jaar, die het leuk
vinden om met hun handen allerlei
dingen te maken. Er wordt gewerkt
met verschillende materialen, zoals klei, brooddeeg, papiermache en
kosteloos materiaal. Elk seizoen maken de kinderen weer op een andere
manier kennis met de materialen. Er
wordt zowel ruimtelijk als in het platte vlak gewerkt. De kinderen worden
gestimuleerd naar eigen inzicht hun
creativiteit te ontwikkelen. De cursus bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, kost 52 euro inclusief materiaal en wordt gegeven in het onderkomen van De Werkschuit in de Baccarastraat.

tijtje te organiseren. De jarige mag
zelf uitkiezen met welk materiaal hij
of zij wil gaan werken. Bijvoorbeeld
een beeld van klei maken, figuurzagen, schilderen op doek, met brooddeeg aan de gang of een spiegel met
mozaïek maken. Jongens kunnen
ook kiezen uit solderen. Deze verjaardagspartijtjes duren ongeveer
120 minuten en kosten 12 euro per
persoon. Voor inlichtingen en opgave: http:www.gklein.org/wsa of bel
of email Margot Tepas: 0297-340150,
margot.tepas@printex-int.com.

Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich liet afgelopen donderdag samen met 285 leerlingen van obs Samen Een, ballonnen op voor de start
van de campagne: de scholen zijn
weer begonnen. Met deze campagne worden weggebruikers via posters en spandoeken eraan herinnerd
dat er weer veel kinderen en hun
ouders (voor het eerst) naar school
gaan. Wethouder Eurich: “Het was
erg leuk om samen met de kinderen af te tellen en dan zo’n hele zee
van ballonnen de lucht in te zien
gaan. Ik sta helemaal achter deze
actie van Veilig Verkeer Nederland.
De ervaring leert namelijk dat in de
eerste maanden na de start van het
schooljaar de meeste ongelukken
gebeuren met kinderen. Het is dus
belangrijk dat alle weggebruikers

Jeugdschaken van start
Aalsmeer - Door de jeugd wordt altijd weer fel gestreden om de prijzen
en ook komend seizoen zal dit weer
vanaf vrijdag 16 september zijn bij
Schaakclub Aalsmeer in het Stommeerkwartier in de Baccarastraat
15. Van 18.45 tot 20.15 uur wordt in

Kinderpartijtjes
Bij de Werkschuit is het verder ook
mogelijk om een creatief kinderpar-

rekening houden met het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het
verkeer.” De actie bij Samen Een is
een ballonnenwedstrijd. Het kind
van wie de ballon het verst komt
wint een fiets. Over zes weken is
de uitslag. In de jaarlijkse campagne van VVN wordt aan automobilisten gevraagd om extra op kinderen te letten. In samenwerking met
de stadsregio Amsterdam steunt de
gemeente Aalsmeer de campagne
van VVN. Er worden daarom spandoeken en posters in de directe omgeving van de scholen opgehangen
om automobilisten er attent op te
maken dat ze een schoolroute naderen. Een schoolroute betekent
voorzichtig rijden, snelheid matigen
en alert zijn op onverwachte situaties met kinderen.

verschillende groepen getraind, les
gegeven en competitie gespeeld. Iedereen is welkom en nieuwe leden
zijn altijd welkom. Kom gerust binnenlopen, je kunt altijd direct meedoen! Meer informatie op www.
schaakclubaalsmeer.nl.

De Zegelkids op 23 september
Op de foto: boven: Sylvia de Lange, Marco Doeswijk (begeleiding), midden:
Jody van Mastwijk, Maik Pesch, Pim Zwebe (jongens uit de D die hebben ingevallen), Suze van Mastwijk en Noa Booij, voor: Denise Hoogervorst, Kalina
van Aas, liggend: Kirsten de Lange en Lisa Doeswijk.

Ploeg zoekt nog speelsters

Meiden D1 FIQAS na rust
gelijk tegen Zeeburg
Aalsmeer - De meiden D1 van FIQAS Aalsmeer speelden op zaterdag 10 september alweer hun tweede wedstrijd van het seizoen. Vorige week moest er nog genoegen
worden genomen met een verlies
bij KDO, de plannen voor deze dag
waren anders! Met Maik en Pim als
invallers uit het jongens D-team in
de gelederen werd om 11.50 uur
aangetreden tegen het altijd sterke Zeeburg uit Amsterdam. Het
Aalsmeerse team begon direct fel
aan de wedstrijd: Kalina was fanatiek aan het storen en deed dat heel
erg goed. Het hart van de verdediging werd gevormd door Kirsten, Lisa en Jody terwijl Suze en Noa wederom de hoeken goed in de gaten hielden. Invallers Maik en Pim
werkten zo hard dat hun hoofden
al snel zo rood als een biet waren!
FIQAS Aalsmeer kwam toch achter
te staan, maar... kon ook iets terugdoen. Keepster Denise moest voor

de rust vijf keer de bal uit het net
halen, terwijl Maik de enige treffer van de eerste helft maakte: ruststand 1-5. In de rust zorgden de
coaches voor een peptalk en dat
werkte: in de tweede helft stond er
een heel ander FIQAS in het veld.
De strijd ging nu gelijk op en beide partijen scoorden. Lisa maakte een mooi doelpunt en even later
mocht ook Kirsten haar tweede én
derde treffer van het seizoen aantekenen, dit na beeldschone aanvallen. Helaas voor de meiden scoorde Zeeburg ook nog drie keer waardoor de stand na rust 3-3 was en de
eindstand 4-8. Voor rust dus verloren, na de rust gelijk gespeeld! Het
gaat steeds beter met de D-meiden
en het lijkt een kwestie van tijd tot
de eerste overwinnning een feit is.
De ploeg is nog wel op zoek naar
twee of drie speelsters erbij, want
het team is helaas nog niet compleet.

Aalsmeer - Door omstandigheden
is de postzegelavond voor de Zegelkids verzet van 16 naar vrijdag
23 september. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6 van 19.00
tot 20.30 uur. Ingang achterom. Deze avond wordt door een jeugdleidster het een en ander verteld over de
verschillende soorten zegels. Neem
je ruilboek, pincet, loep en catalogus
mee. Voor de jeugd is er ook elke
maand een jeugdpuzzel met maxi-

maal 10 vragen waar punten mee
verdiend kunnen worden. Als er verder nog tijd over is kan nog lekker
even gesnuffeld worden in die gigantische grote bak vol zegels. Pret
maken met postzegels. Nieuwsgierig? Kom dan ook. Willen je ouders
meer informatie, dan kunnen zij contact opnemen met Ellie via 361819 of
Saskia via 569660. Voor meer informatie kan ook de site www.postzegelverenigingaalsmeer.nl bekeken
worden.

Start beachvolleybal voor kids
Aalsmeer -Vanaf woensdag 21 september starten er voor het derde seizoen beachvolleybal trainingen voor
de jeugd in The Beach. Een enthousiaste groep van trainers (aangesloten
bij Beach Team Aalsmeer) 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 die aan bod komen is het ook van belang om in een
groep samen te werken. Maar het allerbelangrijkste is dat de kids veel
plezier hebben tijdens de trainingen!
De trainingsgroepen worden onder-

verdeeld in twee leeftijdscategorieen (8 tot 12 en 12 tot 16 jaar) die elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur
kunnen trainen in The Beach.
Gratis kennismaken
Heb je zin om mee te doen? Kom
dan op woensdag 21 september
naar de gratis introductie- en kennismakingstrainingen in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. De trainingen worden gegeven in blokken
van acht trainingen en starten op 28
september. Ook volwassenen kunnen beachvolleybal trainingen in The
Beach volgen. Deze trainingen beginnen ook in de laatste week van
september. Surf voor meer informatie naar www.beach.nl of stuur een
mailtje naar sportief@beach.nl.
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Stormachtig begin en stormachtig einde

Feestweek super verlopen!
Aalsmeer - De feestweek begon stormachtig en na
een gezellige week met heel veel artiesten was de
tent op het Praamplein net voor de volgende storm
weer ingepakt.
Tijdens de SPIE-avond met de spelavond voor de startvolgende van de pramenrace waaide het al pittig en bewogen de sponsorborden door de wind. Dinsdag nam
de wind verder toe en is op het laatste moment besloten de Fashion night te verplaatsen naar de Crown Studio’s. Door nauwe samenwerking tussen het bestuur van
de stichting Feestweek, de deelnemende ondernemers
en de gemeente is het gelukt om de show in deze locatie te laten plaatsvinden. Een compliment waard: Echt super! Onder andere moest de vergunning omgezet worden, anders geen verzekering voor de organisatie als er
iets gebeurt, en vanwege het ontbreken van de catwalk
moest de cheografie geheel omgezet worden.
Stampend druk was het tijdens de kindermiddag met
Dirk Scheele en de Aalsmeer Live met de Red Maddies,
Lee Roud en Rood is door zo’n 1.500 inwoners bezocht.
Verder ook allemaal vrolijke gezichten tijdens het gehandicapten feest donderdag en ‘s avonds volle bak voor
de Miss Aalsmeer verkiezing met optredens van Glennis
Grace, The Exclusive Strings, Wolter Kroes, Jan Leliveld
en dj Martijn. De Miss verkiezing stond in het teken van
de pramenrace ‘Ik hou van…’ en is gewonnen door Tamara Vredenburg. Bijna 3.000 mensen woonden dit gezellige feest bij en dit aantal mocht ook verwelkomt worden tijdens de Dutch avond vrijdag met de bands Glamourma en Adlicious en de zangers Peter Beense en Jan
Smit. De ouderenmiddag vrijdag mocht overigens ook
op veel belangstelling rekenen, rond de 1.500 bezoekers. Zaterdag kende een vrolijke start met de pramenrace en een spetterende slotavond met Twenty 4 Seven,
Captain Hollywood en dj Alex van Oostrom met Amsterjamming. Deze avond iets minder bezoekers dan donderdag en vrijdag, maar hier was het weer zo goed als zeker debet aan. De harde regen en het onweer hield velen toch maar thuis.
Organisatie tevreden
Zondag is gelijk aangevangen met het opbreken van de
tent met een uitloop naar de maandag. Op het moment
dat maandagmiddag de storm opzette, was alles opgeruimd. De gemeente-medewerkers hadden wel de pech
dat de bloembakken en lantaarnpalen terug gezet moesten worden onder deze barre weersomstandigheden!
Niet alleen de stichting Feestweek Aalsmeer kijkt terug
op een super gezellige week. Ook de politie kijkt terug op
een leuke week met, op enkele kleine incidenten na, nagenoeg geen narigheid. Met foto’s nog even nagenieten
van de feestweek, die ook volgend jaar weer, een scala
aan activiteiten biedt voor alle inwoners!

Foto’s: Kicksfotos.nl, Jacqueline Kristelijn e.a.
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Postduivenklassieker
Jeugdlid Danny van Leeuwen wint
wedstrijd interprovinciaal Sens
Aalsmeer - Danny van Leeuwen,
het 14 jarige jeugdlid van P.V. De Telegraaf, heeft afgelopen zaterdag 10
september voor een daverende verrassing gezorgd door de jonge duivenklassieker vanuit Sens te winnen. Een bijzondere prestaties omdat Danny pas, of is het gezien zijn
jeugdige leeftijd al, drie jaar duiven
heeft. Nog specialer wordt de prestatie wanneer in ogenschouw wordt
genomen dat Danny niet alleen de
snelste duif had van Aalsmeer en
omstreken, maar ook alle deelnemers uit de provincies Noord Holland, Zuid Holland en een deel van
de provincie Utrecht te snel af was!
Het was zijn blauwband duivinnetje met ringnummer NL11-5006106
die alle geroutineerde liefhebbers
de broek aan bond. Ze stormde met
een snelheid van 107 kilometer per
uur naar haar knusse hok in Rijsenhout. Ze was samen met ruim
18.000 andere duiven om 8.30 uur
losgelaten in het Franse Sens (ten
zuid Oosten van Parijs). Tussen de
losplaats en het hok lagen iets meer
dan 462 kilometer die door de matige Zuidoosten wind vlot werden afgelegd! Bij thuiskomst vloog ze nog
een rondje extra om vervolgens netjes op het registratiesysteem te landen. Hiermee zorgde de 11-591 voor
een unieke prestatie, het is namelijk
een zeldzaamheid dat een jeugdlid een dergelijk moeilijke wedstrijd
wint. Vooral de winst ten opzichte
van een aantal professionele hokken in de provincie Zuid Holland is
zeer bijzonder te nomen.

thuiskwamen van de vluchten. Van
het een kwam het ander en drie
jaar geleden kreeg Danny zijn eerste duif. Dit werden er al spoedig
meer. Het kleine hok werd een iets
groter hok. In het seizoen 2010 werd
voor het eerst deelgenomen aan de
wedstrijden. Dat was even wennen,
maar dit jaar ging het eigenlijk van
meet af aan prima. Danny wist zijn
duifjes wekelijks goed op tijd naar
huis te krijgen.
Het hoogtepunt kwam afgelopen
zaterdag met het winnen van de
vlucht vanuit Sens. Voor veel duivenhouders is het winnen van zo’n
klassieker een droom die nooit uitkomt. Voor Danny van Leeuwen
kwam deze droom al op zeer jeugdige leeftijd uit!

Auto- en motorcross tijdens
Zevenhoven on Wheels

Foto: www.kicksfotos.nl

Thuiswedstrijd Aalsmeers talent

Unieke gelegenheid voor Jeff
Rademaker tijdens HiBRA
Aalsmeer - Onder ideale omstandigheden zijn op zaterdag 10
en zondag 11 september de 3 uur
van Aalsmeer en de CRT demoraces verreden. Voor de demoraces
op zondag betekende dit een jubileum met deze tiende achtereenvolgende editie op het stratencircuit Hornmeer. Om dit jubileum extra aandacht te geven heeft Stichting HiBRA, in samenwerking met
de SAM, op zaterdagavond de 3 Uur
van Aalsmeer georganiseerd.
Aandacht lokale talenten
Rondom de beide motorsport evenementen probeert Stichting HiBRA
elk jaar ook de Aalsmeerse kartsport
en autosport talenten te betrekken.
De HiBRA is voor deze talenten een
unieke gelegenheid om deze dagen aanwezig te zijn en hun sport in
Aalsmeer te promoten. Ook dit jaar
hebben de jonge karters weer gebruik kunnen maken van de tijdelijke kartbaan die is aangelegd op het
binnenterrein van het stratencircuit.
Bij de startceremonie kunnen ze
zelfs twee volledige ronden op het
ruim1.800 meter lange stratencircuit
rijden. Lokaal autosport talent Jeff
Rademaker kreeg zondag alle gelegenheid om promotie te maken voor
zijn raceseizoen in de Formido Suzuki Swift Cup. Bij de in totaal vijftien starts van de racemotoren in
de diverse klassen, fungeerde Jeff
in zijn race Suzuki Swift als pacecar. Voor de jonge Aalsmeerder een
unieke gelegenheid om voor zijn in
grote getale aanwezige thuispubliek
op het asfalt te verschijnen. “Fantastisch om dit te kunnen doen in je eigen dorp, heel bijzonder!”. Op 15 en
16 oktober rijdt Jeff de laatste twee
races van dit seizoen tijdens de Formido Finaleraces op Circuitpark
Zandvoort.

Droom komt uit
De jeugdige Rijsenhouter kwam in
contact met postduiven via Jacco
Vijfhuizen, een vriend van zijn ouders. Hij ging vaak duiven kijken
bij Vijfhuizen op het moment dat ze

Klassieke Le Mans start
De eerste editie van de 3 Uur van
Aalsmeer heeft een prachtig mo-

torsport spektakel opgeleverd. Onder wisselende weersomstandigheden, zon en regen gevolgd door
onweer, hebben rijders en publiek
genoten van een uniek evenement
zonder incidenten. Met een klassieke Le Mans start ging het volledige
veld om half acht onder grote publieke belangstelling in de avondzon van start. Na de eerste rijderswissels en tankstops viel rond half
negen de schemering in en draaiden de motoren hun rondes op het
stratencircuit met de verlichting
aan. De invallende duisternis leverde een fascinerend gezicht op van
de felle koplampen tegen een langzamerhand zwart wordende hemel.
Na ruim twee uur rijden werd duidelijk dat de regen en een dreigend
onweer een beslissende rol konden
gaan spelen in het laatste uur. Het
onweer bleef uit maar zorgde wel
voor een prachtig schouwspel met
alle lichtflitsen. De regen bleef echter niet uit en zorgde het laatste half
uur voor een kletsnatte baan. Na
drie uur rijden viel de finishvlag om
half elf voor het team Dick Aafjes en
Dick Beets die op hun Honda 500
uit 1985 naar een prachtige eerste
plaats reden.
De Harris Kawasaki (1982) van Team
Motoport Uithoorn werd door Mario
en Jaap Eikelenboom naar een eervolle tweede plaats gereden. Henk
de Vries en Tjerk de Boer completeerden het podium met een derde
plaats op de Drixton Honda uit 1970.
De Aalsmeerse equipe van Jaap
Groeneveld en Kees Bouwmeester eindigde, ondanks een twintig
minuten durende reparatie in het
eerste uur, op een eervolle zevende plaats. Jaap Eikelenboom: “Fantastisch, wat een sfeer en wat waren we snel in de regen. Geweldig, volgend jaar weer!” Video’s, foto’s en het laatste nieuws staan op
www.hibra-aalsmeer.nl.

Zomerkamp SV Omnia 2000
Aalsmeer - Afgelopen zomervakantie zijn 32 kinderen namens SV
Omnia 2000 een weekje op gym of
danskamp geweest. Zondag 7 augustus begon het kamp en helaas
viel er toen al een flinke bui. De kinderen hadden er wek veel zin in en
de bui regen namen ze voor lief. Dit
jaar was het centrale thema ‘Dat
smaakt naar meer’. Elke leeftijdsgroep had daar een subthema van
gemaakt. Zo waren de Joka’s ‘Happen naar Peijnenburg’. De Tika’s veranderd in Spaanse Wrappers en de
Mika’s ‘Vrouwtje theelepel. Op zondagmiddag werd het zomerkamp
gestart in het amfitheater. Daarna
volgende de kennismakingsspelletjes. Maandag viel de meeste regen, waardoor er een slecht weerprogramma werd ingezet. Dat be-

Nazomeren in
katholieke kerk
Aalsmeer - Na de succesvolle vijf
feestelijke open kerk en expositiedagen in augustus in verband met
het 150 jarig bestaan van de oudkatholieke kerk van Aalsmeer gaan
de jubileum-festiviteiten afgesloten worden met een nazomersnuffelmarkt op zaterdag 1 oktober van
11.00 tot ongeveer 15.00 uur. Er zullen onder andere boeken, curiosa, sieraden, kerstkaarten, ditjes
en datjes, wijnen en andere artikelen te koop zijn. Zo mogelijk wordt
de markt voor de kerk in de prachtige tuin met de monumentale bomen gehouden. Kleine, interessante, te verkopen goederen zijn die
dag tussen 10.00 en 11.00 uur bijzonder welkom. De opbrengst komt
ten goede aan de onderhoudskosten van de 150 jarige. Reparatie
van het dak en lekkages verhelpen
zijn hoogst noodzakelijk. Uiteraard
staan koffie, thee en meer voor de
bezoekers klaar. Adres is Oosteinderweg 394.

stond uit gezelschapsspelletjes en
creatieve activiteiten. Gelukkig werd
er tijdens dit kamp ook veel binnen
gesport waardoor de kinderen geen
last hadden van het weer. Dagelijks
twee uurtjes gymmen of dansen. Er
werd natuurlijk niet alleen maar aan
gymmen of dansen gedaan, de kinderen deden waterspelletjes, bosspelen, speurtocht, kampvuur, disco- douchen en een dagje naar het
zwembad. Op het kampterrein werd
in tenten geslapen en was er ook
een blokhut aanwezig. Daar konden
de kinderen snoepjes en souvenirs
kopen. De jongste deelnemers, de
Sjoka’s, kwamen vanaf woensdag,
zij gingen een halve week op kamp.
Vrijdag was alweer de laatste dag de
week was voorbij gevlogen. Vrijdag
werd de kampweek met alle kinderen al een beetje afgesloten met de
activiteit ‘Knallen met z’n allen’. De
kinderen verzamelden in het amfitheater en keken naar de dansen
die de kinderen die week ingestudeerd hadden. Vrijdagavond was er
voor alle kinderen disco en zaterdag
was de gezamenlijke sluiting met de
ouders erbij. Wil je volgend jaar ook
een leuke week beleven? Hou dan
de website www.svomnia.nl in de
gaten of mail naar zoka@svomnia.nl
Het maakt niet uit of je lid bent van
de vereniging, iedereen mag mee!

complete dag. Op zondag zal dan
de motorcross vanaf 9.00 uur beginnen. Plaatselijke rijders en de liefhebbersklasse zijn in grote getale vertegenwoordigd, maar ook de
quads komen aan de start. De derde en laatste start op deze dag zal
een Le Mans start zijn, dat houdt in
dat de motoren op een andere plek
staan dan de rijders en de rijders al
rennend naar hun motoren moeten,
deze starten en pas dan kunnen ze
aan de derde en laatste manche beginnen. De organisatie heeft voor
dit jaar een programmaboekje voor
het sportieve gedeelte van de dag.
Hierin staan naast de vele sponsors
ook alle namen van de deelnemers.
De bijzonderheid aan die boekje is
dat er prijzen op kunnen vallen. Onder het openingswoord voor in het
boekje staat een uniek nummer. Op
zaterdag 25 september worden er
drie prijzen verloot op deze nummers. Een LED televisie met DVD
speler, een boodschappenpakket en
een helm. Iedereen ontvangt tijdens
de auto- en motorcross dit boekje gratis bij de entree, bewaar het
boekje goed, want het kan dus een
prijs waard zijn.

Stichting fff bedankt Aalsmeer
Aalsmeer - Lena en Ingrid van
Stichting fff willen graag de gemeente Aalmeer en alle inwoners
bedanken voor de bijdrage die zij
mochten ontvangen voor het bejaardentehuis in Shakty te Rusland.

lijke badkamer en een droger. Het
tweetal hoopt dit project afgerond
te hebben in 2012. Voor meer info
zie www.stichting-fff.nl.

Tijdens het feest, annex fototentoonstelling, in 2009 het dorpshuis
om geld in te zamelen werd het
tweetal door de stichting OSA gewezen op de mogelijkheid om het
opgehaalde bedrag te verdubbelen.
Dit is gedaan. Stichting fff is verblijd
met 2.500 euro. Ondertussen is het
eerste deel van het project, het herstellen van een enorme scheur in
de muur en het vervangen van een
aantal ramen, afgerond. Door de
werkzaamheden, de foto’s van Lena
en de inzet van de directeur van het
tehuis werd de burgermeester geenthousiasmeerd. Hij heeft ondertussen de verwarming en de elektriciteit in orde laten maken. Nu zijn
Lena en Ingrid bezig met het tweede
en het laatste deel van het project.
Het maken van een rolstoelvriende-

Voorlichtingsavond drank,
drugs en gamen
Hoofddorp - Mee Amstel en Zaan organiseert in samenwerking met Brijder op
woensdag 28 september een voorlichtingsavond. Onderwerp van deze avond
is drank, drugs en gamen bij moeilijk lerende jongeren. Is deze doelgroep gevoeliger voor verslaving? Op welke manier kan dit onderwerp bespreekbaar
gemaakt worden? Hoe ondersteun je
iemand die moeilijk lerend is en regelmatig alcohol of drugs gebruikt? En wat

doe je als je kind veel achter de computer zit te gamen, zijn vragen waarover
gesproken gaat worden. De avond begint om 19.30 uur, vindt plaats op het
kantoor van Mee Amstel en Zaan aan
de Boekanierlaan 2 te Hoofddorp en is
in principe bedoeld voor ouders en verzorgers. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden welkom. Voor meer informatie: 023-5563300 of email naar informatie@meeaz.nl.

OSA houdt presentatieavond

Reünie van Huis
Startzondag Dorpskerkgemeente
aan de Poel
Amstelveen - Op zaterdag 8 oktober wordt van 14.00 tot 18.00 uur
een reünie georganiseerd in het
Huis aan de Poel aan de Populierenlaan 21. Lijkt het je ook leuk om je
oud collega’s weer eens te ontmoeten? Geef je dan voor 15 september
op bij: truusvantol57@hotmail.com
of bel naar 06-49680051 na 18.00
uur. De bijdrage voor deze middag
is 12.50 euro per persoon. Er wordt
voor een hapje en drankje gezorgd.

Zevenhoven - Niet alleen auto- en
motorcrossers zijn te zien en te horen tijdens de vijfde editie van Zevenhoven on Wheels op 16, 17 en
18 september aan de Achterweg in
Zevenhoven. Ook de feesttent die
weer bol zal staan van de live optredens van artiesten van veler pluimage, zoals op vrijdag de band Helemaal Top met meezingers van de
bovenste plank en op zaterdag BZB,
die voor een hoog boerenrock gehalte zal zorgen. Nieuw tijdens Zevenhoven on WHeels 2011 is dat
op zaterdag de nadruk zal liggen
op de autocross. Afgelopen jaren
was autocross op zaterdag de afsluiter na een ochtend motorcross,
maar dit jaar zal met name autocross het beeld op het circuit bepalen. Sprinters, Kevers, standaard
1600, Standaard 2000 en natuurlijk
de Bangers, oftewel de Rodeo klasse. Doorrijden tot er slechts één auto overblijft en dat is tevens de winnaar.Toch zal op zaterdag ook nog
wat motorgeluid vanaf het circuit
klinken. De kleintjes op de 50cc
mini motoren en quads, als ook de
brommerklasse zal op zaterdag de
dag nog opluisteren. Al met al een

Aalsmeer - Op zondag 18 september houdt de Dorpskerkgemeente
haar startzondag. Na de kerkdienst,
die zoals altijd om 10.00 uur begint,
worden in het naastliggende wijkgebouw Irene allerlei activiteiten
voor het komende seizoen onder de
aandacht gebracht. Voor iedereen
van welke leeftijd dan ook zal er een
geschikte activiteit te vinden zijn. Bij
alle activiteiten van de Dorpskerkgemeente gaat het om geloofsverdieping in een ongedwongen sfeer.

Natuurlijk is er koffie, thee of limonade. Vervolgens is er een gezamenlijke lunch, waarvoor alle gemeenteleden iets hebben meegenomen. Iedereen die zich wil oriënteren op de activiteiten van de Dorpskerkgemeente in het komende seizoen is hartelijk welkom.
Meer informatie is te vinden op
de prachtige website: www.dorpskerk-aalsmeer.nl. Het adres van de
Dorpskerk is Kanaalstraat 12.

Aalsmeer - Op woensdag 12 oktober houdt de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer haar
jaarlijkse
presentatiebijeenkomst
in de raadskelder van het gemeentehuis. De avond, die aanvangt om
20.00 uur, zal in het teken staan van
‘scholing en werk in ontwikkelingslanden’. Er worden drie presentaties gehouden over projecten in India, Congo en Kenia. Alle drie projecten over scholing en werk, zodat kinderen en volwassenen zich kunnen
ontwikkelen. Ook op tafels worden
presentaties gegeven van deze en
andere organisaties die via de OSA
subsidie hebben ontvangen van de
gemeente Aalsmeer. Wethouder Ad
Verburg zal de werkwijze van OSA en
het subsidiebeleid van de gemeente kort toelichten. De Wereldwinkel
geeft weer acte de presence met een
tafel met een gevarieerd assortiment.
In verband met de Arabische lente

is wat het jaarlijkse optreden betreft
gekozen voor buikdanseres Aaliyah.
Zij zal deze avond het een en ander
vertellen over buikdansen en haar
‘kunsten’ vertonen op Arabische muziek. De zaal gaat open om 19.30 uur
en iedere belangstellende is van harte welkom.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Amstelveen - Op zaterdag 1 oktober wordt weer de tweejaarlijkse
kinderkleding- en speelgoedbeurs
gehouden in wijkcentrum Westend
op het Westwijkplein. De beurs start
om 10.00 uur en eindigt om 12.00
uur. Voor het inbrengen van kleding
(maat 98 t/m 176) en speelgoed kan
na 18.00 uur gebeld worden naar
020-6453403 of 020-6475508.

pagina 30

Nieuwe Meerbode - 15 september 2011

BMX West winst in Langedijk

Voetbalcompetitie

KDO wint ruim van RKAV
Aalsmeer - Op de sponsordag, afgelopen zondag, heeft RKAV zich
niet van zijn beste zijde laten zien.
De in de media als derby neergezette wedstrijd had meer van een theekransje dan van een echte sfeervolle
wedstrijd. KDO liet van meet af zien
wel zin te hebben in de drie punten
en met behulp van de verdediging
van RKAV is het hun ook gelukt. Al
na twee minuten spelen was het 0-1
voor KDO, een inschattingsfout van
doelman van Halm ging er aan vooraf. Uit een hoekschop zeilde de bal
tot ieders verbijstering het verlaten
doel in. De genade klap kwam even
later. Vijf minuten later stond de 0-2
op het scorebord, dit doelpunt was
weer een gevolg van diverse fouten
in de verdediging van de thuisclub.
Het had in de twintigste minuut nog
erger gekund als Kas van KDO alleen voor doelman van Halm zijn zenuwen beter onder controle had gehad en niet te gehaast had geweest.
Met strijdlust probeerde RKAV er
nog wat van te maken, maar het liep
allemaal niet zoals men het wilde,
de combinaties waren ver te zoe-

ken, ballen werden in het wilde weg
naar voren geplaatst, erg rommelig allemaal. Men had voor de rust
wel meer balbezit, maar er mee
omgaan,dat was heel ver te zoeken.
De tweede helft gaf een aanvallend
KDO te zien, het Kwakelse team begon gelijk met een hoekschop die
gelukkig geen gevaar kon uitrichten. Met man en macht probeerde
RKAV de niet onoverkomende 0-2
van het bord te krijgen, men vocht
hiervoor voor wat ze waard waren,
maar het kleine beetje geluk ontbrak totaal.
Het was KDO dat in de zes en zeventigste minuut de stand op 0-3
bracht en de wedstrijd was hiermee
gelopen. Trainer Cornelissen zal
heel wat denk en trainerswerk van
de week nodig hebben om het team
goed op de been te krijgen. Maar
met honderd procent inzet van zijn
mannen moet het lukken. Zondag
18 september staat voor RKAV de
uitwedstrijd tegen en in Diemen op
het programma.
Theo Nagtegaal

Voetbal

RKDES wint ook van
Onze Gezelle in Haarlem
Kudelstaart - De tweede competitie wedstrijd van RKDES moest de
ploeg naar Onze Gezelle in Haarlem,
de vraag was kon de plaatselijke FC
de lijn van de eerste wedstrijd doortrekken en de punten mee terug nemen naar Kudelstaart. Trainer Hendriks begon met hetzelfde team als
waarmee de formatie vorige week
startte, dus wederom met veel jonge spelers. Al snel stond de Afas/
van Berkel brigade met 0-1 voor.
De bal kwam op de paal bij keeper
Wilbert Klijmij, de terug springende bal werd razend snel diep gespeeld door Sven Boelsma op de al
weg sprintende Maarten van Putten
die de verdediger van Onze Gezelle steeds verder zijn hielen liet zien.
Vanaf rechts op het vijandelijke doel
hield hij het hoofd koel en schoot
strak diagonaal in de linker beneden hoek. Al na 15 minuten moest
Sander Boshuisen zich laten vervangen met een hamstring blessure, zijn vervanger was Wesley van
Schaik. Hoewel RKDES niet echt
een veldoverwicht had kregen de
Kudelstaarters wel de meeste kansen. Maarten van Putten had zijn totaal op 2 kunnen brengen, na een
foute terug speelbal stond hij ineens
alleen voor de keeper, maar zijn inzet werd fraai door de keeper gepakt. De hardwerkende Roy Endhoven kwam een paar centimeters
tekort en raakte daardoor de bal
net niet voldoende. Edwin van Maris teste nog maar eens de vuisten
van de keeper, maar de 0-1 bleef
tot de rust. In de tweede helft een
zelfde beeld. Onze Gezelle die aanvalt, maar de plaatselijke FC gaf ei-

genlijk helemaal niets weg. Steeds
liepen de aanvallen stuk even over
de middenlijn. Na een kwartier een
prachtige uithaal van zo’n 20 meter van Edwin van Maris, die in de
linkerbovenkoek van het Onze Gezelle doel verdween: 0-2. Na 70 minuten besliste Edwin van Maris de
wedstrijd, Maarten van Putten trok
de bal uit een moeilijke hoek knap
voor en Edwin van Maris hoefde
de bal alleen nog maar in het lege
doel te schuiven: 0-3 De ruimte achter de laatste linie van Onze Gezelle werd regelmatig goed benut zo
ontstonden er kansen voor Richard
de Vries, Mark Schut en wederom
Edwin van Maris en aangezien de
jeugdige verdedigers van RKDES
nagenoeg geen kans weg gaven
bleef het bij 0-3. Dik verdiend propten de Kudelstaarters de driepunter
in de kletsnatte tassen en gingen
terug naar de Kudelstaart. Komende speelt RKDES thuis aan de Wim
Kandreef tegen Zwanenburg.
Eppo

Kienen bij BV
Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 21 september begint bij buurtvereniging
Hornmeer het kienseizoen. Er zijn
mooie prijzen te winnen. De zaal
gaat open vanaf 19.30 uur, het kienen begint om 20.00 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Kienliefhebbers zijn van
harte welkom.

Kom balletje slaan bij
Tafeltennisvereniging
Rijsenhout - Dit jaar bestaat dorpshuis de Reede 40 jaar en ter gelegenheid daarvan is er op zaterdag
24 september een verenigingenmarkt in en om het jubilerende gebouw. Een van de gebruikers van de
Reede is de lokale tafeltennisvereniging, die zich deze dag willen presenteren en hun dorpsgenoten wil laten
zien hoe leuk en laagdrempelig deze sport is. Vanaf 12.30 uur is iedereen welkom om een balletje te slaan
met elkaar of tegen een van de aanwezige leden. Ook zullen er bij voldoende animo enkele mini-toernooitjes worden georganiseerd, zowel voor kinderen als voor volwassenen. TTV Rijsenhout heeft een speciaal aanbod voor hen die willen kijken
of het een sport is die hun ligt, zonder
er gelijk een heel jaar aan vast te zitten. Voor 15 euro kunnen geïnteresseerden tien keer komen tafeltennissen. Meer info hierover is te verkrijgen op 24 september of op de website: www.ttvrijsenhout.weebly.com. Via
deze website kan ook al opgegeven
worden voor een toernooi. Bellen kan
ook: met 0297-343228. Behalve tafeltennis, zullen er deze dag volop an-

dere activiteiten in en om de Reede
plaatsvinden, zoals modeshows, optreden van het Shanty-koor, demonstraties van andere verenigingen, een
springkussen en nog veel meer. Alle reden om zaterdagmiddag 24 september naar dorpshuis de Reede aan
de Schouwstraat te komen.

Klaverjassen in
De Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 16
september is er weer koppelkaarten in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Zaal open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het koppelklaverjassen op 9 september is
gewonnen door Bep van Netten en
Miep Bloemen me t 5422 punten,
gevolgd door Marja Joore en Theo
Nagtegaal met 5388 punten en op
drie Wobby en Klaas van Berkel met
4900 punten. Het jokeren is gewonnen door Loes met 354 punten.
sport

Veel publiek en mooie startvelden

Geslaagd jubileum HiBRA
Aalsmeer - Wat in 2002 bescheiden begon in Aalsmeer is inmiddels
een traditie geworden op de agenda van de klassieke motorsporter.
Van een lokaal evenement is de HiBRA doorgegroeid naar een internationaal evenement met onder meer
deelnemers uit België en Duitsland.
De tiende editie, HiBRA2011, leverde een prachtig jubileum op. Onder
prima weersomstandigheden loste wethouder Ulla Eurich het startschot voor de tiende editie. Waarna de inmiddels traditionele ronde
in het zijspan volgde die een teleurgestelde wethouder opleverde: “Kan
dit niet nog een paar ronden langer
duren? Geweldig, wat een ervaring!”
De rest van het programma kende
een vlekkeloos verloop zonder valpartijen en onder droge weersomstandigheden. De deelname van lokale coryfeeën als Jaap Groeneveld,
Henk van de Beukel, Ton Konst en
Wijnand Olij gaf dit jubileum extra glans. De Junior Riding Expe-

Ouderensoos in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op de eerste speelmiddag van de ouderensoos bij BV
Oostend in het Middelpunt is mevrouw van Tol als eerste geeindigd
met 5295 punten gevolgd door de
heer Tromp met 5253 punten en op
de derde plaats is mevrouw van de
Made geëindigd met 5004 punten.
De poedelprijs was weggelegd voor
de heer Dolk met 3735 punten.
Op donderdag 22 september komen de ouderen weer bij elkaar in
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De aanvang is 14.00 uur en
de zaal gaat open om 13.30 uur.

Winst Luijben
en Bekkers
Aalsmeer - Op de eerste koppelspeelavond van BV Oostend zijn de
dames A. Luijben en R. Bekkers als
sterkste uit de bus gerold met 5739
punten. Op de tweede plaats is het
koppel Ab en Joke geëindigd met
5351 punten en op drie het koppel T. Buwalda en Emmy Schuit met
5109 punten. De poedelprijs op deze eerste speelavond ging naar jet
koppel J. Alderden en H. de Ruiter
met 3674 punten en de marsenprijs
is uitgereikt aan het koppel G. Presser en H. van der Stroom met 3 marsen. Bij het rummicuppen was Jopie
de sterkste met 226 punten. De volgende speelavond is op maandag
19 september in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat.
De aanvang is om 20.00 uur precies,
de zaal gaat open om 19.30 uur.

rience bleek een schot in de roos
te zijn. Lange wachtrijen, geduldige
ouders en honderden kinderen die
onder deskundige leiding hun eerste meters op een Yamaha minibike
of quad aflegden op een afgesloten
baan. En natuurlijk op de foto in een
overall en met een helm als Valentino Rossi op 6 jarige leeftijd. De iets
oudere jeugd kon zich uitleven op
de kartbaan op het Horticoop parkeerterrein en met twee rondjes op
het 1,8km lange stratencircuit bij de
startceremonie. Op het Horticoop
terrein was ook het jubilerende (100
jaar!) Auto Maas weer aanwezig met
een mooi overzicht van het huidige
SEAT programma. Al met al een zeer
geslaagde jubileum editie zonder incidenten. De volledige uitslagen, video’s, foto’s en het laatste nieuws
staan op www.hibra-aalsmeer.nl.

ZABO van start
Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie van de ZABO Aalsmeer gaat zaterdagavond 17 september van start
met het seizoen 2011/2012. Het betreft de 36e jaargang van de ZABO
die werd opgericht in 1976. De eerste speelronde vindt plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg.
De toegang is gratis en de aanvang
van de eerste wedstrijd is 18.30 uur.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 22 september staat weer een sjoelavond op
het programma van buurtvereniging
Oostend. Iedereen is van harte welkom in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. /de zaal gaat om 19.30 uur
open, de competitie start om 20.00
uur. De groepswinnaars van 8 september zijn: Jan Joore met 127,8 gemiddeld, Lida de Nooij met 119,2
gemiddeld, Jan de Nooij met 108,2
gemiddeld, Henk van der Stroom
met 116,2 gemiddeld en Tini van de
Merbel met 102,5 gemiddeld. Voor
vragen: 321143.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
21 september vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastaat.
Het klaverjassen op 7 september is
gewonnen door Jan Alderden met
5053 punten, gevolgd door Gerrit
van der Geest met 4939, Thijs Fokker met 4929 en Mien Winters met
4876 punten.

sen van Flora Holland. Ook zij deden
mee aan de Ride for the Roses op
de fiets. Daarnaast interviews met
verschillende deelnemers die een
bijdrage leverden om uiteindelijk
anderhalf miljoen euro bij elkaar te
fietsen voor het KWF. Dit verslag is
te zien via youtube, zoek op de trefwoorden ‘MeerTelevisie Ride for the
Roses’.

Verslaggever Ron Leegwater in gesprek met Ride for the Roses-fietser burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer.

met een tweede plaats. In de A-finale Boys 14/ Girls 15 raakten vijf rijders op het eerste stuk in elkaar verward. Mats de Bruin kon hier gelukkig snel op reageren en werd hierdoor tweede. Helaas bleek onder
de vijf ongelukkige rijders UWTC-er
Tom Brouwer er niet goed vanaf te
zijn gekomen en moest hij naar de
EHBO worden gebracht. In de finale
open klasse werd heftig gestreden.
Zo was daar de strijd tussen Joey
Nap en Bart van Bemmelen om de
eerste plek. En ook Arjan van Bodegraven en Roberto Blom waren hevig aan het strijden om de tweede
en derde plek. Joey won uiteindelijk
van Bart en Arjan eindigde voor Roberto op de tweede plaats. De volledige uitslag is te vinden op www.
uwtc.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 september
AALSMEER
Aalsmeer 1 – AFC 1
Aalsmeer 2 – WV-HEDW 2
Aalsmeer 3 – DESTO 2
TABA 5 - Aalsmeer 5
Ouderkerk 6 - Aalsmeer 6
Arsenal Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
14.30 u
12.00 u
12.45 u
14.30 u
14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Sp.Martinus DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV Vet.1. – AGB Vet.2

14.00 u

Meisjes
RKAV MA.1 – Geuzen.M.meer MA.1 12.30 u

Verslag Ride for the Roses
Aalsmeer - Tijdens de succesvolle 14e editie van Ride for the Roses in Aalsmeer heeft Aalsmeerder
Ron Leegwater in samenwerking
met MeerTelevisie Haarlemmermeer
een indrukwekkend verslag gemaakt. Kijk naar de toerrijders en de
100 kilometerfietsers en de ervaringen van onder andere burgemeester Pieter Litjens en Marcel Claes-

Uithoorn - Zondag 11 september
stond, na de zomerstop, de BMX
West competitie in Langedijk, op
het programma.Vrijwel alle UWTCers stonden uitgerust en wel weer
klaar bij het starthek. Ook Roberto Blom was gelukkig na een lange
knieblessure weer aanwezig. Bij de
Cruisers 40 + werd al snel duidelijk
dat Olaf van der Wijngaarden deze
zomer niet met zijn gezin op vakantie is geweest, maar zijn tijd in een
trainingskamp heeft doorgebracht.
Hij ging er als een speer vandoor.
Wat helaas in een van de manches
wel een keer fout ging, maar in de
finale ging hij er toch bijna met de
winst vandoor. Een tweede plaats
voor deze 40-plusser. Izar van Vliet
had in de finale een flitsende start,
maar moest het uiteindelijk doen

Jong aalsmeer united
Junioren
O’59 A2 - J.A.United A1
J.A.United A2 – FC.Amsterdam A1
J.A.United B1 – WSV’30 B1
J.A.United B2 – DEM B4
J.A.United C1 – Maarsen C1
RCH C1 - J.A.United C2
DIOS C4 - J.A.United C3
J.A.United C4 – Zwanenburg C5

16.00 u
11.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u
13.00 u
11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Argon D1
Legm.vogels D2 - J.A.United D2
Hoofddorp D6 - J.A.United D3
Hillegom D3 - J.A.United D4
J.A.United D5 – Hillegom D4
DSS D 14 - J.A.United D6
J.A.United E1 – VVC E2
Nw.West E2 - J.A.United E2
J.A.United E3 - Pancratius E6
J.A.United E4 – UNO E2
KDO E2 - J.A.United E5
J.A.United E6 – Overbos E8
Badhoevedorp E1 - J.A.United E7
Kon.HFC E 14 - J.A.United E8
J.A.United E9 – Swift E 10
Overbos E 14 - J.A.United E10
RKDES F1 - J.A.United F1
Bl.Wit F2 - J.A.United F2
DWS F3 - J.A.United F3
AFC F 5 - J.A.United F4
J.A.United F5 – Overbos F4
J.A.United F6 – Abcoude F4
J.A.United F7 – Abcoude F7
Ouderkerk F7 - J.A.United F8
J.A.United F9 – AMVJ F3
J.A.United F10 – Buitenveldert F10
Diemen F 10 - J.A.United F11

11.15 u
9.00 u
13.00 u
9.00 u
11.15 u
14.15 u
11.00 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
12.30 u
9.30 u
11.15 u
11.00 u
9.00 u
12.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Muiden MB.1
14.30 u
J.A.United MC.1 – Pancratius MC.1 9.30 u
J.A.Un. MC.2 – ‘s Graveland MC.1 12.30 u
Zandvoort MD.1 - J.A.United MD.1 10.30 u
J.A.United ME.1 – UNO ME.1
9.30 u
SCW ME.1 - J.A.United ME.2
9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Overbos D1 - RKDES D1
RKDES D2 – DSOV D3
RKDES D3 – Overbos D8
RKDES E1 – Swift E1
RKDES E2 – DSOV E1
Amstelveen E3 - RKDES E3
Legm.vogels E9 - RKDES E4
AMVJ E4 - RKDES E5
RKDES E6 – NFC/Brommer E5
Legm.vogels E 13 - RKDES E7
Buitenveldert E 10 - RKDES E8
RKDES F1 – J.A.United F1
RKDES F2 – AFC F3
RKDES F3 – Diemen F4
Roda’23 F4 - RKDES F4
RKDES F5 – Badhoevedorp F1
RKDES F6 – SCW F3
Roda’23 F11 - RKDES F7
Legm.vogels F 10 - RKDES F8
RKDES F9 – Amstelveen F5

11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.45 u
9.30 u
13.00 u
16.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames + meisjes
RKDES DA.1 – Buitenveldert DA.1
Zuidvogels DA.1 - RKDES DA.2
Velserbroek MB.1 - RKDES MB.1
Ouderkerk MC.1 - RKDES MC.1
HBC MD.1 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – VVC ME.1

13.00 u
15.00 u
12.30 u
12.30 u
10.15 u
11.00 u

S.C.W.
Haarlem/Kennemerland 1 - SCW 1
SCW 2 – AFC 6
ABN AMRO 4 - SCW 3
Pancratius 2 - SCW 4
SCW Vet.1 – VVGA Vet.1
SCW Vet.2 – Arsenal Vet.3
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.4

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

Junioren
SCW A1 – Almere A1
SCW A2 – Victoria A2
SCW B1 – AMVJ B2
SCW C1 – SDZ C2
HBC C4 - SCW C2

10.00 u
11.30 u
11.45 u
10.00 u
11.30 u

Pupillen
DCG D3 - SCW D1
Onze Gazellen D7 - SCW D2
SCW E1 – DIOS E3
UNO E3 - SCW E2
Amstelveen E5 - SCW E3
SCW F1 – Hoofddorp F5
Legm.vogels F8 - SCW F2
RKDES F6 - SCW F3
SCW F4 – VVC F8

14.00 u
11.30 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

Dames + meisjes
ZCFC DA.1 - SCW DA.1
SCW MC.1 – Sp.Martinus MC.1
HBC MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – J.A.United ME.2

14.30 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u

Zondag 18 september
R.K.A.V.
Diemen 1 - RKAV 1
RKAV 2 – NFC/Brommer 2
RKAV 3 – Legm.vogels 3
RAP 5 - RKAV 5
RKAV 7 – Roda’23 7

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.30 u
14.00 u

Dames
Concordia DA.2 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Zwanenburg 1
RKDES 2 – Hoofddorp 3
RKDES 3 – Pancratius 3
De Meer 2 – RKDES 4
RKDES 5 – Arsenal 7
Nautilus 4 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Pancratius A1 - RKDES A1
RKDES A2 – Tos Actief A1
RKDES B1 – Ouderkerk B1
RKDES B2 – KDO B1
Pancratius C1 - RKDES C1
Pancratius C2 - RKDES C2
KDO C3 – RKDES C3

11.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u

Eef wint soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
8 september is het klaverjassen gewonnen door Eef van Mourik met
5378 pnt, gevolgd door Kees van
der Meer met 5184 punten en op
drie is An Uiterwaal geëindigd met
5116 pnt. Bij het jokeren behaalde
Bets Teunen met 245 pnt de hoogste eer. Op twee Janny Noordam
met 300 pnt.
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Aalsmeer wint in Zandvoort
Aalsmeer - Dankzij een goede tweede helft keerde Aalsmeer
met drie punten terug uit Zandvoort. Wie de eerste helft had gezien, had dat niet kunnen vermoeden. In een te traag tempo liet men
het spel aan SV Zandvoort, dat ook
al niet kon imponeren, maar wel
verdiend met 1 – 0 aan de rust begon. Aalsmeer, met de licht geblesseerde Calvin Koster en de twee junioren Tom Doeswijk en Marc Ruessink op de bank, maar wel weer met
Burak Sitil in de achterhoede kwam
in de eerste helft maar niet los van
het beklemmende weer en opereerde in driekwarts maat. De langzaam aanwakkerende wind bepaalde ook het spelbeeld. Veel ballen die
niet aankwamen of over de spelers
buiten de lijn belandden. De eerste
kans was voor Zandvoort. Mitch van
Geldrop voorkwam een doelpunt en
de corner leverde geen gevaar op.
Zandvoort zat beter in de wedstrijd.
Achterin had Aalsmeer de grootste moeite met het spel van Zandvoort met vaak de lange bal op de
snelle Nigel Berg en Faisel Rikkers.
Aalsmeer kreeg in de 29e minuut
zijn eerste kans. Maar Salih Yildiz stuitte op doelman Boy de Vet.
Niet scherp genoeg dekken in de
38e minuut gaf Max Aardewerk de
gelegenheid om van dichtbij Sander Bakker te passeren, 1–0. Aan de
andere kant kreeg Thomas Harte in
de 40e minuut een grote kans, maar
alleen voor de keeper verspeelde
hij op het beslissende moment zijn
kans. Aalsmeer zocht met gemengde gevoelens de kleedkamer op
voor het tweede gedeelte. Met een
extra aanvaller, Calvin Koster voor
Sergio Pregers, maakte Aalsmeer
vanaf de eerste minuut duidelijk dat
het over was met cadeautjes en het
een echte wedstrijd zou worden.
Zandvoort kwam niet meer aan de

FIQAS klopt Bevo in slotfase

bal en het was Calvin Koster die de
boel op sleeptouw nam. Zandvoort
ging fouten maken achterin. Doelman Boy de Vet hield zijn doel nog
schoon. Een pass van Vincent Krabbendam kopte Calvin Koster rakelings over. Uit een corner in de 57e
minuut had Peter Neuvel de pech
dat zijn schot door Jan Zonneveld
van de doellijn werd gehaald. Uit de
corner kopte Burak Sitil naast. Het
doelpunt zat er aan te komen. De
beste kans kreeg Calvin Koster in
de 59e minuut. Vallend raakte hij de
bal verkeerd. Zandvoort stond met
10 man te verdedigen. De onzekerheid nam toe. Een subliem genomen
vrije trap van Peter Neuvel in de 67e
minuut ging als een streep in de linker benedenhoek, 1–1.
Aalsmeer rook bloed en ging voor
de overwinning. Met goed aanvallend voetbal waarin ook Peter Neuvel langzaam weer zijn vorm begon
te krijgen zette men Zandvoort vast
in de 16 meter. Weer na een vrije
trap van Peter Neuvel in de 70e minuut kopte de vrij staande Burak Sitil keihard in, 1–2. In de 80e minuut
dwong Peter Neuvel de keeper nog
eens tot een uiterste krachtinspanning. In deze periode voorkwam
keeper Boy de Vet enkele doelpunten. Wissel 81e minuut: Tim Bloklander voor Mitch van Geldrop. Uit
een diepte pass van Thomas Harte in de 87e minuut schoot de goed
doorlopende Calvin Koster voor de
1–3 eindstand. In de laatste minuut
kreeg Dirk Jan v.d. Meer nog een
kans om de score te verhogen, maar
vrij voor Boy de Vet schoot hij naast.
Aanstaande 17 september is AFC
uit Amsterdam de tegenstander van
Aalsmeer. De wedstrijd bij VVA aan
de Dreef begint om 14.30 uur.
Jack van Muijden

Arjan en Annette tweede bij
NK open water zwemmen
Aalsmeer - De allerlaatste wedstrijd
in open water van dit seizoen werd
gezwommen in Vught. De weersomstandigheden waren redelijk te noemen, de wind maakte de gevoelstemperatuur fris. Arjan begon zijn
dag met de 1 kilometer vrije slag heren jeugd en senioren, de race ging
super snel van start, alsof het een
sprint was. Het was dus flink door
zwemmen geblazen en na 12.53,80
tikte hij als achtste aan bij de senioren. Na een uurtje rust stond og
de kilometer vrije slag masters op
het programma. Zou Arjan zijn concurrent Jo-Ann Mudde kunnen verslaan? Wederom ging men heel snel
van start, en na 500 meter lag hij
hem nog dicht op de hielen, maar
na 750 meter ging de turbo erop en

kon hij het niet meer bijbenen, met
een mooie tijd van 12.57,92 tikte hij
10 seconden na zijn concurrent aan,
en werd daarmee tweede. Laura en
Annette starten een kleine 6 minuten na de heren. Laura tikte als eerste aan in 14.29,52 bij de masters
40+ en Annette veroverde het zilver
in 14.43,38. En toen was het wachten op de uitslag van het eindklassement. Rond de klok van 17.30 uur
werd dit bekend gemaakt. Annette
heeft zich dit seizoen naar de derde plek gezwommen. Arjan en Laura
veroverde allebei zilver bij de klasse
masters vrije slag 40+. Het open water seizoen zit erop. Het is qua weer
een regenachtig seizoen geweest,
maar de prestaties van de Oceanus
bikkels waren er niet minder om!

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdag 10 september de eerste thuiswedstrijd van
het seizoen. Tegenstander was Eurotech/Bevo, een taaie en fysiek sterke ploeg, waarmee altijd zeer spannende partijen worden uitgevochten. Dat was zaterdag niet anders: de
ploegen waren aan elkaar gewaagd
en met name in de eerste helft had
FIQAS Aalsmeer moeite om door de
stugge dekking (en het enorme middenblok) heen te komen. Toch waren
het de Aalsmeerders die al snel op
voorsprong kwamen: 3-1, mede door
twee feilloos benutte strafworpen van
Frank Lübbert. Hierna ging de strijd
even gelijk op. Aan Aalsmeer-kant
werden hier en daar wat kansen gemist en vooral de schoten van afstand bleven uit. Jimmy Castien kon
wel mooi doorgaan: 4-3, maar datzelfde gold voor de Bevo-aanvallers:
4-5. Na tien minuten kwam de jonge, beweeglijke Dustin Ligthart in de
ploeg en zijn eerste actie was meteen
raak: 5-5. Een goal van Rodrigo Huttinga, die aan de cirkel prachtig werd
aangespeeld door Luuk Obbens,
bracht opnieuw een voorsprong: 6-5.
Maar ondanks fraaie stops van de
nieuwe, van Hercules overgekomen,
keeper Gaby Birjovanu was het nu
Bevo dat een klein gaatje kon slaan:
6-8 na een kwartier. De marge werd
zelfs drie: 8-11. Maar in de slotfase van de eerste helft kwam FIQAS
Aalsmeer goed terug. Nadat Jimmy Castien al voor de aansluitingstreffer had gezorgd: 11-12, kwamen
de Aalsmeerders in overtal en profiteerden optimaal. Tot twee keer toe
kwam Patrick Koster vrij aan de cir-

kel en beide keren schoot hij sterk in:
13-12. Bevo maakte gelijk en kreeg
nog een strafworp vlak voor rust.
Die werd in eerste instantie gestopt
door Gaby, maar in de rebound ging
de bal er toch nog in. Het leverde de
13-14 ruststand op. Na de pauze trok
Luuk Obbens de stand meteen gelijk,
maar een paar keer balverlies leverde
toch weer een voorsprong voor Bevo op: 14-16. De dekking van FIQAS
Aalsmeer kreeg echter steeds meer
vat op de Bevo-aanvallers die het lastiger kregen een opening te vinden.
Nog één keer kwamen de Limburgers
aan de leiding: 17-18, daarna namen
de Aalsmeerders het initiatief in de
wedstrijd over. Remco van Dam kon
nu wél door de dekking heen komen,
Dustin maakte een mooie actie en
ook Patrick Koster, sterk aan de bal,
werd weer gevonden aan de cirkel:
21-19. Toch gaf Bevo zich nog niet
gewonnen: via 21-21 werd het 22-22
met nog zes minuten op de klok. In
de slotfase toonde FIQAS Aalsmeer
zich de sterkste: waar de tegenstander nauwelijks meer door de verdediging kon komen, vonden Dustin Ligthart en Remco van Dam nog wel
ruimte: 24-22. Twee minuten voor tijd
werd het nog 24-23, maar Bas Troost
maakte aan alle onzekerheid een
eind en gooide vanuit de linkerhoek
de bevrijdende 25-23 binnen. René
Romeijn kon dan ook niet anders dan
tevreden zijn met de prestatie van zijn
jonge team, dat na twee wedstrijden
aan kop gaat met de maximale vier
punten. Aanstaande zaterdag wacht
een uitwedstrijd bij het Haagse Hellas, dat van HA R&O won.
Foto: Don Ran

Handbal

Eerste punten dames FIQAS

Henk van Laar finishte in Almere knap onder de 10 uur.

Diesels Multi Triathlon Team doen goede zaken

Henk van Laar tweede bij NK
Aalsmeer - De diesels van het
Oceanus/Multi Supplies Triathlon
Team hebben de afgelopen maanden mooie prestaties neergezet in
lange afstands triathlons. De Holland Triathlon in Almere is voor triatleten van de lange adem de belangrijkste wedstrijd van het jaar.
Dit jaar was de wedstrijd ook het
Nederlands kampioenschap lange
afstand, dus dat betekende extra
strijd. Van het Multi Triathlon Team
stonden vier triatleten aan de start
van de klassieke triatlonafstand
(3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen). Corné Klein
moest helaas de wedstrijd staken.
Henk van Laar uit Uithoorn draaide een super wedstrijd in Almere.
Na een redelijk goed zwemonderdeel maakte hij op de fiets zijn opmars. Er stond veel wind, maar hij
had gelukkig nog geen last van regen. Tijdens de afsluitende marathon regende het echter wel hard.
Henk kon zijn schoenen uitwringen na de finish. Het looponderdeel
was met de wind op de dijk rond
Almere-Haven erg zwaar, maar
toch liep Henk de marathon in 3.41
uur. Dat was genoeg om als tweede in zijn categorie Heren 45 op het
NK te finishen. Hij kwam na 9.50.42
uur over de finishboog door. Teamgenoot Tonny Blom zat daar niet ver
achter: precies twee minuten langer had de Haarlemmer nodig voor
zijn hele triatlon. Hij eindigde als
vierde in zijn categorie Heren 40.
Josta Hoekstra stond in Almere aan
de start van haar eerste hele triatlon. De week voorafgaand aan haar
grote doel werd ze onverhoopt ziek,
maar toch wist ze zichzelf op tijd op
te lappen. Ze finishte haar debuut
na 12.41.58 uur.
Halve triatlon Gérardmer
Een week later reisden de Multi’s

Frans van Heteren, Carla van Rooijen, Diana Gorter en Annika Fangmann uit De Hoef af naar de Franse Vogezen voor de halve triatlon van Gérardmer. Deze populaire
wedstrijd over 1900 meter zwemmen, 95 km fietsen en 21 km lopen staat vooral bekend om het
zware fietsparkoers in de Vogezen: elke fietsronde van 30 kilometer bestond uit drie serieuze klimmen. Bij de start met 1200 man tegelijk hadden Frans en Annika een
mooi plekje gevonden, zodat ze gelijk vrij konden zwemmen. Bij Annika werd al na 200 meter de rits van
haar wetsuit opengetrokken, waardoor ze het grootste deel met een
open wetsuit moest zwemmen.
Met de buitentemperatuur van 30
graden was dat ook wel weer verkoelend. Frans van Heteren wist
zich goed te handhaven achter de
proftriatleten die ook aan de start
stonden. Hij kwam uiteindelijk als
22e van de fiets af en finishte na
5.00.13 uur als 26e. In zijn leeftijdscategorie was hij de snelste. Carla van Rooijen ging ook met de
winst in haar categorie naar huis.
Met een snelle halve marathon, die
de Aalsmeerse liep in 1.37.34 minuten, bereikte ze in 5.31.56 de finish.
Diana Gorter uit Amstelveen pakte in diezelfde categorie het brons
door in 5.59.34 uur te finishen. Tijdens het looponderdeel had zij
haar teamgenote Annika nog ingehaald. Toen zij als vierde Multi
binnenkwam na 6.09.39 uur stonden haar drie teamgenoten haar op
te wachten bij de lange rode loper
naar de finish. Ook Annika mocht
op het podium, want zij werd tweede in haar leeftijd. Met vier medailles was het dus een bijzonder geslaagde reis voor het Multi Triathlon
Team.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer moesten voor hun eerste
competitiewedstrijd in de Eerste Divisie naar Heemskerk voor een ontmoeting met DSS. Toevallig de oude ploeg van de nieuwe trainer/
coach Zoran Jovanovic. En hoewel
de Aalsmeerse dames met een overwinning naar huis gingen was Jovanovic na afloop toch nog niet helemaal tevreden. “We hebben de hele wedstrijd voor gestaan, zelfs vier
en vijf punten. Maar op die momenten konden we niet doordrukken en een ruimere afstand nemen. Daardoor kon DSS terug komen in de wedstrijd en kregen we
het nog moeilijk.” Hoewel de thuisploeg kampte met blessures en met
een jong team van start ging, wist
het FIQAS Aalsmeer te verrassen
met het spel. De Aalsmeerse dames
moesten het doen zonder de geblesseerde keepster Bianca Schijf, maar
nieuwe speelsters, onder wie Teuntje Schaefers, zorgden voor snelheid in de wedstrijd. Zo bouwde FIQAS Aalsmeer gestaag aan de voorsprong die bij rust vier punten bedroeg: 13-17. Dat verschil bleef na

de pauze in eerste instantie gehandhaafd. Gaandeweg kon DSS echter
toch steeds dichterbij komen. FIQAS
Aalsmeer vocht tot de laatste seconde, en kon – mede door een aantal
belangrijke stops van Michelle Attema - een marge van twee behouden:
28-30. Topscorers waren Yessica v.d.
Kroon en Teuntje Schaefers, die allebei zes keer scoorden. Natuurlijk was Jovanovic blij met de overwinning en de eerste punten. “Maar
het team heeft nog wel een paar weken nodig om beter op elkaar ingespeeld te raken en het rendement te
verhogen. Daar gaan we hard aan
werken, want we willen winnen wat
er te winnen valt, maar... niets komt
vanzelf.” Toch ziet hij de wedstrijd
van a.s. zaterdag tegen PSV alweer
vol vertrouwen tegemoet. “Het is een
nieuwe ploeg in de Eerste Divisie en
ik weet vrij weinig van ze. Ik ga dan
ook uit van de kracht van mijn eigen, sterke team en als die elkaar
nog iets beter leren vinden, komt het
helemaal goed.” Die wedstrijd begint
zaterdag 17 september om 20.00 uur
in De Bloemhof aan de Hornweg. Uiteraard is publiek van harte welkom.

P.v. de Telegraaf

Ongelooflijke prestatie
duif jeugdlid Danny
Aalsmeer - Afgelopen weekend
waer de Nationale jonge duivenvlucht vanuit het Franse Sens vervlogen. Alle melkers waren al weken
in de weer om hun beestjes zo goed
mogelijk aan de start te brengen. Zo
ook jeugdlid Danny van Leeuwen.
Wat zijn duifje presteerde grenst
aan het ongelooflijke. Het lijkt een
verhaal uit een jongensboek, maar
is toch echt waar. Over een afstand
van 462 kilometer haalde Danny zijn
duif een snelheid van gemiddeld
107 kilometer per uur., Dit betekende niet alleen de eerste prijs in de
vereniging, maar ook de eerste prijs
over alle in Nederland ingekorfde
duiven. Dat waren er maar liefst19
duizend! Danny’s duifje presteerde
iets waar de meeste melkers al jaren
op hopen. Zo zie je maar weer, wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst!
De uitslag:
1 Danny van Leeuwen
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 A. Kok
4 J. v. Duren
5 Comb. v. Ackooy
6 C. v. Vliet
7 M. de Block
8 J. v. Dijk
9 Comb. Wiersma en Zn.
10 G. v.d Bergen
11 J. Kluinhaar
12 J. Nijenhuis
13 J en P Spook

Gerard en Lies
De laatste navlucht werd wederom
een prooi voor Gerard en Lies v.d.
Bergen. Het werd een lastige vlucht
waarop de duiven erg traag naar
huis kwamen.
Vanaf nu mogen ze lekker uitrusten en ruien, zodat ze volgend jaar
weer fris en fruitig aan de start verschijnen.
De uitslag:
1 G. v.d. Bergen
2 Comb. v. Ackooy
3 J. v. Dijk
4 J. v. Duren
5 C. v. Vliet
6 A. Kok
7 J. en P. Spook
8 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
9 M. de Block
10 Tim Rewijk
11 P. v.d. Meyden
12 Th. v.d. Wie
13 J. Kluinhaar en Dr.
Het generaal kampioenschap is gewonnen door John van Duren.
De einduitslag van het
ploegenklassement is:
1 A.A. Sloopwerken
2 C. van Vliet
3 Bos E-markt
4 Bosman Kassenbouw
5 Oerlemans Confectie

16024 pnt
14865 pnt
14280 pnt
14047 pnt
13125 pnt

Darten in het Dorpshuis

Nieuw: Vier niveaus en
Tripel Pot bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vrijdag 16 september
is er dan eindelijk weer darten in het
Dorpshuis. Het seizoen gaat weer beginnen. Het seizoen bestaat uit vijftien speelavonden op de vrijdag en
vijf ‘speciale’ toernooien op de zaterdag. De gewone speelavonden zijn
echter ook als toernooitjes op zich
te beschouwen. Men hoeft namelijk
helemaal niet altijd (tweewekelijks)
te komen. Men hoeft geen lid te zijn
en men hoeft zich ook niet van tevoren in te schrijven. Oftewel, men hoeft
helemaal niks. Maar helemaal niet
komen is voor een dartsliefhebber
zonde. De Poel’s Eye heeft zijn deuren namelijk wagenwijd open staan
voor iedereen die op die betreffende speelavond zin heeft om te darten. Men hoeft ook niet bang te zijn
dat het niveau te hoog is. De Poel’s
Eye heeft namelijk dit seizoen maar
liefst vier niveaus. In eerste instantie
zijn er zoveel mogelijk poules van vier
darters. Hierna gaan de nummers
één en twee gaan naar de A ronde,
en de nummers drie en vier van de
poule naar de B ronde. Daarna volgt
een kwalificatieronde voor de Winnaar en de Verliezerronde. Zodoende krijgt men vier niveaus. Gelukkig
hoeft men dat zelf allemaal niet in de
gaten te houden, de wedstrijdleiding

loodst u keurig door het speelschema heen. Het grote aantal dartsborden helpt niet alleen de avond vlot te
laten verlopen, maar zorgt ook voor
een uniek stukje dartsbeleving binnen de grenzen van de gemeente
Aalsmeer. Ook uniek, niet dan alleen
in deze gemeente maar in heel Nederland, is de Tripel Pot. Een nieuw
spektakelstuk bij de Poel’s Eye. Loting bepaalt wie aan het eind van de
avond drie pijlen mag gooien op een
trainingdartsbord. Een dobbelsteen
met twintig zijden bepaalt welke Tripel geraakt moet worden. De gooier
krijgt per (juist) gegooide Tripel een
derde deel van de Tripel Pot. De Tripel Pot is de eerste avond gevuld met
driehonderd euro. Alle reden om te
komen. De zaal is alle keren weer gevuld met divers pluimage, jong, oud,
man, vrouw, goede of mindere darter. Met drie pijlen in de hand, drie en
halve euro in de linkerbroekzak voor
de deelname en nog enige euro’s in
de rechterbroekzak voor enige consumpties, is men verzekerd van een
gezellige avond. Kortom, kom moren, vrijdag 16 september, naar het
Dorpshuis van Kudelstaart. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

De Top 3 van het vorige seizoen met in het midden drievoudig kampioen Danny Zorn.

