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Gemeente gaat toezicht houden op De Meerlanden

en deze wordt
dan nabezorgd.

College grijpt in op achteruitgang ADVERTEREN?
kwaliteit openbare ruimte
IN DE
Aalsmeer - “We hebben de boel op
scherp gezet en dat was hard nodig.” Wethouder Ad Verburg geeft
uitleg over het besluit van het college om uitvoerder De Meerlanden
op het matje te roepen en te wijzen op de grote achteruitgang van
de kwaliteit en het onderhoud van
de openbare ruimte. Met name het
openbaar groen is een doorn in
het oog. Het onkruid staat op veel
plaatsen torenhoog, het gras wordt
alleen op ‘makkelijke’ plaatsen gemaaid, her en der worden bruggen
en paden overhangen door groen
en onder andere de kwaliteit van
nieuwe beplanting is bar slecht. Al
heel veel inwoners hebben over het
slechte onderhoud van het openbare groen aan de bel getrokken

en diverse ingezonden brieven in
deze krant gingen over dit onderwerp. De bestuurders zagen uiteraard zelf ook de kwaliteit afnemen.
Door de gemeente is diverse malen contact opgenomen met de uitvoerder en iedere keer werd beterschap beloofd. Echter, resultaat
bleef steeds uit. “We hebben bijna
wel wekelijks aangegeven zeer ontevreden over de staat van het onderhoud van de openbare ruimte en
met name het groenonderhoud te
zijn. Teleurstellend voor bloemendorp Aalsmeer”, zegt de wethouder.
Begin deze maand was de maat vol
voor het college. Tijd om in te grijpen! “We hebben het management
van De Meerlanden afgelopen vrijdag naar Aalsmeer gehaald. We

Bomenkap door iepziekte
Aalsmeer - In de gemeente zijn vorige week iepen omgezaagd. De iepen waren besmet met de iepziekte.
Er zijn twee grote bomen gekapt bij
de Dreef, een boom bij de Linnaeuslaan en een iep bij de Kamerlingh
Onnesweg in Kudelstaart.
De iepziekte kan zich verspreiden
en daarom worden de zieke bomen
gekapt. Ook voor particuliere bomen is het belangrijk om alert te zijn
op de iepziekte. Heeft u een zieke
iep dan bent u verplicht deze te verwijderen en het hout af te voeren.
Niet als brandhout in voorraad houden, want dan gaat de ziekte verder.
De iepziekte is zeer besmettelijk,
zelfs dood hout (bijvoorbeeld meegenomen brandhout) kan voor besmetting zorgen. Vanwege de gro-

te kans op verspreiding is de gemeente verplicht om deze zieke bomen zo snel mogelijk te kappen en
dit kan helaas meestal niet in overleg met omwonenden. De iepziekte komt in de zomer voor. De frisse groene bladeren verkleuren snel
naar geel en dan naar bruin. Hierna
vallen ze af. Alleen de jonge blaadjes aan het uiteinde van de takken
blijven als vaantjes hangen. Als u
een aangetaste tak afsnijdt, ziet u
zwarte of bruine stippen in de buitenste jaarring. Helaas is een zieke
iep niet meer te redden. Om te zorgen dat er niet nog meer iepen besmet worden, moet de zieke iep zo
snel mogelijk opgeruimd worden.
Ziet u een zieke iep? Geef dit dan zo
snel mogelijk door aan de gemeente
Aalsmeer via 0297-3875757.

hebben ze koffie gegeven en zijn
vervolgens een rondje gaan rijden.
Ze hebben het nu zelf gezien en
hebben erkend dat het onderhoud
onder de maat is. Er zijn zelfs excuses aangeboden”, vervolgt Ad Verburg. De Meerlanden is afgelopen
maandag gelijk aangevangen met
herstelwerkzaamheden. Gestart is
in Kudelstaart, daarna volgen de
Hornmeer, de Stommeer en de rest
van de gemeente. Echter, met de excuses en de al iets zichtbare verbetering neemt de gemeente geen genoegen. “We gaan zelf toezicht houden op de kwaliteit en het geleverde werk. We gaan een tijdelijke toezichthouder aanstellen. We gaan
ze controleren”, zegt de wethouder
fel. “Vervolgens willen we het totale toezicht terug gaan halen naar
de gemeente.“ In 2009 is het onderhoud van de openbare ruimte door
de gemeente uit handen gegeven
aan De Meerlanden. In een overeenkomst zijn allerlei afspraken gemaakt over de te leveren kwaliteit
en afgesproken werd dat De Meerlanden zelf toezicht zou houden
op de werkzaamheden. Maar deze ’oren en ogen’ hebben (te) vaak
niet thuis gegeven. “Het onderhoud
is ver onder de maat. Zo kan het niet
langer vonden wij”, zegt Verburg tot
slot. “We willen de boel weer op orde. Afspraak is afspraak, De Meerlanden moet aan de slag!”
Door Jacquelin e Krist elijn

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl

Rijbewijs door
alcohol kwijt

geld, pasjes en rijbewijs. Er wordt
vermoed dat de inbrekers zich via
de centrale ingang toegang tot het
complex hebben verschaft. Er is een
buurtonderzoek gehouden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Gewonden na vechtpartij

Informeel afscheid
burgemeester Litjens
Het gemeentebestuur van Aalsmeer organiseert een afscheidsbijeenkomst
voor burgemeester Pieter Litjens, met het oog op zijn kandidaatstelling
voor de VVD-fractie van de Tweede Kamer.
‘Met nadruk een informele bijeenkomst’, was de enige eis
die burgemeester Litjens aan zijn afscheid stelde.
Dus: géén lange rijen, géén lange toespraken,
wel veel tijd voor gesprek, voor terug- én vooruitkijken.
Op woensdagmiddag 19 september zijn álle inwoners
van de gemeente tussen 17.00 uur en 19.00 uur welkom
om Pieter Litjens de hand te drukken.

Aalsmeer - Om vier uur in de nacht
van zaterdag 8 op zondag 9 september heeft in de Marktstraat een
vechtpartij plaatsgevonden. Twee
19-jarige jongens uit Aalsmeer hebben klappen gehad van een groepje jongeren. De een is met letsel aan

zijn hoofd en mond afgevoerd naar
het ziekenhuis. De ander raakte gewond aan zijn kaak. De politie heeft
deze openlijke geweldpleging in onderzoek. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.

of
maar om via een

of

te schenken,
aan een goed doel te denken.

Ook dit weekend weer van
alles te doen in Aalsmeer!
Aalsmeer - Met veel activiteiten is
Aalsmeer de maand september ingegaan. Braderie, havendag, verlichte botenshow, vuurwerk, gevolgd door een gevarieerde feestweek, een zonovergoten pramenrace en de spectaculaire motordagen van Hibra. Tijdens de Hibra
vond het laatste openbare ‘optreden’ van burgemeester Pieter Litjens plaats. Voor de opening stapte het aanstaande Kamerlid in een
tweespan en liet zich over het parcours op het bedrijventerrein rijden! Wie denkt dat de rust nu teruggekeerd is in Aalsmeer, heeft het
mis. Ook dit weekend is er van alles
te doen. Voor de tweede maal, terug in de evenementenkalender, het
Aalsmeerse Bloemencorso. Om 9.30
uur start aanstaande zaterdag 15
september de stoet bij zorgcentrum
Het Kloosterhof in de Clematisstraat.

De route gaat richting het centrum,
verzorgt een presentatie op het
Praamplein, en vertrekt tot slot naar
het terrein van de Crown Studio’s,
alwaar zondag de stoet staat opgesteld en allerlei extra’s worden georganiseerd. Zaterdagavond ook alvast richting Van Cleeffkade lopen is
een aanrader. In 7Street wordt namelijk ‘s avonds vanaf 20.00 uur het
eerste indoor korenfestival georganiseerd met acht verschillende acts.
Dit weekend, zaterdag 15 en zondag 16 september, wordt alweer
voor de vijftiende maal de Kunstroute Aalsmeer gehouden. Op liefst
twintig verschillende locaties kan
genoten worden van een gevarieerd
aanbod aan schilderijen, beelden en
onder andere sieraden en poëzie en
muziek. Beide dagen kan de Kunstroute bezocht worden tussen 12.00
en 17.00 uur.

Dit weekend: Het 2e Aalsmeerse Bloemencorso en alweer de 15e Kunstroute.

Noodkreet vanuit jeugdbestuur

JAU zoekt vrijwilligers!
Aalsmeer - Een noodkreet ontving de redactie van het bestuur van
voetbalvereniging Jong Aalsmeer
United. De club heeft namelijk een
groot tekort aan vrijwilligers. De vereniging heeft liefst 550 jeugdleden
en het valt niet mee om mensen te
vinden die bij activiteiten, trainingen
en wedstrijden de helpende hand
willen bieden. De trainingen kunnen
nog maar met moeite aan de jeugd
geboden worden. Er is een tekort
aan mensen die een keer een bardienst willen draaien, aan scheidsrechters, aan vlaggers langs de lijn
en vrijwilligers die hand- en span-

Nu meer
dan 100
vacatures,
check onze
website!!!

- Officiële uitnodigingen worden niet verzonden, alle Aalsmeerders én
Kudelstaarters kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen Burgemeester Litjens vraagt allen die komen om geen

Van feest naar feest

Aalsmeer - Op vrijdag 7 september
om half een in de nacht is op het
Raadhuisplein een 19 jarige automobilist tot stoppen gemaand door
de politie. Het vermoeden bestond
dat de bestuurder teveel alcohol
had gedronken. De blaastest was
positief. In het bureau stokte het
ademanalyseapparaat bij 385 Ugl.
Het rijbewijs van deze Aalsmeerder
is ingevorderd. Een kwartier later is
op de Stationsweg nog een automobilist gevraagd te blazen. Deze
19 jarige Aalsmeerder bleek eveneens te diep in het glaasje gekeken
te hebben. Er werd 375 Ugl gemeten. Ook deze bestuurder heeft zijn
rijbewijs in moeten leveren.

Inbraken appartementen
Kudelstaart - In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 september is
ingebroken in een tweetal woningen in een appartementencomplex
in de Korfstraat.
In beide huizen zijn diverse kastjes
doorzocht. Beide bewoners missen hun portemonnee met contant

Zonovergoten was de pramenrace afgelopen zaterdag. Er is een wereldse reis
gemaakt door Aalsmeer. De mooiste deelnemer volgens velen: Het vliegtuig.
Foto: www.kicksfotos.nl.

diensten willen verrichten. Ook de
medewerkers van de toernooicoördinatie en de activiteitencommissie
hebben dringend versterking nodig en er zijn vacatures vrij om bestuursactiviteiten te kunnen verrichten. Van harte hoopt de vereniging
dat vrijwilligers zich nu in groten getale aanmelden. “We zitten echt te
springen”, aldus het bestuur. Voor
informatie en opgave kan contact
opgenomen worden met bestuursvoorzitter Jan Groen via jangroen@
caiway.nl of de coördinator pupillen,
Kees Korver, via kees.Korver@gmail.
com, 0297-368333 of 06-40357214.

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

14 SEPTEMBER START

GRAND CAFÉ LIVE
IN CROWN STUDIO AALSMEER
WWW.7STREET.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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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
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Open Hof keuken vrijdag!
Aalsmeer - Op vrijdag 21 september om 18.00 uur wordt een maaltijd geserveerd in het Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 gaat de deur open. De
maaltijd eindigt om 20.00 uur. Doel van de Open Hof keuken is elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom. Op het menu staan ovenschotels. De kosten bedragen 4 euro per persoon. Opgeven kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of via het
telefoonnummer van de diaconie: 06-41700923 tot donderdag 20 september.

Start wijkgericht team Molenvliet

Amstelring in beweging
Aalsmeer - In Amstelveen en Uithoorn is Amstelring Thuiszorg sinds
juni 2012 met veel succes gestart
met zelfsturende en wijkgerichte teams. Nu gaat ook in Aalsmeer
het roer om. Het eerste zelfsturende,
wijkgerichte Thuiszorgteam ‘Molenvliet’ is met ingang van 3 september gestart. Dit team bestaat uit zeer
gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen. De medewerkers
krijgen de verantwoordelijkheid
over het hele zorgproces, van het
eerste tot het laatste contact met de
thuiszorgcliënt. Op die manier regelt
team Molenvliet alles zelf, zonder
tussenkomst van planners en managers. Het team beschikt over een
directe telefoonverbinding. Overdag
kan van 07.00 tot 23.00 uur gebeld
worden naar 06-22219988, ’s nachts
wordt doorgeschakeld naar 09001866 (lokaal tarief).
Voordelen zijn dat knelpunten sneller worden gesignaleerd, er minder

verschillende gezichten tijdens de
zorgverlening langs komen, er meer
tijd is voor de cliënt en het team is
gemakkelijker bereikbaar voor de
cliënten, huisartsen en andere instanties. Alle huisartsen, ziekenhuizen en andere instanties zijn middels een brief op de hoogte gesteld.
Ook de cliënten in de wijk hebben
een brief gekregen met alle informatie over de veranderingen. Team
Molenvliet staat te popelen om te
starten! Veel cliënten zijn zeer enthousiast over deze ontwikkelingen en zien de samenwerking met
het team zeker zitten. Het team vertrouwt op een goede samenwerking
met iedereen en veel tevreden clienten. Heeft u zorg nodig op het gebied van verzorging of verpleging en
woont u in Zuid, Oost of in het Dorp
van Aalsmeer? Bel dan genoemd
06-nummer of mail naar: wijkteammolenvliet@amstelring.nl Team Molenvliet is gevestigd aan de 1e JC
Mensinglaan 27b.

Maria en oecumenische viering
Rijsenhout – Rijsenhout is een rustig dorp in de Haarlemmermeer,
waar de dagelijkse beslommeringen
samen gebracht kunnen worden
in twee kerkgenootschappen. Het
waren er drie, want naast de Nederlands Gereformeerde gemeente aan de Aalsmeerderweg, kerkten
de PKN-gemeente Maranatha en
de Rooms-Katholieke gemeenschap
gezamenlijk onder het dak van de
Ontmoetingskerk aan de Werf. Maar
helaas, de Rooms-Katholieke gemeenschap werd dermate klein, dat
deze is opgeheven en de parochianen uit Rijsenhout nu zijn aangewezen op de omliggende parochies. En
daarbij werd duidelijk: “Partir c’est
mourir un peu..”, oftewel in goed Nederlands: scheiden doet lijden, want
juist in de laatste jaren kwam er iets
heel moois op gang. Noem het chique een oecumenisch proces, in de
praktijk kwam het er op neer dat de
gezamenlijke vieringen met vooral de PKN-gemeente en incidenteel vooral bij de tentdienst ook met
de Nederlands Gereformeerde gemeente, bijzonder inspirerend werden gevonden door alle deelnemers. Het zou in dezen een omissie
zijn om hierin de rol van wijlen diaken Joop Snoek niet te noemen. Zijn
enthousiasme leeft nog steeds voort
in de geest die waart rond de oecumene in Rijsenhout. Vieringen die
worden voortgezet in gezamenlijkheid, belevingen die kerkidentiteitoverschrijdend zijn, rituelen die van
elkaar worden en zijn overgenomen
en inmiddels een vaste plaats hebben gekregen in de diensten, zelfs
als onmisbaar worden ervaren. Centraal staat de mens in zijn of haar relatie tot God en ook tot elkaar.
En middenin deze hele ontwikkeling
staat Maria. Maria, een vaste verschijning in de Rooms-Katholieke
vieringen, werd bij de gezamenlijke
vieringen steevast de kerkzaal ingedragen en wat zij zag, was goed.
Maria, de moeder van Jezus, die
wordt aanbeden, maar die als een
soort van oermoeder ook staat voor

de mater familias, die waakt, zorgt,
hoedt en zwijgt. De moeder die er
altijd is, onvoorwaardelijk, liefdevol,
tot in de dood. Dat is Maria. En toen
de Rooms Katholieke gemeenschap
verdween uit Rijsenhout, bleef Maria. Maria was een afscheidsgeschenk aan de PKN gemeente en
zij heeft haar vaste plekje inmiddels gevonden in de Ontmoetingskerk. Maria, met een knipoog wellicht, want ze ziet het wel hoor, dat
er nog steeds mensen van RK-huize
de weg weten te vinden naar haar
kerkgebouw, dat iedereen welkom
is in haar ‘huis’ en ook, dat menig
protestant in deze verwarrende wereld wel heel modern ‘iets’ met haar
heeft. Een echte moeder, daar heeft
iedereen respect voor. Noem het
aanbidding, noem het symbolisch,
Maria heeft haar plekje gevonden.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor een oecumenische viering rond Maria in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout op 21 oktober om
10.00 uur. De dienst wordt voorgegaan door dominee Frits Praamsma
en pastor Loek Seeboldt.

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

Vermist.
- Catharina Amlialaan: Zwart-witte kater. Witte pootjes, snuit en bef.
Hij heeft een chip en bandje met naamkoker.
Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Jong cypers katje van ongeveer 4 maanden.
- Hornweg: Grote witte Jack Russell met bruine oren.
- Jasmijnstraat / Columbiahof: Jong cypers-witte kat. Kop, romp en
staart zijn cypers en de rest is wit.

KERKDIENSTEN
Zondag
16 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. met Rob Kool.
Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Spreker: Gor Khatchikyan. Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. viering.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag diensten om 10u. met ds.
T.H.P. Prins en 18.30u. met ds. J. van
Popering.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 10.30u. woord communieviering mmv de Kudelkwetters.

Kudelstaart - Op maandag 17 september om 20.00 uur start de damesvereniging Kudelstaart weer
haar maandelijkse avonden in het
dorpshuis van Kudelstaart. De
club kan nog nieuwe leden gebruiken, dus dames: Zin in een gezellig
avondje uit? Kom eens langs. Elke
maand komt een ander thema aan
de orde. Er worden sprekers uitgenodigd, knutselavonden gehouden,
jaarlijks staat een gezellige kerstavond met hapjes op het programma en prijzen kunnen gewonnen
worden tijdens de bingo-avond. De
vereniging bestaat uit leden in de
leeftijd van 30 tot ongeveer 75 jaar.
Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw A. Runge-Kok,
tel. 0297-340514 of 06-24871152.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
Aalsmeer - De familie Kragtwijk is
poes droppie kwijt sinds vrijdag. Het
dier is zwart en heeft een wit onderlijf en een zwarte staart. Droppie is een jaar oud, draagt een zwart
halsbandje met een belletje en een
naamplaatje met zijn naam. De familie denkt dat de poes ergens opgeloten zit, omdat zij nooit langer dan
een uur weg blijft. Helpt u meezoeken? De familie mist Droppie, die in
de Catharina Amalialaan 36 woont,
enorm. Informatie: 0297-345472.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Leden welkom bij
damesvereniging

Waar is Droppie?

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer,
euch. viering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst olv
parochianen. Zondag om 10.30u.
gouden kloosterfeest L. Seeboldt
in Karmelkerk mmv Karmelkoor
en koor uit Nieuw-Vennep. Vg. hele pastorale team en provinciaal van
karmelieten. Om 14u. Poolse dienst
in Karmelkerk met Christoff.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van
Veen. Tevens 10u. kinderkerk.

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

formatiebijeenkomst is voor iedereen
toegankelijk maar met name gericht
op partners, familieleden, vrijwilligers
en mensen werkzaam in de ouderenzorg. Vooraf aanmelden is wel wenselijk om de grote van de opkomst
te kunnen bepalen. Dit kan via email
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
of door contact op te nemen met Ellen Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep 06 22468574. Binnenkomst om 09.45 uur, aanvang 10.00
uur.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. K. Muller en 18.30u.
met ds. M. Hogenbirk en ds. K. Muller, gez. dienst met CGK.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst om 10u. met
ds. Jeltje de Jong. Zondagsschool
en oppas voor allerkleinsten.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: Th. Griekspoor. 18.30u.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
C.G. Graafland.

Geriater Bart Blaauw praat over
dementie in ontmoetingsgroep
Aalsmeer - Wat is een geriater,
wordt iemand met vergeetachtigheid dement? Is alzheimer hetzelfde
als dementie? Merkt iemand eigenlijk
zelf dat hij dementeert? Hoe wordt
het vastgesteld en wat is de behandeling? Een kleine selectie uit de vragen die volgens de folder van Alzheimer Nederland behoren tot de meest
gestelde vragen over dementie. Vrijdagochtend 21 september zal klinisch
geriater Bart Blaauw van GGZ Ingeest
deze vragen naar eigen kennis en ervaring beantwoorden tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd
door het mantelzorg steunpunt en de
ontmoetingsgroep in gebouw Irene
in de Kanaalstraat. Deze bijeenkomsten, waarvan er vier per jaar plaatsvinden, zijn mogelijk gemaakt door de
gemeente Aalsmeer die subsidie verstrekt omdat informatie over dementie bijdraagt aan een betere kwaliteit
van leven voor mensen die ermee te
maken hebben. Naast de informatiebijeenkomsten biedt de ontmoetingsgroep ondersteuning aan mensen met dementie door het aanbieden van een dagprogramma. Het doel
is behoud van de mogelijkheden en
leren omgaan met de beperkingen
die voorkomen uit de dementie zodat men kan blijven deelnemen aan
de maatschappij. De ontmoetingsgroep is 4 dagen per week open. Voor
eventuele deelname vindt eerst een
gesprek plaats in de thuissituatie om
te kijken hoe de ontmoetingsgroep
kan voldoen aan de wensen en verwachtingen van de deelnemer. De in-

Is uw huisdier
zoek?

BEL: 0297-581698

Kat is baas kwijt
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze jonge, cyperse, witte kat? Het
dier loopt rond in de buurt van de
Jasmijnstraat en het Colombiahof.
Wie de kat herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Amstel- & Veenlanden
via 0297-343618.

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

World radio
bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 20 september wordt weer een
PCOB-ledenmiddag georganiseerd.
Deze middag is er een presentatie van Trans World radio. Zij bereiken de wereld met het Evangelie door middel van radio en andere media, zodat ook analfabeten van
Jezus Christus kunnen horen. Trans
World Radio zendt uit in meer dan
200 talen. Geïnteresseerd? Iedereen
is van harte welkom! De middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van het zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. De PCOB is voor mensen vanaf 50 jaar, dus ook jongere ouderen
zijn van harte welkom.

Weer Oost-Inn
op woensdag
Aalsmeer - Woensdag 19 september is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en thee in de OostInn aan de Catharina Amalialaan 66.
Daarna wordt van 12.00 tot 13.00
uur een overheerlijke lunch geserveerd waar belangstellenden kunnen aanschuiven en ‘s avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een creatieve avond gehouden. De Oost-Inn is
een inloop- en ontmoetingsplaats
op de woensdagen in de Mikado
onder verantwoordelijkheid van de
Hervormde Gemeente Oosterkerk
Aalsmeer. Voor inlichtingen: 0297325636, 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.
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Zaterdag in The Beach

Start seizoen Back in Time
Aalsmeer - Een nieuw seizoen
Back In Time begint aanstaande zaterdag 15 september in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Vanaf
dan is er weer elke derde zaterdag
van de maand een dansfeest in The
Beach. Het komende seizoen zullen alle avonden thema’s met zich
meedragen. Zo komen er speciale jaren negentig muziek avonden,
eighties avonden en ook andere
thema’s en muziekstijlen worden in
het programma opgenomen. Maar
aanstaande zaterdag 15 september
wordt afgetrapt met een good old
Back in Time zoals iedereen gewend
is. De zomer loopt ten einde. Reden
om deze Back in Time-avond de titel ‘The End of Summer’ mee te geven. DJ’s Cees van der Schilden en
Meindert van der Zwaard draaien
de leukste zomerhits van toen en nu
en zij zullen er weer een swingende
avond van maken. Vanaf 21.00 uur
zullen zij de klok terugdraaien naar
de tijd dat de dansvloer explodeerde op de klanken van favoriete classics uit de tachtig en negentig. Verzoeknummers kunnen worden aan-

gevraagd door een ingevulde ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart bij
de DJ in te leveren. Ook zijn er weer
videoclips op het grote scherm te
zien. Een uitstekende gelegenheid
om een avondje plezier te maken,
een drankje te komen drinken en/of
te swingen op de dansvloer van The
Beach. De toegang is gratis!

N201: Bring of
the bloodfest
Aalsmeer - Op zaterdag 15 september treden maar liefst zeven
bands uit het Nederlandse hardcore circuit op tijdens editie één van
‘Bring on the bloodfest’ in de N201.
Zes bands uit de Randstad zijn bereid gevonden toegevoegd te worden aan de line up naast Bring on
the bloodshed. De eerste band begint om 17.00 uur en de laatste band
is klaar rond 0.00 uur. De entree is 5
euro aan de deur. De N201 aan de
Zwarteweg is open vanaf 16.30 uur.
Meer info: www.n201.nl.

Zaterdag en zondag open

Kinderkunst in watertoren
Aalsmeer - Komende zaterdag
15 en zondag 16 september is de
Aalsmeerse watertoren weer voor
het publiek geopend. Geïnteresseerden kunnen binnen een kijkje komen nemen en tevens de ruim
200 treden op gaan om vanaf de
‘trans’ te genieten van een schitterend uitzicht over de omgeving. Deze ‘trans’ gaat geheel rond, dus het
uitzicht gaat zowel tot zowel voorbij
Amsterdam als IJmuiden en natuurlijk liggen de Westeinderplassen
aan de voeten van de beklimmers.
Dit weekend is er ook een tentoonstelling vanuit twee basisscholen.
Dit mede in het kader van de Kunst-

route, die dit weekend wordt gehouden. Wanneer men naar boven gaat
is de entree voor kinderen 1 euro en
voor volwassenen 2 euro. Wanneer
men niet in de gelegenheid is om dit
weekend de watertoren te bezoeken
en te beklimmen: er zijn voor groepen op vele tijden mogelijkheden
om een keer apart naar de watertoren te komen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer.
Er wordt dan een afspraak gemaakt.
Per mail kan men zich melden
bij s.w.b.a@caiway.net of bel 0653928054.

Clash of the cover bands
met The Red Maddies
Aalsmeer - Na de tientallen selectierondes en een korte zomerstop
gaat het voor de 49 beste en populairste coverbands van West Nederland nu echt beginnen: The Clash of
the cover bands. Morgen, vrijdag 14
september, vindt in P60 in Amstelveen de eerste kwartfinale plaats
waar acht bands de muzikale strijd
met elkaar aan gaan in deze grootste zoektocht naar de beste en populairste coverband van de Benelux. Met uitsluitend nog topbands
in de competitie belooft het weer
een spannend feest der herkenning
te gaan worden. De bands worden

zowel door een vakjury als door het
publiek beoordeeld en de winnaars
plaatsen zich voor de regionale halve finales. P60 in Amstelveen opent
vrijdag om 18.30 uur haar deuren en
het programma start om 19.00 uur.
Het podium is deze avond voor: Kiki
Blues uit Baarn, Sexual Chocolate,
Sugar & Spice en Hit It uit Utrecht,
Dr. Jekyll & Mr. Hyde uit Heemskerk,
Vanhetbalkon uit Roelofarendsveen,
Xxploder uit Veenendaal en The Red
Maddies uit Aalsmeer. De entree
vrijdag bedraagt 12,50 euro aan de
kassa en 10 euro via voorverkoop
op www.ticketservice.nl en op www.

Deelname meer dan 70 kunstenaars

Kunst uit de muur tijdens
kunstroute dit weekend!
Aalsmeer - Kunst uit de muur tijdens de Kunstroute aanstaande zaterdag 15 en zondag 16 september:
In de Pop-up Art Store in de Zijdstraat 35 (Nico Dames) kan men
sieraden, boekjes, keramiek en andere kunstvoorwerpen uit een
snackautomaat trekken voor een
lekker prijsje! Deze kunstzinnige
snacks zijn speciaal voor deze tijdelijke winkel gemaakt door kunstenaars die exposeren op de diverse locaties van de Kunstroute. De
Art Store gaat zaterdag om 12.00
uur voor twee dagen open. Theodore van Houten, schrijver, musicoloog en programmamaker, verricht de officiële opening van alweer
de vijftiende Aalsmeerse Kunstroute in de startlocatie (Jachthaven Otto) aan de Uiterweg 94. Dit jaar is
de route groter dan ooit. Meer dan
70 beeldende kunstenaars en ontwerpers exposeren op bijzondere
plekken die omgetoverd zijn in expositieruimtes, onder andere in privé ateliers, scheepswerven, een ou-

de waterbunker, een huiskamer, een
plantsoen, kassen en tuinen. Overal
valt er te genieten van live muziek,
lekkere hapjes, drankjes en kan
men de kunstenaars zelf ontmoeten.
Op het Boomkwekerskerkhof zijn
prachtige gedichten te lezen en in
het Oude Raadhuis kunnen kinderen zelf een kunstwerk maken. Alle
bezoekers zijn zaterdag welkom op
de meet-and-greet party in de botenloods van jachthaven Otto aan
de Uiterweg van 17.00 tot 19.00 uur.
Het Beaugard Jazz Quartet onder
leiding van Leo van Mill speelt dan
de sterren van de hemel en de schilderijen van de muur. Op de prachtige flyer, verkrijgbaar in veel winkels,
staat een overzicht van alle twintig
locaties, de kunstenaars, musici en
dichters van de vijftiende Aalsmeerse Kunstroute dit weekend. De flyer
is ook te downloaden via www. kunstencultuuraalsmeer.nl. De kunstroute kan bewandeld of gefietst
worden op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Disco-set/4 lampen
(led-verlichting)

van €289,- voor

AANRADER:

Les-keyboard M5

€265,00 ‘Medeli’

MEENEEMPRIJS:

van €119,voor

€109,00

NIEUW:

Stevige lessenaar
‘Boston’ van €29,95
voor

Westerngitaar

€ 24,95 ‘Richwood’ Jumbo €218,00

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Tijdens kunstroute dit weekend

Illegale kunstuiting Dippers

Turn op the music met DJ
Edwin in café de Praam
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 14 september begint het weekend in danscafé de Praam in de Zijdstraat met een gezellig borreluur eind van de middag.
De avond staat gereserveerd voor de Amsterdamse DJ Marco. Hij trakteert
op een gezellige en swingende party night. Zaterdag 15 september komt een
nieuwe DJ draaien in de Praam. Turn up the music met DJ Edwin. Zowel vrijdag- als zaterdagavond zijn bezoekers vanaf 18 jaar vanaf 22.00 uur welkom.
De toegang is gratis, vergeet niet je identiteitsbewijs mee te nemen!

Fotogroep Aalsmeer actief
Aalsmeer - Tijdens de KCA Kunst
route zaterdag 15 en zondag 16 september is de Fotogroep Aalsmeer
aanwezig in de Historische Tuin. De
groep daagt de bezoekers uit om
met foto’s een eigen visie te geven
op de getoonde kunst. Neem uw
camera mee en probeer opnames
te maken van wat u aanspreekt in
de getoonde kunstvoorwerpen. Laat
de resultaten door de Fotogroep tijdens de routedagen bewerken en
beoordelen. Ingeleverde foto’s worden door de Fotogroep tijdens hun
bijeenkomst op maandag 17 sep-

tember beoordeeld en er wordt een
winnaar gekozen. De winnende foto wordt op de website van de Fotogroep gepubliceerd. Deze avond is
tevens de start van het nieuwe seizoen 2012-2013 voor de Fotogroep.
De Fotogroep groep bestaat uit enthousiaste amateur fotografen die
proberen door samenwerking en
competities de kwaliteit van hun
werk te verbeteren. Belangstelling? De bijeenkomst maandag is in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 19.30 uur.
Info: www.fotogroepaalsmeer.nl

Aalsmeer - De Illegale Peurders
zijn nog helemaal in de feeststemming van afgelopen zaterdag en
weten nog van geen ophouden komend weekend. Op Uiterweg 142
(achter) is een Illegale kunstuiting in de schuur van de voorzitter
gesitueerd. Deze kunst oprisping
wordt krachtig bijgestaan door de
Aalsmeerse Twitter Queen: AnnaMaria Mantel-Giannattasio. Haar
naam kleurt overigens prachtig bij
de achternaam van penningmeester Peter Prochazka, die dit weekend
een keur aan boeken te koop aanbied uit zijn Aalsmeerder verzameling. Anna-Maria doet een bloemlezing uit haar duizenden tweets opgeleukt met afbeeldingen uit haar
Instagram collectie. Daarmee zetten de Dippers wederom creatief

de toon. Langzamerhand worden
de Dippers de grootste niet gesubsidieerde creatieve denktank van
Aalsmeer. Hier volgt een bloemlezing uit het omvangrijke creatieve
oeuvre van de Dippers: Oprichters
van de pramenrace (1987), Initiatiefnemers van de Feestweek, grondleggers van de Miss Praamverkiezing (thans Miss Aalsmeer), organisatie Plaspop (sedert 2011), bedenkers AAP (Algemene Aalsmeerse
Peuravond sinds 1991), oprichters
DAB (De Aalsmeerse bingo-night)
en wat te denken van de tegenhanger van het Prinsengrachtconcert:
Het Buurtsloot Event ( anno 1992)!
Maar ook komend weekend valt er
weer veel te genieten achter Uiterweg 142 met de Dippers! Komt allen
( maar niet tegelijk)!

Johnny Mastro en Overnite
Ex-Lovers live in The Shack
Oude Meer - Vrijdagavond 14 september betreden Johnny Mastro
and Mama’s Boys het podium van
The Shack! Een regelrechte sensatie, ze doen in Amerika 250 shows
per jaar. Johnny Mastro and Mama’s Boys is een vet doorgesmeerde
rockmachine die garant staat voor
een heerlijk potje ruige bluesherrie!
Johnny Mastro and Mama’s Boys
worden vergeleken met wijlen Lester Butler en diens Red Devils en
daar valt veel voor te zeggen. Een
fantastische stem, een mondharmonica die aan stukken wordt geblazen
en vooral geweldig gitaarwerk. Keer
op keer weet deze band met Johnny
als frontman, geheel in de stijl van
een van zijn grote voorbeelden Lester Butler, het publiek van de sokken
te blazen. The Shack is supertrots
dat hun podium op de tourlijst van
deze waanzinnige band staat. Het

optreden begint om 21.30 uur. De
entree is dit keer 10 euro, duurder
dan normaal, maar deze band is het
dubbel en dwars waard. Ook zondagmiddag 16 septemberis er live
muziek in The Shack. The Overnite
Ex-Lovers is het nieuwe vehikel rond
ex-Big Blind gitarist J.J. van Duijn.
De band ontstond begin 2011 en
mixt Rhythm & Blues, Rock ’n Roll
en soul tot een smaakvolle cocktail,
waarbij het lastig stilstaan is. De ExLovers bestaat uit zanger en gitarist
J.J. van Duijn, Eli van Hart op keyboard, Jan Aandewiel op drums en
Peter Rotteveel op bas. The Shack
is geopend op vrijdag, zaterdag en
zondagmiddag vanaf 15.00 uur en
aanvang van The Overnite Ex-Lovers
is zondagmiddag 16 september om
ongeveer 16.00 uur! Voor info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b, Oude Meer.

Muziek
Vrijdag 14 september:
* Party Time in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Jazzy sounds van NDN in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Johnny Mastro in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21u.
Zaterdag 15 september:
* Party met dj in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Indoor zangavond met o.a. Davanti, Sonority en De Marconisten in
7Street, Van Cleeffkade vanaf 20u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
* Bring on the Bloodfest in N201,
Zwarteweg van 17 tot 00u.
Zondag 16 september:
* The Overnite Ex-lovers in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Zondag 23 september:
* Kelly Joe Phelps in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
Exposities
15 en 16 september:
* Kunstroute in centrum en omgeving met exposities, cabaret en muziek. Zaterdag en zondag 12-17u. In
tuin Oude Raadhuis workshop voor
kinderen 6-12jr. van 14-16u.
* Nieuwe expositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en zondag open 12 tot 17u.
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag
en zondag 11-16u.
* Kindertekeningen in Watertoren,
Kudelstaartsweg. Zaterdag en zondag open 12-17u.
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem
Vaarzon Morel en Constance Wibaut in Oude Raadhuis, Dorpstraat.
Donderdag t/m zondag 14-17u.
21 en 26 september:
* Foto-tentoonstelling ‘Aalsmeerse ambtenaren toen en nu’. Op 21/9
om 10u. en 26/9 om 16u. te bezoeken Aanmelden: tentoonstelling@
aalsmeer.nl.
Diversen.
Donderdag 13 september:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Sjoelavond om 19.45 uur in De
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
* Jubileumkienavond Vogelvereniging in buurthuis Hornmeer, Roer-

domplaan v/a 20u.
Vrijdag 14 september:
* Darten Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Zegelkids bijeen in Parochiehuis,
Gerberastraat, 19-20.30u.
Zaterdag 15 september:
* Receptie 25 jaar Show Jachthoornkorps Kudelstaart in clubhuis Bilderdammerweg, 15-18u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat, 9.30 tot 16u.
15 en 16 september:
* Bloemencorso Aalsmeer. Zaterdag
tocht door dorp, zondag tentoonstelling bij Van Cleeffkade.
* Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg. Laatste
weekend!
Maandag 17 september:
* Start damesvereniging in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Open clubavond Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 20u.
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken,
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Foto-groep bijeen in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 19.30u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Woensdag 19 september:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u. Tevens lunch 12-13u. en creatieve
avond 19.30-21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 20 september:
* PCOB middag over Trans World
Radio in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 14.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Speelavond DES in De Reede,
Schouwstraat vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 13 september:
* Beraad en Raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 19.30u.
Woensdag 19 september:
* Informeel afscheid burgemeester Pieter Litjens in burgerzaal, gemeentehuis, 17-19u.
* Wijkoverleg Stommeer in Heliomare, Zwarteweg 98 v/a 19.30u.
Donderdag 20 september:
* Wijkoverleg Hornmeer over bomenplan en bestemmingsplan in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Kunstroute expositie en muziek

Jazzy sounds van NDN
vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 september worden jazzy sounds ten gehore gebracht door NDN in Bacchus. NDN staat voor No Drummer
Needed en speelt jazzklassiekers,
popballads, maar ook muppet-liedjes, en zelfs filmthema’s. Al die liedjes worden benaderd met een combinatie van ritmiek en lyriek. NDN
bestaat uit zangeres Ellen Volkers,
Alex Artzenius op tenor en altsax,
Stefan de Graaf op toetsen en GertJan Kooren op contrabas en basgitaar. Bacchus in de Gerberastraat
gaat open om 21.00 uur. Aanvang
concert 21.30 uur. Toegang: uw gift
Topfotografen
Zaterdag 15 en zondag 16 september tijdens de kunstroute presenteert Bacchus zes topfotografen.
Het culturele café heeft net als vorig jaar zijn oppervlakte tijdens de
Kunstroute weer vergroot door een
tent achter de locatie te zetten en
zo ruimte te scheppen voor zes fotografen die zowel in Bacchus als in
de tent hun werk zullen tonen. Gemeenschappelijk hebben de zes dat
ze allemaal een connectie met de
Foto-academie in Amsterdam hebben. Stephanie van Leeuwen is derde jaars, Birgit Mattschulat, Danielle Celie, Josephine Gits, en Iris Me-

chielsen zijn in december 2011 afgestudeerd en Matt de Groot is docent aan de Foto-academie. In Bacchus tonen ze wat betreft stijl zeer
uiteenlopend werk. Persoonlijke
elementen, zoals onmacht, verlangen en weemoed zijn terug te vinden in het getoonde werk. Beelden als stille getuigen van leed en
schuld.
Live-muziek kunstroute
Zaterdagmiddag is er in Bacchus
een optreden van de Band Cashew
met leerlingen van Kunstencentrum de Hint en zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur zullen piano leerlingen van Lisa Kaaijk optreden. Vanaf 17.00 uur treedt een Jazz
quintet onderleiding van Robbert
Tuinhof op. Tijdens de Kunstroute is
Bacchus op zaterdag geopend van
12.00 tot 17.00 uur en op zondag van
12.00 tot 21.00 uur. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal de afsluitende borrel van de KCA kunstroute zondag 16 september in Bacchus
in de Gerberastraat gehouden worden. De borrel zal muzikaal worden
begeleid door een voor de gelegenheid samengesteld Jazz Quintet onder leiding van tenorsaxofonist Robbert Tuinhof. Aanvang concert zondag 17.00 uur.
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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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 25 september en 16 oktober
2012.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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

Op vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies van de afdeling Dienstverlening de gehele dag gesloten!
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar.
Op maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem
in gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de
wachttijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn
dan u gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 32 / Helling 12, het maken van een zelfstandige woning op de 1e verdieping;
- Mendelstraat 74, het plaatsen van een schoorsteen;
- Uiterweg 84, het slopen en bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van reclame;
- Wissel 25, het plaatsen van een dakkapel.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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 289, het aanleggen van kabels en leidingen.
verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het bouwen
van een woning aan de
- Hornweg 233 te Aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 juni 2012
besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. De
aanvraag, de beschikking en de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
vrijdag 14 september 2012 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 september 2012.

vooraankondiging bestemmingsplan ‘kudelstaart op onderdelen’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro), bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan
“Kudelstaart op onderdelen” voor te bereiden. Het plangebied heeft betrekking op enkele verspreid liggende gronden,
waaronder het perceel aan de Kudelstaartseweg 225 en de
Kudelstaartseweg 243. Ook de gronden die globaal zijn gelegen tussen de Herenweg 19-59 en de Bilderdammerweg (ook
wel bekend als Westeinderhage) behoren tot het plangebied.
Aanleiding
Op 21 februari 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Kudelstaart 2006” vastgesteld. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 oktober
2008 besloten over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Daarbij is aan enkele planonderdelen goedkeuring onthouden.
Als gevolg van deze onthouding van goedkeuring resteren er
in Kudelstaart een aantal percelen waar het oorspronkelijke
bestemmingsplan uit 1949, 1969 of 1992 rechtskracht heeft
behouden. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke
ordening dienen deze bestemmingsplannen voor 1 juli 2013
te worden herzien.
Doelstelling
Het bestemmingsplan “Kudelstaart op onderdelen” is opgenomen in de Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 december 2010. Deze nota bevat een uitvoeringsprogramma
voor de herziening van verouderde bestemmingsplannen in
de periode 2011 tot 2015. De bestemmingsplannen die deel
uitmaken van het actualiseringprogramma zijn overwegend
conserverend van aard en beogen geen nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Inspraak en zienswijzen
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat
er over dit voornemen geen stukken ter inzage worden gelegd, geen gelegenheid wordt geboden om een zienswijze
naar voren te brengen en geen onafhankelijke instantie in de
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.
Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt in het vierde
kwartaal van 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegd.
De kennisgeving van de terinzagelegging wordt vooraf gepubliceerd in de Nieuwe meerbode, de Staatscourant en op de
gemeentelijke website: www.aalmeer.nl. Dan bestaat ook de
mogelijkheid om een zienswijzen over het plan naar voren te
brengen, als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Voor meer informatie over dit voornemen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening op telefoonnummer 0297 - 387 742.
publicatie melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Stieva Metaalbewerking
Adres
: Molenvlietweg 10
Plaats
: 1432 GW Aalsmeer
Datum
: 29 augustus 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 ( Week 37)
t/m 20-09

t/m 25-09

t/m 27-09
t/m 28-09
t/m 05-09
t/m 03-10
t/m 10-10
t/m 12-10
t/m 12-10
t/m 18-10
t/m 18-10
t/m 18-10
t/m 19-10
t/m 26-10
t/m 27-11

HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00-23.00 en 9 september van
08.00–20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van 20.00-22.30 uur;
APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde vergunning bloemencorso van 1 september
naar 15 september 2012; Gewijzigde vergunning
bloemencorsotentoonstelling van 2 september
naar 16 september 2012;
APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;
Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;
APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober
2012;
APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf
12.00 uur;
Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
Beeldkwaliteitskader parkmeer;
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
Wijziging datum Bloemencorso.

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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Vonk sloeg direct over bij 60 jaar
getrouwd echtpaar Procházka
Aalsmeer - Een gelukswens van de
Koningin, felicitaties van gedeputeerde Johan Remkes van de provincie Noord-Holland en bezoek
met bloemen van locoburgemeester
Ad Verburg. Het was een verrassende maandagochtend voor het echtpaar Procházka-van Leeuwen afgelopen 10 september. Het begon al
vroeg in de ochtend toen zij in zowel de voor- als de achtertuin ballonnen ontdekten en in ’hun’ Sportlaan zagen dat de buurtjes allemaal
de vlag uit hadden. Het was tot slot
feest met een hoofdletter. Het echtpaar Procházka-van Leeuwen vierde hun zestigjarig huwelijksjubileum en nog steeds zijn ze heel gelukkig samen.
Hij kwam naar Nederland om wat te
leren over de sierteelt, de zes weken
is inmiddels meer dan zestig jaar
geworden. Jos Procházka woonde
in het communistische Tsjecho-Slowakije en werd door zijn baas naar
Aalsmeer gestuurd om kennis op te
doen. Hij zat maar liefst 36 uur in de
trein en ontmoette hier een Amsterdamse jongen, die hem mee naar
huis nam en de volgende dag afleverde bij het kosthuis van tante
Trijn, de grootmoeder van zijn huidige echtgenote Map van Leeuwen.
Het was 1 juni 1947. Jos had het gevoel dat hij in de hemel was beland.
De verschillen in Nederland ten opzichte van zijn communistische afkomst, waren groot. Na twee da-

Wet ruimtelijke ordening

gen in Aalsmeer stond de toen 25
jarige Jos oog in oog met de nog
maar 18-jarige Map van Leeuwen.
“Het was liefde op het eerste gezicht, bij ons allebei sloeg direct de
vonk over, ondanks de taalbarrière”, vertelt de bruid. Na een stateloze periode van vijf jaar, Jos was tot
slot een deserteur, hij zou tijdelijk
in Nederland blijven, kreeg hij van
toen Koningin Juliana de Nederlandse nationaliteit. Jos was overigens heel leergierig, de examenlijst van de tuinbouwcursus laat alleen maar negens zien. Hij heeft
veertien jaar bij Buis junior gewerkt,
daarna een jaar bij Jaap Out en de
laatste jaren van zijn werkzame leven bij Weima & Eveleens. Jos Prochazka heeft zijn levensverhaal op
papier gezet voor zijn (klein)kinderen. De nu 91-jarige heeft veel mee-

gemaakt. Als hij ietwat emotioneel
wordt over zijn verleden, neemt zijn
83-jarige echtgenote liefdevol het
woord over. “We zijn na vijf jaar verkering getrouwd. Ik las in de krant
dat ze huizen gingen bouwen in de
Cyclamenstraat. We hebben 700 euro moeten lenen om het huis te laten bouwen. Ik moest me ook verantwoorden bij toen nog wethouder
van der Meer. Hij zei: Schouders er
onder en doen. Alle vier onze kinderen zijn ons huis in de Cyclamenstraat geboren. Het huis werd wel
te klein en toen zijn we naar hier,
naar de Sportlaan verhuisd. We wonen hier graag, hebben hele lieve en
behulpzame buren.” Toen Jos Procházka 65 jaar werd, besloot hij een
keer terug te gaan naar zijn geboorteland. “Ik zei, als ze me nu houden,
hebben ze niets meer aan me.” Hij

mocht gelukkig terug naar Nederland en ziet met veel plezier zijn
inmiddels acht kleinkinderen opgroeien. Aanstaande zaterdag 15
september wordt het 60-jarige huwelijk nogmaals gevierd. Niet alleen met koffie met gebak met de
wethouder, maar met alle kinderen,
vrienden en buren. Veel plezier en
hopelijk nog vele jaren gelukkig samen!
Door Jacqueline Kristelijn

Motorrijder ten val
Aalsmeer - Op zondag 9 september, tijdens het motorspektakel Hibra, is een 81-jarige motorrijder in
de bocht Lakenblekerstraat met de
Visserstraat geslipt en ten val gekomen. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Hij heeft een gebroken sleutelbeen
opgelopen. De motorrijder maakte zich overigens meer zorgen over
zijn motor dan over zichzelf. De motor is een echte klassieker uit 1939.

Inbraak in
zorgcentrum

Aalsmeer - Op vrijdag 7 september
om acht uur in de ochtend ontdekte een medewerker van het zorgcentrum dat het raam van het kantoor aan het Molenpad open stond.
Eenmaal binnen bleek dat er ingebroken was. De archiefkasten in
het kantoor zijn open gebroken. Het
raam is beschadigd, mogelijk door
een koevoet. Nog onbekend is of
goederen zijn ontvreemd.

Drie gewonden
na aanrijding

Aalsmeer - Op woensdag 5 september rond vier in de middag heeft
een aanrijding met lestel plaatsgevonden op het fietspad naast de
N201, ter hoogte van de Poelweg.
Twee fietsers en twee bromfietsrijders zijn op elkaar gebotst. Volgens
onderzoek hebben waarschijnlijk
de bromfietsers op de verkeerde
helft van het fietspad gereden. Beide bestuurders, 17 jaar en afkomstig uit Uithoorn en Amsterdam,
zijn gewond geraakt. Ook een van
de fietsers, een 14-jarige jongen uit
Aalsmeer, is met letsel overgebracht
naar het ziekenhuis.

Rijbewijs door
alcohol kwijt

Aalsmeer - Op vrijdag 7 september
om half een in de nacht is op het
Raadhuisplein een 19-jarige automobilist tot stoppen gemaand door
de politie.
Het vermoeden bestond dat de bestuurder teveel alcohol had gedronken. De blaastest was positief. In
het bureau stokte het ademanalyseapparaat bij 385 Ugl. Het rijbewijs van deze Aalsmeerder is ingevorderd. Een kwartier later is op
de Stationsweg nog een automobilist gevraagd te blazen. Deze 19 jarige Aalsmeerder bleek eveneens te
diep in het glaasje gekeken te hebben. Er werd 375 Ugl gemeten. Ook
deze bestuurder heeft zijn rijbewijs
in moeten leveren.

Inbraak woning
via voorraam

Kudelstaart - Op donderdag 6 september is tussen twaalf uur in de
middag en half negen ‘s avonds ingebroken in een woning in Geerland. Via een raam aan de voorzijde hebben de dieven het huis betreden. De gehele woning is doorzocht.
Vooralsnog worden geen goederen
vermist.

Navigatie uit
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september is
ingebroken in een in de Archimeslaan geparkeerde auto. Van de Audi is een kleine ruit aan de achterzijde ingeslagen. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een airbag,
het navigatiesysteem en nog enkele
losse goederen.

Aanrijding,
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op zaterdag 8 september om 22.45 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden op het fietspad naast de N201 tussen twee
scooterrijders. Een van de bromfietsers bleek teveel alcohol gedronken
te hebben. Er werd alcohol geroken. In het politiebureau stokte het
ademanalyseapparaat bij liefst 660
Ugl. Het rijbewijs van deze 41-jarige
Aalsmeerder is ingevorderd.
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1ste Indoor zangkooravond
met Davanti in 7Street

Zaterdag rondgang, zondag tentoonstelling

Dit weekend voor tweede
maal Bloemencorso!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 september gaat de tweede editie van het Aalsmeers Bloemencorso van start. De bouwgroep ‘Koffie
en Thee’ is nog volop bezig aan de
laatste loodjes. Dit jaar zijn er veel
aanmeldingen binnen gekomen,
van veel bedrijven maar ook particulieren doen mee. Het Aalsmeers
Bloemencorso is dan ook twee keer
zo groot als vorig jaar. Het thema
van dit jaar is ‘Landen’. Om alvast
een tipje van de sluier op te lichten wordt een aantal gekozen landen prijsgegeven: Hawaï, Nederland
en China. Net als vorig jaar zal het
Aalsmeers Bloemencorso starten bij
’t Kloosterhof in de Clematisstraat
en eindigen bij Crown Plaza aan
de Van Cleeffkade. Om 09.30 uur
wordt het startschot door wethouder Ad Verburg gegeven en hierna
zal de stoet dezelfde route als vorig jaar afleggen, onder andere over
Baanvak, Spoorlaan, Ophelialaan,
Hortensialaan, Beethovenlaan, Kudelstaartseweg, Stommeerweg, Stationsweg, Praamplein, Dorpsstraat,
Rozenstraat en tot slot Crown Plaza.
De stoet wordt, om het nog gezelliger te maken, begeleid door drumbands. Op zondag 16 september is

er een Bloemententoonstelling bij
Crown Plaza Business Studio’s. De
tentoonstelling is van 10.00 tot 16.00
uur. Bij deze tentoonstelling kunnen
de bezoekers nog eens in alle rust
de praalwagens en voertuigen bekijken. Tevens kunnen de bezoekers
deelnemers aan diverse workshops
van bloemen en planten. Maar ook
de nodige voorlichtingen en verkoopstands van bloemen, planten
en aanverwante artikelen zullen zeker niet ontbreken op deze tentoonstelling. Het geheel zal voor de kinderen worden opgevrolijkt met diverse kinderattracties.
Op het horecaplein kunnen de bezoekers onder het genot van een
hapje, drankje en een muziekje nog eens lekker nagenieten van
de Bloemencorso. De entree van
de tentoonstelling is vrij, overigens zou het wel fijn zijn als u de
Stichting Aalsmeers Bloemencorso steunt en een programmaboekje
koopt van twee euro. Het programmaboekje kunt u ook kopen tijdens
de Bloemencorso. Voor meer informatie over het Aalsmeers Bloemencorso kan gemaild worden naar: peter@aalsmeers-bloemencorso.nl of
bel naar 0297-346278.

KCA Monumenten weekend
oase van rust en schoonheid
Aalsmeer - Vele Aalsmeerders zullen de Historische Tuin kennen of
wel eens gewandeld hebben door
het Seringenpark, maar wie zaterdag 8 of zondag 9 september tijdens
het door KCA georganiseerde Monumentenweekend is mee geweest
zal toch met heel andere ogen met
nog meer plezier kijken naar al het
groen van toen en heden dat in
Aalsmeer te vinden is, want zover is
tijdens dit weekeinde wel duidelijk
geworden: Aalsmeer kent een aantal zeer fraaie stilteplaatsen.
Groen van Toen
Het landelijke thema van dit jaar
luidde Groen van Toen. Daarom
stonden de tuinhekken van veel
buitenplaatsen geopend en waren de tuinen te bezoeken. Hoewel
Aalsmeer geen buitenplaatsen kent,
had het in het verleden toch wel zijdelings met buitenplaatsen te maken. De Aalsmeerse kwekers leverden bomen en ook seringenstruiken. De 2 kleurige sering Sensation was een veel gevraagd product
en over de hele wereld bekend. KCA
werkgroep Monumenten en architectuur zocht naar een paar aardige alternatieven en kwam op de volgende locaties: De Historische Tuin,
Het Seringenpark, het kerkhof achter de Oud Katholieke Kerk aan de
Oosteinderweg en het Boomkwekerskerkhof. Bij de start in de Historische Tuin, werden de deelnemers
getrakteerd op interessante informatie, afgewisseld met leuke anekdotes vanuit het verleden, smakelijk verteld door Arie Koningen die
als knulletje werkend bij een kweker niet werd gespaard. Het werk
was zwaar, de dagen lang en tijd
voor een lunchpauze bestond er
nauwelijks. Men had toen duidelijk
nog nooit van de arbo-wet gehoord.
Op de knietjes werd het onkruid getrokken, de kolenkachels gevuld
en het as geruimd. Wie niet op tijd
kwam stond voor een open brug. Zo
waagde je het niet nog een tweede
keer te laat te komen. Prikklokken
waren niet nodig. In deze tijd werken voornamelijk vrijwilligers in de
Historisch Tuin, om bomen struiken
en gewassen zo optimaal mogelijk
te laten groeien en bloeien. Velen
liggen nog steeds op de knieën om

Twee keer Smartlappenkoor!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 15 september is het bekende
enige echte Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de Buren maar
liefst twee keer te zien en te horen.
Tussen 16.00 en 17.00 uur zal het
altijd enthousiaste koor tijdens de
vijftiende kunstroute van Aalsmeer
een optreden verzorgen bij de keramiste Anneke Harting aan de Uiterweg 125-127. Later op de avond
zal het smartlappenkoor meedoen
met het eerste indoor korenfestival Aalsmeer in 7Street aan de
Van Cleeffkade vanaf 20.30 uur.
Het belooft een gezellige openbare zangavond te worden, want er
treden die avond maar liefst acht
verschillenden koren op. Denk aan

de Buren is op elf november 1999
opricht en heeft vorig jaar haar koperen jubileum nog gevierd met
de presentatie van haar laatste
CD ‘Burengerucht’. Het repertoire is inmiddels weer flink uitgebreid. Naast de smartlappen zingt
het koor onder andere ook klassiekers als ‘Met zulke rozen’ van Dorus en ‘Poen’ van Wim Sonneveld.
De CD is tijdens de uitvoeringen
van het smartlappenkoor te koop
of bestellen via de website www.
denkaandeburen.nl. Het koor staat
onder leiding van Frans Koers en
wordt muzikaal begeleidt door pianist Ally Maarse en de accordeonisten Louise Prins en Cor Trommel.

Janna van Zon

Wethouder van cultuur Gertjan van der Hoeven gaf afgelopen zaterdag het
startsein voor de historische bustour langs de ‘groene monumenten’ van
Aalsmeer. De tocht werd op zaterdag en zondag georganiseerd door KCA en
Stichting Oud Aalsmeer. Er werd een gevarieerd programma langs vier groene Aalsmeerse monumenten aangeboden. De tour met een historische bus,
begon bij de Historische Tuin en ging daarna langs het Seringenpark, naar het
kerkhof van de Oudkatholieke kerk en tot slot naar het prachtig gerestaureerde Boomkwekerskerkhof. Wethouder van der Hoeven benadrukte in zijn toespraak dat de gemeente waarde hecht aan de geschiedenis van Aalsmeer en
deze levend wil houden.

nemende koren zijn shantykoor
de Marconisten, zanggroep Experiment, Sonority, smartlappenkoor
Denk aan de buren en de Kreunende Sluisdeuren. Genoeg variatie en
genoeg ingrediënten voor een te
gekke afwisselende avond! De indoor zangkooravond in 7Street, in
de Studio’s van Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade 15, begint om 20.00,
de zaal gaat open om 19.30 uur.
Toegangskaarten kosten 5 euro inclusief een consumptie. Meer informatie over Davanti en haar optredens is te vinden op www.davanti.nl.

Nieuw atelier Annelie open
Aalsmeer - Annelie en Pieter Tas
hebben van 2001 tot en met 2007 in
hun leegstaande kassen vele kunstenaars de gelegenheid gegeven
om tijdens de Kunstroute hun werk
te presenteren!

atelier aan de Uiterweg 253a en nodigt iedereen van harte uit om haar
werk te komen bekijken tijdens de
kunstroute (locatie 4) op zaterdag
15 en zondag 16 september!

Annelie: “Het waren fantastische jaren, doordat de locatie groot was,
was het mogelijk om ook kunstenaars buiten Aalsmeer uit te nodigen, zodat het kunstaanbod breder en interessanter werd! Ik zie dat
nog steeds een aantal, die wij toen
uitgenodigd hadden , dit jaar weer
mee doet!” De kassen van Tas zijn
gesloopt. Locatie Otto is een waardige opvolger geworden! Annelie
Klein-Sprokkelhorst opent nu voor
het eerst, voor publiek, haar nieuwe

het onkruid te trekken maar kolen
sjouwen is er gelukkig niet meer bij.
Veel bekijks
Met een prachtige nostalgische
bus, die veel bekijks trok, verplaatste het gezelschap zich het Seringenpark. Gids Joop Kok wees op allerlei details waardoor de aanwezigen
toch met andere ogen naar het Seringenpark gingen kijken. De ronde vormen van de bosschages, de
tal van inheemse bomen, de grote hoeveelheid seringenrassen en
ook de speelse aanleg zorgen voor
een ruimtewerking die meer dan
verrassend is. Ook wees architect
Kok op de speciale bouw van de in
het Seringenpart aanwezige huisjes. Er ontstond een aardige discussie over wat wel en niet mooi was.
‘Maar over het park zelf was men
alleen maar vol lof. ‘Dit is voor mij
helemaal nieuw, ik fiets er wel eens
doorheen maar zo heb ik er nog
nooit naar gekeken.’ Met de bus,
waar gids Frans Janssens zijn gehoor van veel wetenswaardigheden
voorzag, ging het richting Oud katholieke Kerk. Pastoor Spaans vertelde veel interessants over het Oud
Katholieke geloof dat in 1927 celibaat afschafte en zelfs vrouwelijke
priesters kent. De vader van Joseph
Luns en de zeer gefortuneerde familie Boldoot waren lid van de Oud
Katholieke kerk maar verlieten deze toen men in het Nederlands ging
preken in plaats van het traditionele Latijn. Dat het kerkhof het enige
Oud Katholieke kerkhof van Nederland is, bleek voor iedereen nieuw.
Ook de stilteplek met de 200 jaar
oude bomen was een buitengewoon
aangename verrassing. Na een niet
gepland maar zeer gewaardeerd orgelspel van een van de buschauffeurs ging het richting Boomkwekerskerhof. Ook hier was een uitleg over de aanwezige bomen en
hun geschiedenis. Het bijbehorende
boekje ontworpen en geschreven
door Ir. Joop Kok, is absoluut een
collectors item. Kok dook het Gemeente archief in, verzamelde vele
gegevens en maakte er een fraai en
lezenswaardig boekje van. Ook voor
de spijtoptanten de moeite waard!

Aalsmeer - Op zaterdagavond 15
september zal het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti optreden tijdens de indoor zangkooravond. Tijdens dit muziekfestijn treden zes
verschillende koren op, met totaal
uiteenlopende stijlen, verdeeld over
vier zalen. Davanti zal de licht klassieke noten voor haar rekening nemen en is twee keer 20 minuten te
zien en horen in de pianobar. Hoewel het repertoire van Davanti overwegend a-capella gezongen wordt,
zijn er deze avond ook stukken te
horen met pianobegeleiding door
Theo Griekspoor. De andere deel-

Zaterdag postzegelbeurs
Open repetitie Sonority
Aalsmeer - Dinsdagavond 18 september opent Sonority haar deuren
voor een ieder die wil komen kijken, luisteren of meezingen tijdens
een open repetitie van het koor. Het
repertoire van Sonority bestaat uit
Engels- en Nederlandstalige popmuziek. Nieuwe zangers zijn welkom bij Sonority. Ben je nieuwsgierig hoe het er op een repetitie aan

toe gaat of wil je lid worden van het
koor? Kom dan naar de open repetitie; het is een ongedwongen manier om kennis te maken! Het belooft een gezellige avond te worden.
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar
en om 20.30 uur begint de repetitie
in Heliomare aan de Zwarteweg 98.
Kijk ook op www.sonority.nl.

Zaterdag en zondag open

Galerie Sous-Terre laat
nieuw talent ontdekken
Aalsmeer - Voor de onlangs in het
eerste weekend van september gehouden Kunstbeurs aan de Westeinderplassen, organiseerde galerie Sous-Terre via facebook een
Art Talent Scout. Bezoekers aan
de beurs hebben het werk van de
winnende kunstenaars kunnen bewonderen in de speciaal daarvoor
ingerichte stand. Wie de beurs gemist heeft, krijgt nu een tweede
kans om kennis te maken met deze
nieuwe beloften.
Vier van de door het facebookpubliek gekozen kunstenaars exposeren vanaf dit weekend in galerie Sous-Terre. Voor belangstellenden een herhaalde kans om voor
een gunstige prijs een aantrekkelijk
kunstwerk aan te schaffen. Marjon
Merckelbach legt zich toe op een
combinatie van schilder- en collagetechnieken. De opvallend gekleurde doeken hebben verrassende toevoegingen. Er valt heel wat te
kijken en te ontdekken. Momenteel
maakt zij een serie historische portretten, waarin zij klassieke vormen
en moderne kleurstelling met elkaar verbindt. Martha Hooijschuur
heeft klei als passie.
Zij maakt handgevormde objecten
die zij afwerkt met glazuur of sinterengobe. Strakke organische vormen, spanning in lijnen, licht en
schaduw zijn haar uitgangspunten.
Benjo Hooijschuur legt in zijn keramisch werk het accent op figuratieve beelden met humoristische trekken, geïnspireerd op mens en dier.
Tijdens het werken ontstaat het
beeld en komt zijn fantasie naar
boven. Voor extra effect brengt hij
verschillende texturen aan. Dominic Brown maakt geabstraheerde portretten. De snel veranderende computertechnologie heeft gro-

te invloed op zijn werk. Lijnen worden met de hand en een speciaal
vulpotlood op papier gezet en ingescand. Vervolgens is het de combinatie van de juiste software, printers, foto’s, stiften en verf die tot
een uniek eindresultaat leidt.
Naast deze vier winnaars van de
Talent Scout kunt u werk zien van
D’Neycho. Deze Bulgaarse kunstenaar zit al dertig jaar ‘in het vak’ en
heeft met meer dan zestig solo-exposities een grote ervaring. Altijd
bezig zich verder te ontwikkelen en
zijn verbeelding vorm te geven. Zijn
stijl is modern figuratief met sterkte
kleurcontrasten. De expositie met
nieuw ontdekt talent loopt van 15
september tot en met 11 november.
Tijdens de kunstroute aanstaande
zaterdag 15 en zondag 16 september is galerie Sous-Terre geopend
van 12.00 tot 17.00 uur. Overig: zaterdag en zondag van 13.00 uur tot
17.00 uur. Of op afspraak via 0297364400 of info@galerie-sous-terre.
nl. Adres: Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren).

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 15
september gaan de deuren van het
Parochiehuis in de Gerberastraat
weer voor het eerst in het nieuwe
seizoen open voor de maandelijkse postzegelruilbeurs. Vanaf 9.30
zijn alle postzegelverzamelaars en
ruilers welkom. De entree is gratis.
Er kan een bezoekje gebracht worden bij de diverse handelaren en er
kan gesnuffeld worden in de ruim
50 nieuwe vijf eurocent stockboeken op de verenigingstafel. Neem
je boek(en) met dubbele zegels mee
als je wilt ruilen, ook dat kan hier.
Verder heeft deze keer Cor een kleine tentoonstelling met als onderwerp ‘Roofvogels’ op postzegels ingericht. Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in de
laatste veiling van september niet
zijn verkocht. Gewoon even gezellig
bijpraten met een kop koffie en een
broodje kan ook. Uiteraard is er ook
weer een verloting voor hen die wat
zegels hebben kunnen vinden, maar
dan toch nog met een mooie plant

thuis willen komen. De ruilbeurs
duurt tot 16.00 uur. Voor meer informatie kan gebeld worden naar Cor,
via 0297-343885 of Gerard via 0297322034. Kijk ook eens op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

F&VA start seizoen met
open avond voor filmers
Aalsmeer - Maandagavond 17 september start de Film- en Videoclub
Aalsmeer met een bijzondere clubavond. Op deze avond krijgen videofilmers uit Aalsmeer en omstreken de gelegenheid om hun videofilms die gemaakt zijn met een HD
camera of een fotocamera met videofunctie op een groot videoscherm te vertonen. Het is wel nodig dat deze videofilms op een DVD
schijfje wordt aangeleverd. Door ervaren videofilmers van de F&VA zal
eventueel suggesties of adviezen
aan de inzenders gegeven worden

om nog betere resultaten bij het filmen te verkrijgen Het is voor mensen die graag videofilmen en hun
videofilmpje op een PC monteren
is er nu de gelegenheid om eens
kennis te maken met de F&VA. De
clubavonden van de Film en Videoclub Aalsmeer worden om de 14 dagen gehouden in het gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en
beginnen om 20.00 uur. Laat deze
avond niet aan u voorbij gaan. Informatie over de F&VA via website
www.videoclubaalsmeer.nl of viatel.06-18487238.

Jubileumkien bij Vogelclub
Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer viert haar zestig jaar bestaan met een groots georganiseerde jubileum kienavond vanavond,
donderdag 13 september, waarmee
extra grote mooie prijzen te winnen
zijn. In totaal worden vier rondes gekiend. Tussendoor wordt een grote

loterij gehouden waarmee ook vele
leuke prijzen zijn te winnen. Tot slot
nog een extra grote ronde in de loterij om de avond af te sluiten. Breng
vrienden en kennissen mee naar deze gezellige jubileum kienavond in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur.

Kaarten maken in Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere derde donderdag van de maand wordt koffie gedronken in het Dorpshuis van Kudelstaart.

tember komen de dames weer bijeen. Eenieder, die het leuk vindt om
eens langs te komen, is welkom. Gestart wordt om 9.30 uur. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
Er wordt gezellig gekletst en er wor- worden met Corrie via 0297-293993
den kaarten gemaakt. Op 20 sep- of Anneke via 0297-321500.
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ingezonden
Peuren op de Westeinder
Laat er nou een leuk stukje staan in
de Meerbode van 30 augustus over
het peuren op de Poel. Nou, dat belooft wat, gezien het feit dat de aal,
paling op de rode lijst staat van bedreigde diersoorten. Na het korte
stukje gelezen te hebben is het mij
een raadsel hoe men het presteert
om zoveel onwetendheid te kunnen
publiceren. Eén ding is zeker, de
schrijver van dit stukje wordt zeker
niet gehinderd door enige kennis
van zaken! Sportvisserij Nederland
heeft met overkoepelende organisaties afgesproken dat alle paling
direct teruggezet dient te worden,
omdat deze soort met uitsterven bedreigd is. Nu weet ik ook wel dat er
altijd rotte appels zijn die zo’n verhaal niet serieus nemen en denken
‘na mij de zondvloed’, en de vangst
toch meenemen. Jammer, maar dit
is de realiteit. De schrijver van dit
stukje refereert aan de uitzetting van
glasaal in de Poel. Zaligmakend, de
wereld gered en zeker de aal! Weggegooid geld, druppel op gloeiende plaat, etc. Wat een onzin, alsof de
aal in twee à drie jaar volgroeid is op
de Poel. Van alle uitgezette aal zullen er misschien twee of drie overleven. Waarom? Geen natuurlijke beschutting, aalscholvers, meervallen,
etc. Het grootste misverstand is dat
men deze glasaal wegvangt en ondanks grote inspanningen van voor-

al buitenlandse kweekcentra is het
nog niemand ter wereld gelukt om
paling voort te laten planten! Dit is
gewoon een feit! Dus, laten we nou
niet doen of het rozengeur en maneschijn is, dat is het namelijk niet.
Dan blijkt volgens dezelfde auteur
dat de meerval goed vertegenwoordigd is. Dat klopt, zelfs zo goed, dat
het Hoogheemraadschap een proef
begonnen is waarin diverse meervallen een zendertje gekregen hebben om de trekroutes vast te stellen.
Een goed initiatief. Maar nou zal de
auteur van dit stukje nog even vragen om een recept over hoe deze vis
klaar te maken. Gezien het feit dat
de meerval op de lijst staat van beschermde dieren staat, moet de vis
direct na vangst teruggezet worden,
onbeschadigd en wel, dat wordt
even vergeten. Als je een olifant potje licht en op de barbecue rolt, krijg
je ook vragen. Media is een mooi
ding, maar laten we de feiten eerst
checken voor iets geplaatst wordt!
P de Bruijn
Edisonstraat 48, Kudelstaart
Paul.bruijn@planet.nl

Verslingerd aan
pramenrace

Werelddansen met Nivon
Aalsmeer - Iedereen wil meer bewegen. Het levert vele voordelen
op. Psychiater Bram Bakker zegt
bijvoorbeeld: “Als je hardloopt kan
je niet piekeren.” En een goeie van
Cruijff: “Als je niet beweegt, sta je
stil en stilstand is ergens achteruitgang.” Ook de hersenonderzoekers
wijzen erop dat de hersenen fitter blijven van bewegen en ook van
muziek. Vooral leren dansen, waarbij veel processen in de hersenen
actief moeten zijn, heeft een goede
uitwerking. Vanaf 13 september is er

weer elke donderdagavond om acht
uur werelddansen in de gymzaal in
de Roerdomplaan. Nieuwe dansers
zijn van harte welkom. Dansleidster
is Anja Bos. Een breed aanbod van
internationale dansen staan op het
programma. De erbij horende leuke muziek zegt soms al iets over
de herkomst, uit Rusland, Balkan,
Amerika of Europa bijvoorbeeld en
zorgt voor een gezellige sfeer. Voor
aanmelden en informatie: Nivon
Aalsmeer en omstreken, tel. 0297322479 of 020-6436334.

De makers van het artikel, De Illegale Peurders in een reactie: “De beste
man heeft groot gelijk. Wij Dippers
zijn doorgeschoten in ons enthousiasme voor de edele peurkunst!”

Mysteries van Berlijn in bieb
Amstelveen – Berlijn bestaat 775
jaar. Kunsthistoricus mr. drs. Marcel Verhoeven neemt belangstellenden mee op een spannende virtuele reis naar deze stad op woensdag
19 september. In de kunst, architectuur en geschiedenis van Berlijn zitten vele mysteries en verhalen verborgen. Zo is het beroemde hoofdje
van koningin Nefertete waarschijnlijk niet 3000, maar slechts 100 jaar
en kan de Rijksdagbrand van 1933
helemaal niet door de veroordeelde

Nederlander Van der Lubbe aangestoken zijn, omdat hij hier niet toe in
staat was. En hoe konden de nazileiders in mei 1945 uit het zwaar belegerde Berlijn ontsnappen? Marcel
Verhoeven vertelt het. Hij is een begenadigd spreker die inspireert, tot
nadenken aanzet en verwondert. De
bijeenkomst is van 20.15 tot 22.00
uur in de bibliotheek in het Stadshart. Kaarten zijn te bestellen in de
bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl.

Koken voor 50+ mannen
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Soms omdat het nodig is, maar vaak
omdat ze meer tijd hebben en koken als hun hobby zien. Want koken
is leuk en zie, de beste beroemde
koks zijn mannen. U leert op professionele wijze goede basisgerechten
op tafel te zetten en variatie te brengen in uw menu. Ook u kunt plezier
krijgen in koken. Samen met uw collega koks geniet u van een gezellige kookles en een heerlijke maaltijd. Voor deze cursus hoeft u geen
basiskennis te hebben, maar heeft

u die cursus al eerder gedaan, dan
bent u ook van harte welkom. Docent Jos Pompe, een doorgewinterde kok, maakt u graag vertrouwd
met de kookkunst. De cursus start,
bij voldoende belangstelling, op
dinsdag 9 oktober om 17.00 uur in
het Wellantcollege in de J.P. Thijsselaan 18 en bestaat uit totaal negen lessen.
De kosten zijn 181 euro inclusief
de ingrediënten. Wilt u informatie of u opgeven bel in de ochtenduren naar: Vita welzijn en advies, tel.
0297-344094.

Nieuwe cursussen vilten
bij De Werkschuit
Aalsmeer - Op donderdagavond 20
september van 19.30 tot 22.00 start
de Werkschuit weer een nieuwe cursus vilten. Vilten is een oeroude techniek om van niet gesponnen wol (vilt)
te maken. Om vilt te maken heb je
drie dingen nodig wol, water en zeep.
Bij het vilten leg je de plukjes wol op
een speciale manier in verschillende lagen neer, daarna wrijf je de wol
met water en zeep, hierdoor grijpen
de vezels in elkaar en ontstaat vilt. Vilt
kent vele toepassingen, van hoeden,
kleding tot sieraden en sculpturen. In
deze korte cursus laat de docente de
cursisten kennismaken met deze fascinerende techniek. Eerst worden er
proeflappen gemaakt, al dan niet met
toevoeging van andere materialen zoals zijde, jute of organza. Het wordt
een ware ontdekkingstocht, naar de
mogelijkheden om vilt te creëren. De
docente is zelf een fervent voltster en
gebruikt het materiaal om sieraden te
maken en beelden mee af te werken.
Voor gevorderden
Op donderdagavond 27 september
van 19.30 tot 22.00 start de Werkschuit vervolgens met een cursus vilten voor gevorderden. De cursus be-

gint met een avondje opfrissen van
de viltkennis. De overige lesavonden
zullen de cursisten zich voornamelijk bezighouden met het vilten van
werk naar keuze, waarbij de lerares
zal begeleiden. In onderling overleg
kan ook een avond worden besteed
aan het maken van vilten sieraden of
het vilten van een shawl. Voor inlichtingen en opgave: Margot Tepas, tel.
0297 340150, e-mail margot.tepas@
printex-int.com.

Cheque Schipholfonds
voor de Heliolympics
Aalsmeer - Donderdag 6 september overhandigde Michael van
Praag, voorzitter van het Schipholfonds, een cheque ter waarde van
33.275 euro aan Cees Raaijmakers,
voorzitter Raad van Bestuur van
Heliomare. Deze substantiële bijdrage van het Schipholfonds gaat
naar de Heliolympics 2012; het evenement dat sporten onder mensen
met een beperking bevordert en integratie van aangepast sporten in
de samenleving verbetert. Michael
van Praag, tevens voorzitter van de
KNVB: “Het Schipholfonds heeft gekozen voor het thema ‘fysiek bewegen’, omdat bewegen belangrijk en
gezond is en mensen verbindt. En
dat geldt in het bijzonder voor mensen voor wie bewegen wat moeilijker is, vanwege een beperking. Die
verdienen extra ondersteuning en
die geeft het Schipholfonds graag.”
Voor Heliomare, organisator van de
Heliolympics, is deze steun erg bijzonder. Cees Raaijmakers, voorzitter
Raad van Bestuur: “Wij zijn erg blij
met de financiële bijdrage van het
Schipholfonds. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het bevorderen van sporten
onder mensen met een beperking.
Daarnaast zijn we in hetzelfde gebied actief, dat versterkt ons doel alleen maar. Door de bijdrage van het
Schipholfonds kunnen nog meer
mensen aan het evenement deelnemen, dat plaatsvindt van 17 tot en
met 27 september.”
Prinses Margriet
Het Schipholfonds is onder andere
sponsor van de officiële opening en
het Bocciatoernooi, waar 120 deelnemers aan mee doen. De opening
is een spektakel op Olympisch en
Paralympisch niveau, waarbij Hare

wat die pramenrace nu eigenlijk inhield. Maar hoe leg je dat nu uit aan
een buitenstaander, iemand die de
race nog nooit heeft meebeleefd?
‘Prammenrace?’ ‘Nee, Prámenrace,
met één M.’ ‘Oh ja.’ ‘Nou uh, het is
dus een soort carnaval, maar dan
op het water.’ Waarop mijn nuchtere
Noord-Hollander destijds reageerde: ‘Ik ben niet zo van het carnaval
hoor.’ ‘Nee, maar dat is het ook niet
echt. Het is meer een megafeest op
het water, met muziek en verklede mensen, aangepast aan het thema, wat jaarlijks anders is, en met
versierde houten boten, die in de
winter onder water liggen en waar
vroeger de seringenstruiken mee
van de eilanden werden gehaald,
oh, en ze moeten met een speciale
Penta motor worden aangedreven,
anders wordt je gediskwalificeerd,
en de vereniging heet SPIE, dat is
de Stichting Pramenrace In Ere.
Wel toepasselijk, want als je spietje
breekt van de Penta…
’Nou, je snapt het al. De ogen van
mijn, toen nog, vriend werden groter en groter en hij ging er zelfs
een beetje dom bij kijken. Totaal
geen idee waar ik het allemaal over
had. Inmiddels is hij net zo verslingerd aan die pramenrace als ik. We
slaan echt geen jaar over. Dit jaar
stond ik op een varende discoboot
in fleurige Ibiza-kleding met vijfentwintig gezellige meiden en manlief heeft voor het eerst de race mogen meevaren als deelnemer. Volledig verkleed. Rondom gelukkig.
Wat een feest. Hij is dan ook ontzettend goed ingeburgerd in mijn dorp
en dat werd nog eens benadrukt
toen we vorige week over de braderie liepen. Ik moest net zo vaak
aan hem vragen ‘wie was dat’, als hij
aan mij. Haha, meneer Wilders zou
trots zijn op zo’n goed gelukte integratie. Eentje uit het boekje. Hadden wij Aalsmeerders trouwens niet
een politieke partij op kunnen richten naast de lijst waar we nauwelijks uit konden kiezen dit jaar? PvdP
bijvoorbeeld. Partij voor de Pramenrace. Een partij met zo’n perfecte
organisatie en een zeer saamhorige
aanhang had zeker niet misstaan!

Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet de openingshandeling verzorgt
samen met deelnemers, ambassadeurs en Paralympisch kampioenen
Ronald Vink en Mirjam de Koning.
De presentatie van de opening is in
handen van niemand minder dan
Studio Sport presentator Toine van
Peperstraten.
De opening is alleen toegankelijk voor genodigden, deelnemers
en medewerkers Heliomare. Op de
overige dagen zijn supporters hartelijk welkom! Kijk op www.heliolympics.nl voor alle activiteiten, tijden
en locaties.
Over de Heliolympics
De Heliolympics vindt plaats van 17
tot en met 27 september en staat in
het teken van overwinningen, teamspirit, het ontmoeten van mensen
en verleggen van grenzen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om op
diverse locaties in Noord-Holland
sporten te ontdekken, zoals boccia,
boogschieten, tennis, duiken, rolstoelbasketbal, zitvolleybal, zeilen
en atletiek. Paralympische kampioenen als Mirjam de Koning (zwemmen), Ronald Vink (rolstoeltennis),
Nico Blok (tafeltennis) en Monique
Kalkman (tafeltennis en rolstoeltennis) geven workshops en er worden
op diverse niveaus wedstrijden georganiseerd. Deelname is gratis,
aanmelden kan nog via www.heliolympics.nl. De Heliolympics worden mede mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal sponsoren. Het
Schipholfonds en de Rabobank zijn
de grootste sponsoren met ieder
een substantiële donatie. Met deze
steun wordt het mogelijk gemaakt
dat 3.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking gratis
mee doen aan diverse activiteiten.

Zonnebloemvrijwilligers
gaan loten verkopen
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Aalsmeer gaan dit
weekend tussen 14.00 en 16.00 uur,
geassisteerd door onze oud-burgemeester Litjens, de laatste Zonnebloemloten verkopen van de Nationale Zonnebloemloterij.
Op 15 en 16 september worden de
loten à 2 euro op de Historische Tuin
verkocht. De opbrengst komt ten
goede aan de Zonnebloemactiviteiten voor zieken, gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. De loterij is een belangrijke inkomstenbron
voor de Zonnebloem, om ook in de
toekomst aan de toenemende vraag
naar huisbezoek, dagactiviteiten en
aangepaste vakanties voor de doelgroep te voldoen. Wie een lot koopt,

Aalsmeer - Ik ben een echte
Aalsmeerse; geboren in plan Blom
in Oost, verhuisd op mijn achtste
naar de Hornmeer, een paar jaar in
Zuid vertoefd en na wat rondzwervingen buiten mijn dorp, met gierende banden weer terug in een
heerlijk huis met, als je een beetje
moeite doet, uitzicht op onze prachtige watertoren. Ik heb dan ook nog
geen pramenrace overgeslagen.
Dat doe je niet als Aalsmeerder. Bij
zo’n festijn móet je gewoon aanwezig zijn. Ik heb echter nog nooit op
een praam gezeten, dus niet officieel deelgenomen. In de beginjaren vaarden we met een hele groep
vrienden mee op een vlet. Ook een
platbodem. Dus als we dan langs
het zorgcentrum kwamen, meestal voorop omdat we een mooi plekkie wilden bemachtigen om de race
te aanschouwen, dachten dan ook
veel bewoners dat we de eerste waren en werden we luid bejubeld. We
lieten het maar zo. Deden een fijne
wave en lachten ons natuurlijk kapot. Sommige vrienden van toen zie
ik gelukkig nog steeds en de anekdotes over die tijd zijn niet van de
lucht. We worden merkbaar ouder,
maar dat terzijde. Later kocht ik
een eigen bootje en dan lagen we
meestal met een hele rits andere
boten ergens voor anker op de kleine Poel. Daar kwamen de pramen
van dichtbij langs en konden we ze
goed zien. Wat een dolle boel. De
hele dag dansen, gillen, lachen en
zwaaien naar bekenden. Echt een
Aalsmeers onderonsje. Toen ik, inmiddels vijftien jaar geleden alweer,
mijn huidige man leerde kennen,
die oorspronkelijk uit Bussum komt,
moest ik hem natuurlijk uitleggen
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helpt het landelijke Zonnebloemwerk mogelijk te maken, maar ondersteunt ook de activiteiten die wij
lokaal verzorgen.
Voor meer informatie over het
plaatselijke Zonnebloemwerk in
Aalsmeer kan men contact opnemen met mevrouw T. Zelen, via telefoonnummer 0297-341739.
De trekking vindt plaats op 22 oktober. In de prijzenpot zitten 5.020
geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn ook te bestellen
via www.zonnebloem.nl.
U kunt vanaf 22 oktober via de website of via het servicenummer 09000633 achterhalen of uw lot in de
prijzen gevallen is.

Buitenterrein van Fort bij
Aalsmeer vernieuwd
Aalsmeerderbrug - De afgelopen
maanden is hard gewerkt aan de
herinrichting van het buitenterrein.
Zo is onder andere het asfalt vervangen door klinkers, de parkeerplaats veel groener gemaakt en ook
is een nieuwe fietsverbinding aangelegd die langs de voorzijde van
het fort loopt, alles naar ontwerp
van Landschap Noord-Holland. Het
fort is zo een aantrekkelijk recreatieknoop- punt geworden vanwaar
men goed de Geniedijk kan bereiken voor een wandeling of fietstocht. Maar het is ook een rustpunt
en een plek om even een kop koffie
te drinken of een bezoek te brengen
aan CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 of Fortboerderij Dijkzicht en informatie te krijgen

over de geschiedenis van het fort en
omgeving.
Stichting Mainport en Groen heeft
de herinrichting gefinancierd en
heeft het afgelopen dinsdagmiddag
11 september overgedragen aan
de goede zorgen van de gemeente Haarlemmermeer, die ook de uitvoering van de werkzaamheden coordineerde. De gebruikers van het
terrein (CRASH Museum ’40-‘45,
de Meerschutters en Fortboerderij Dijkzicht) waren nauw betrokken bij de ontwikkeling. De nieuwe
inrichting is officieel geopend door
directeur Kees Smilde van Mainport en Groen, Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland en
wethouder Arthur van Dijk van gemeente Haarlemmermeer.

Buurtvereniging Door Eendracht Sterk

Speelavond in De Reede
Rijsenhout - Het nieuwe spelseizoen staat voor de deur bij buurtvereniging
Door Eendracht Sterk. Op donderdag 20 september wordt de eerste
speelavond gehouden.
Elk seizoen worden in totaal acht
speelavonden plus een klaverjastoernooi met verloting gehouden,
De opbrengst van dit toernooi is
bestemd voor een busreisje (medio mei 2013) voor de ouderen van

Rijsenhout. Iedereen is welkom om
gezellig te komen klaverjassen of
plaats te nemen aan de domineertafels.
De speelavonden worden gehouden in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat en beginnen om 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30. De
entreeprijs is 1,50 euro. De contributie bedraagt voor een heel jaar 5
euro.
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Wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 19 september houdt wijkraad Stommeer
het maandelijkse wijkoverleg in, dit
keer, Heliomare aan de Zwarteweg
98. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan ondermeer de voetbalkooi
bij de Wissel, de verplaatsing van
de JOP (jongeren ontmoetingsplek
en de Tuinen van Aalsmeer. Het bestuur en belangstellenden worden
bijgepraat door of de wethouder of

Grote opkomst inwoners bij
bijeenkomst over zonnepanelen

een deskundige ambtenaar. Ook op
de agenda: Zuiderkerk een monument? In de pauze volgt een rondleiding voor de aanwezigen door
medewerkers Heliomare. Na de onderbreking staat een gesprek over
leefbaarheid in de wijk onder leiding van de heer Huijbrechts van de
stichting Cardanus op het programma. Iedere geïnteresseerde is welkom.

Het leven is goed voor Jan en Bep

Briljanten huwelijksfeest voor
het echtpaar Koningen-Raams
Stembureau ‘de Meerlanden’, achter de brandweerkazerne aan de Zwarteweg

Aalsmeer naar de stembus

Aalsmeer - Gisteren, woensdag
12 september, heeft Nederland gestemd voor een nieuwe regering.
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart
brachten inwoners hun stem uit in
een van de stembureaus. Bij het ter
perse gaan van deze Nieuwe Meerbode was nog niets bekend over het
stemgedrag van de Aalsmeerders
en hoeveel procent van de inwoners zijn stem uitbracht. Een rondje
langs stemlokalen gisterenochtend
leverde alvast wel op dat het aardig
druk was met het komen en gaan
van stemgerechtigden. Het zag er
naar uit dat de stemmers goed wisten op welke partij ze gingen stemmen, althans in de hokjes werd nauwelijks getwijfeld. Twee inwoonsters
van Nieuw Oosteinde gaven desgevraagd aan dat hun keuze al lang
vaststond. Geen zwevende kiezers
dus, deze twee, hoewel die er wel
moeten zijn geweest. Zwevend of
niet, stemadvies vragen aan de vrijwilligers die de stembureaus bemannen is uit den boze, zo laat Joop
van der Jagt weten. De AB-politicus
had gisteren ‘standplaats’ De Meerlanden, het ‘nieuwe’ stemlokaal
achter de brandweerkazerne aan de
Zwarteweg. Een betere locatie dan
de container die twee jaar geleden
werd ingezet omdat de stemlocatie
in het Wellant College afviel.
‘Stemmen doe je alleen’
Van der Jagt zag gisteren toe op
het soepel verlopen van de stemdag. In ‘zijn’ stembureau ook oudwethouder mevrouw Heemskerkvan den Broek, die al voor het 27e
jaar plaatsneemt als voorzitter van
het bureau. “Nieuwe regel dit jaar
is dat de mensen echt alleen moeten stemmen, dus niet samen in een
hokje een keuze maken.” Ze legt
uit dat overleg wel buiten het hokje mag plaatsvinden maar dat de
regel ‘Stemmen doet u alleen’ echt
opgaat. Dit geldt overigens ook voor

verstandelijk gehandicapten en ouderen die licht dementerend zijn. Zij
stemmen zelf, zonder assistentie bij
hun keuze. “Wel”, aldus Heemskerk,
“krijgen visueel- en lichamelijk gehandicapten fysieke hulp.”
Van der Jagt vertelt dat het team alweer vele jaren in dezelfde samenstelling toezicht houdt bij verkiezingen. Dat betekent veel mensen over
de vloer op zo’n dag en aan het einde - vanaf 21.00 uur als de lokalen
worden gesloten - is het tellen geblazen. Zelf hebben ze ook gestemd
uiteraard maar op wie, daar kwam
geen antwoord op. Van der Jagt:
“Wij moeten neutraal blijven...”
Concentratieklus
In een van de drie stembureaus
op de brede school ‘De Mikado’ in
Nieuw Oosteinde is het in de ochtenduren tijdens schooltijd een komen en gaan van stemmers. Het
mooie weer zal daar ongetwijfeld
aan hebben bijgedragen. Meestal zijn de ‘pieken’ voor negen uur
en na vijven, na werktijd dus. Terwijl stemmers maar een paar minuten binnen zijn, is het voor de vrijwilligers in het bureau toch een lange zit. In de Mikado is de koffiehoek
gelukkig binnen handbereik. Ook
de catering via restaurant Leenders
is perfect, laat Laura Tas weten. De
persvoorlichtster van de gemeente
houdt al jaren toezicht tijdens verkiezingsdagen. Goed eten is geen
overbodige luxe want toezicht houden kost energie. Inwoners verwelkomen van half acht in de ochtend
tot negen uur ‘s avonds, stemkaart
innemen, identiteit checken, een
praatje maken en niet te vergeten
de grote concentratieklus: het stemmen tellen. Gelukkig is het voor de
stembureau-teams ook gewoon een
gezellige dag waarop trouwens menig keer “nee, het potlood mag u
hier laten” werd geroepen.
Joke van der Zee.

In brede school ‘de Mikado’ waren zelfs drie stemlokalen ingericht.

Aalsmeer - Maandag 10 september mochten Jan en Bep KoningenRaams vieren dat ze elkaar 65 jaar
geleden het jawoord gaven in het
Oude Raadhuis van Aalsmeer. Ze
ontvingen voor dit bijzondere jubileum gelukwensen van Hare Majesteit de Koningin en van de Commissaris van de Koningin. ’s Middags
kwam burgemeester Pieter Litjens
hen persoonlijk feliciteren en nam
namens het gemeentebestuur bloemen mee. Het gelukkige echtpaar
vierde deze speciale dag in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart waar
ze ook de burgemeester ontvingen.
Ze genoten van het gesprekje met
-volgens Bep- “deze mooie jonge
man”. Voor Pieter Litjens was dit ook
een speciale aangelegenheid, want
de kans is natuurlijk groot dat dit
zijn laatste bruidspaar is, die hij als
burgemeester van Aalsmeer mag
gaan feliciteren.
Samen met hun gezin van vijf kinderen, tien kleinkinderen, acht achterkleinkinderen (met nog eentje op
komst) plus alle aanhang, gingen ze
gezellig aan de koffie en de taart.
Een prachtige taart, die door drie
kleindochters was gemaakt.
Na het koffiedrinken ging het
bruidspaar naar de grote zaal, waar
ze verdere familieleden, vrienden
en kennissen zouden ontvangen
voor een gezellige receptie. Daarna
stond er een etentje met het gezin
op het programma.
Jan en Bep hebben elkaar net na
de oorlog leren kennen in de Zijdstraat. Ze liepen elkaar tegen het lijf
toen Bep met haar vriendin op stap
was. In eerste instantie dacht ze dat
Jan vooral van haar vriendin gecharmeerd was, maar hij had toch
echt zijn zinnen op de knappe Bep
gezet. Inmiddels zijn ze 65 gelukkige huwelijksjaren verder en zijn beiden nog heel erg blij dat ze elkaar
die dag hebben ontmoet. Jan was
toen nog maar net terug uit Duitsland waar hij een aantal jaar voor
de Duitsers heeft moeten werken.
Hij vertelt dat dit zeer zware tijden
waren waar ze beiden eerst liever
niet met de kinderen over wilden
praten. Pas toen de kleinkinderen er
naar begonnen te vragen kwamen
de verhalen los, zoals het feit dat
Bep in de oorlog het door de Duitsers bezette Karmelklooster moest
schoonmaken.
De 86-jarige Bep is geboren in
Nieuw Vennep waar ze de jongste
was van een gezin van acht kinderen. Helaas leven geen van haar
broers of zusters meer. Voor haar
huwelijk werkte ze in een naaiatelier in Amsterdam en na haar huwelijk bleef ze thuis om voor het gezin
te zorgen. Toen hun jongste dochter
naar school ging kwam er tijd voor

andere dingen, zoals werken in het
magazijn van V&D en EHBO cursussen. Bep is zelfs draagster van
een gouden speld. De actieve Bep
rijdt nog auto en geniet van deze
ritjes, waarbij ze zichzelf regelmatig
trakteert op koffie met een gebakje bij de bakker. Leuk is dat ze op
tachtigjarige leeftijd een computercursus heeft gevolgd en dat ze dagelijks te vinden is op Facebook en
Hyves. Zo blijft ze op de hoogte van
alle gebeurtenissen haar familie en
vriendenkring. Volgens hun jongste dochter heeft ze vele vrienden
op Facebook waar de kinderen zelfs
geen weet van hebben. Bep leest
graag streekromans en heeft nog
een prima geheugen, want zelfs de
meeste telefoonnummers kent ze
uit haar hoofd. Dat doet de jongere
generatie haar echt niet na.
Jan komt uit Amstelveen en is als
één na oudste geboren in een gezin van tien kinderen. Na het huwelijk ging het jonge paar bij de zus
van Bep inwonen. In zijn werkende leven is hij als knecht begonnen
bij Herman Koehler, waar later een
noodwoning voor hen is geplaatst.
Maar na een aantal jaren kregen
ze de mogelijkheid om een stukje grond aan de Oosteinderweg te
huren met een boerderij. Jan begon
met groenten en is later overgegaan
op bloemen. Inmiddels was de oude boerderij afgebroken en werd
er een dubbel woonhuis gebouwd.
Helaas bleek het hebben van een
kwekerij lastig en moest het bedrijf
gesaneerd worden. Gelukkig kon
het echtpaar er wel blijven wonen.
Uiteindelijk ging hij aan de slag op
de bloemenveiling waar hij met grote inzet en veel waardering van leidinggevenden en collega’s vele jaren met plezier heeft gewerkt. De
88-jarige Jan rijdt graag rond met
zijn scootmobiel, waarbij ritjes naar
tuincentra favoriet zijn. Hij is altijd
creatief bezig met werken in de tuin
of het stekken van planten. Maar
hij is ook erg handig met hout en
maakte veel mooie dingen voor de
kinderen, zoals een zandbak en een
kar. Voor deze speciale huwelijksdag heeft hij twee houten trouwringen gemaakt, die hij in een plantenbak heeft gezet waarin hij plantjes
heeft gepoot in de vorm van het getal 65. Dit typeert zijn lieve karakter
en het feit dat hij nog zeer gelukkig is met zijn zorgzame vrouw Bep.
Beiden staan zeer positief in het leven. “Het leven is goed. Doe vooral
kalm aan en maak je druk om dingen die echt belangrijk zijn.” Wie
weet is dit en de levensvisie van
Bep om altijd goed voor een ander
te zorgen, het geheim van dit prachtige huwelijk.
Door Ilse Zethof

Tentoonstelling ‘Aalsmeerse
ambtenaar’ gratis te bezoeken

Bomenplan en Plasoevers
in wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Donderdagavond 20
september is er weer Wijkoverleg in
de Hornmeer in het buurthuis.
Op deze avond twee interessante onderwerpen: Om 19.30 uur een
uitleg over het Masterplan Uiterweg
Plasoevers en wat dat kan betekenen voor de oever langs de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg.
Om 20.30 uur het Bomenplan Hornmeer. Daarvan is eind vorig jaar een
ontwerp gemaakt en hebben alle
bewoners hun mening kunnen geven. Nu wordt het definitieve plan
gepresenteerd. Daarna is er volop gelegenheid om met medebewoners van gedachten te wisselen
over onderwerpen die u bezighouden aangaande de Hornmeer. En

natuurlijk krijgt u een update over
lopende projecten. Iedereen is welkom met zijn ideeën en suggesties.
De volledige agenda vindt u enkele dagen voor de vergadering op de
website van de wijkraad. Het buurthuis is gevestigd aan de Roerdomplaan 3. De wijkraad is op zoek naar
mensen die zich willen inzetten voor
de leefbaarheid van de Hornmeer.
Heeft u een uurtje per maand beschikbaar om het wonen in de Hornmeer aantrekkelijk te houden en wilt
u meedenken over de toekomst van
de Hornmeer? Vraag dan informatie
bij Irene Keessen via 0297-324079,
mail naar: wijkraadhornmeer@hotmail.com, of stuur een briefje naar
Meervalstraat 4, 1431 WG Aalsmeer.

Aalsmeer - Er zijn nog enkele
plaatsen vrij voor het bezoek van
de tentoonstelling ‘De Aalsmeerse
ambtenaar toen en nu’. De expositie
is maandag 3 september geopend
door burgemeester Pieter Litjens in
aanwezigheid van 150 bezoekers,
(oud)-bestuurders en (oud)-ambtenaren. Afgelopen maandag 10 september is de eerste van de totaal

drie te houden rondleiding gehouden.
Wie nog wil deelnemen kan zich
aanmelden voor vrijdag 21 september om 10.00 uur en woensdag 26
september om 16.00 uur via tentoonstelling@aalsmeer.nl. Na aanmelding ontvangen belangstellenden bericht wanneer zij aan de
rondleiding kunnen deelnemen.

Huldiging deelnemers Paralympics

Beeld voor zwemster Mirjam
Aalsmeer - Begin deze week zijn
alle deelnemers aan de Paralympics
geland in Nederland, op het vliegveld in Rotterdam kregen zij een
warm welkom. De medaille-oogst is
opvallend hoog. De Aalsmeerse Mirjam de Koning-Peper wist twee medailles binnen te zwemmen, goud
en brons. Uiteraard was Mirjam ook
bij de huldiging afgelopen dinsdag
in de Grote kerk in Den Haag. Vast
en zeker wordt ook nog in Aalsmeer

aandacht geschonken aan deze wereldse prestatie. De gehandicapte
sport is weer op de kaart gezet en
dat is goed! Alle medaillewinnaars
zijn geridderd afgelopen dinsdag.
Mirjam niet, deze Koninklijke onderscheiding heeft zij reeds in huis. Zij
werd beloond met een mooi beeldje. Op 18 december gaan de atleten, samen met de deelnemers aan
de Olympische spelen op bezoek bij
de Koningin.

Aalsmeer - Het animo was groot
tijdens de bijeenkomst over zonnepanelen donderdag 6 september in
het gemeentehuis. Ruim 150 geïnteresseerden waren naar de bijeenkomst ‘SamenZonneEnergie’ gekomen om uitleg te krijgen van het
Bureau iChoosr en de gemeente Aalsmeer over de gezamenlijke
aankoop en installatie van zonnepanelen. Na de opening door de Wethouder Rik Rolleman waarin hij het
belang van de zonnepanelen aangaf
om de regionale afspraken ‘Energie
Neutraal in 2040’ te halen werd er
een uitleg geven door het Bureau
iChoosr. Daarna was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Hier werd uitgebreid gebruik
van gemaakt door de geïnteresseerden. Wethouder Rik Rolleman:
“Zonnepanelen voor op uw dak zijn
steeds beter betaalbaar, zeker als u
gezamenlijk aankoopt. Bent u een
huiseigenaar of kleine ondernemer met een eigen dak? Dan kunt
u zich nog tot 24 september gratis en vrijblijvend inschrijven via de
website www.SamenZonneEnergie.
nl. Het is niet alleen goed voor het
milieu maar het ook een goede besparing op uw energierekening. Ik
heb me persoonlijk ook aangemeld
bij iChoosr!” Na sluiting van de inschrijfperiode, is er een veiling voor
leveranciers van zonnepanelen. Deze leveranciers moeten aan strenge kwaliteits- en servicevoorwaarden voldoen. U krijgt vervolgens

het beste bod uit de veiling voorgelegd met alle bijbehorende informatie. Op dat moment kunt u beslissen
of u het aanbod benut en wat de terugverdientijd is.
Doet u dit, dan zijn levering en installatie van de zonnepanelen volledig verzorgd. Hoewel de aanschaf van zonnepanelen ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk
is, kunnen deze kosten toch oplopen. Daarom is het goed om te weten dat het Rijk maximaal 650 euro
subsidie geeft op de aanschafkosten van zonnepanelen. Dit kan pas
aangevraagd worden op het moment dat het aanbod is geaccepteerd en de bevestigingsmail is ontvangen. Daarnaast verstrekt de gemeente Aalsmeer duurzaamheidsleningen aan mensen die graag willen
investeren in het energiezuinig maken van hun woning maar dat niet
zelf kunnen betalen. Veel meer informatie over deze groepsaankoop
is te vinden op genoemde website.
Informatie over de duurzaamheidslening en subsidiemogelijkheden is
te vinden op www.aalsmeer.nl.

ingezonden
Voetgangers en fietsers: Beetje
meer begrip voor elkaar

De discussie over fietsers in de Zijdstraat houdt de gemoederen van
veel Aalsmeerders bezig. Dat bleek
ook op de maandelijkse bijeenkomst van de Klankbordgroep belangenbehartiging van de ANBO.
De aanwezigen, allemaal fietsende
senioren, begrijpen de zorgen maar
zien ook niet direct de enige juiste
oplossing. Want het zijn niet alleen
de fietsers. Door het ongelijke profiel van de straat zoeken voetgangers die niet zo goed ter been zijn
of mensen met een rollator of in een
scootmobiel het vlakke, middengedeelte van de straat op. De grote
hoeveelheid reclameborden van de
winkels versmallen het beschikbare
weggedeelte waardoor er voor voetgangers en fietsers soms maar een
smalle doorgang overblijft.
En dat betekent dat uitwijken voor
elkaar, zowel door fietsers als voetgangers, lastig is. De winkeliers
zouden hier ook meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het
is mede in hun belang dat mensen

zich veilig voelen op straat en ontspannen winkelen in de Zijdstraat.
Overigens komt het ook in andere
delen van Aalsmeer en Kudelstaart
voor dat er wat frictie ontstaat tussen voetgangers en fietsers als de
laatsten een voetpad gebruiken als
fietspad.
Geen enkel probleem als er geen
voetgangers zijn. Maar wandelaars
op de voetpaden vinden het niet
plezierig om daar van de sokken gereden te worden. Waarom zou de
fietser niet even afstappen en tijdelijk als voetganger verder gaan? Een
kleine moeite, toch? De ANBO wil
graag dat ouderen in beweging blijven, lopend of fietsend. Dat kan gestimuleerd worden door een veilige
omgeving, in winkelgebieden én op
de wandelpaden in de gemeente.
Voor al die situaties geldt: Met een
beetje begrip voor elkaar wordt de
wereld zo veel leuker!
Janny Oosterloo,
Voorzitter ANBO-Aalsmeer

Burgerinitiatief Zijdstraat:
Fietsvrij of fietsluw?!
Aalsmeer - Afgelopen maandag
10 september is het burgerinitiatief
om de Zijdstraat fietsvrij of fietsluw
te maken ingediend bij de gemeente. Initiatiefnemer Gerard Zelen, die
overigens alle 400 steunbetuigers
wil bedanken, heeft het boekwerk
overhandigd aan de griffier van de
gemeente, mevrouw Vergne. Zij
gaat zorgdragend voor verdere distributie richting het college van burgemeester en wethouders en alle
fracties. Het burgerinitiatief is overigens geen actie, maar een signaal richting gemeente om de situatie opnieuw te gaan bekijken. Vorige week heeft een verkeerskundig
consulent van Veilig Verkeer Nederland de situatie in de Zijdstraat bekeken. De consulent heeft geconstateerd dat veel fietsers met eigenlijk te hoge snelheden blijven rijden in de winkelstraat, ook als het
druk is, waarbij nauwelijks rekening wordt gehouden met voetgangers. Omdat het hier een woonerf
betreft zou de prioriteit moeten liggen bij de voetgangers, de fietsers
zouden zich hier als gast moeten

gedragen. Voorgesteld wordt om in
ieder geval duidelijkere verkeersborden te plaatsen, de Gedempte
Sloot in twee richtingen voor fietsen bromverkeer in te richten en wie
toch met de fiets de winkelstraat in
wil: In een voetgangersgebied mag
naast de fiets gewandeld worden.
Uiteraard willen de winkeliers in het
Centrum ook een veilige straat. Echter het voorstel om fietsers geheel
te weren uit de straat, stuit op bezwaren. De winkeliers willen juist
de combinatie voetgangers en fietsers in stand houden, maar zeggen
ook: Fietsers zijn van ondergeschikt
belang ten opzichte van de voetgangers. De straat fietsvrij maken,
staat verder ook loodrecht op de vorig jaar met de gemeente gehouden
actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ om inwoners warm te maken
om (meer) op de fiets naar het Centrum te komen. Het wordt als positief ervaren om met elkaar in discussie te gaan om een veiligere winkelstraat te creëren. Het burgerinitiatief
gaat in oktober in de raadsvergadering behandeld worden.
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Pieter Litjens in de zijspan

Veel publiek bij Hibra
Aalsmeer - Wat in 2002 bescheiden begon in Aalsmeer is inmiddels een traditie geworden op de
klassieke motorsport agenda. Van
een lokaal evenement is de Hibra
doorgegroeid naar een internationaal evenement met meer dan 200
deelnemers uit onder meer België
en Duitsland. De elfde editie, Hibra,
leverde weer een prachtig motorsportevenement op. Onder prachtige weersomstandigheden opende
burgemeester Pieter Litjens de elfde editie. Waarna de inmiddels traditionele ronden in het zijspan volgden die een enthousiaste burgemeester opleverde: “Geweldig, wat
een ervaring!”. De rest van het programma kende een vlekkeloos verloop onder grote publieke belangstelling op een zonovergoten circuit. Veel aandacht ging uiteraard
uit naar de deelname van lokale coryfeeën als Wijnand Olij, Jaap Groeneveld, Henk van de Beukel en het
team van Van der Veldt Bronbemaling uit de Kwakel. De Aalsmeerse
fans kwamen niet voor niets, de felbeerde Jan Jongkind bokaal in de

125cc klasse gaat dit jaar naar een
trotse Wijnand Olij.
Jeugd heeft toekomst
De door Horticoop mogelijk gemaakte Suzuki Quad baan bleek
een schot in de roos te zijn. Lange wachtrijen, geduldige ouders en
dolenthousiaste kinderen die onder
deskundige leiding hun eerste meters op een Suzuki quad aflegden
op een afgesloten baan. En natuurlijk op de foto in een overall en met
de helm op. Op het Horticoop terrein was ook het rallycross team Van
Rijn Racing uit Waverveen aanwezig met de imposante Skoda Fabia
1600 waarmee het kampioenschap
wordt gereden. In samenwerking
met hoofdsponsor Motoport Uithoorn reed Jeff Rademaker namens
Coronel Racing een aantal demoronden in de Suzuki Swift waarmee
hij deelneemt aan de Formido Swift
Cup. De volledige uitslagen, video’s,
foto’s en het laatste nieuws staan op
www.hibra-aalsmeer.nl.
Foto: Martijn Bouterse.

Meedenken met programma volgend jaar

‘Lekker druk’ tijdens feestweek

Sponsors blijven hard nodig

Veel gezelligheid tijdens
Dag van je Leven feest
Aalsmeer - Donderdagmiddag 6
september stond de feesttent op het
Praamplein weer op zijn kop voor
het feest van Stichting Dag van je
Leven. Gehandicapten uit de hele
regio waren in samenwerking met
Stichting Ons Tweede Thuis uitgenodigd voor dit jaarlijkse evenement.
Zo’n 350 gehandicapten en begeleiders waren richting Aalsmeer gekomen voor dit gezellige feest. Het
programma stond bol van leuke optredens verzorgd door de gasten
zelf. Zo waren er nummers te horen
van Frans Bauer, Nick en Simon, K3,
Jan Smit, André Hazes en nog veel
meer. Iedereen had van te voren
flink geoefend en er zaten volleerde artiesten bij. Alle artiesten kregen na afloop van hun optreden een
medaille om gehangen, die ze dan
ook trots lieten zien. Alle optredens
werden op een leuke manier begeleid door de enthousiaste Clown
Berry en zangeres Sandra Swart.
Ook René Eshuijs en Dennis Wijnhout zongen verschillende herkenbare nummers, waarbij het vrolijke
publiek uit volle borst meezong. Uiteraard werd er ook veel gedanst en
polonaises gelopen. En als één van
de hoogtepunten liet Dirk Box van
Stichting Dag van je Leven een mooi
nummer van Elvis horen, wat door
het publiek erg werd gewaardeerd.
Voor de inwendige mens werd ook
goed gezorgd, want naast de verschillende drankjes en koeken werd
iedereen verwend met een lekker
lunchpakket. Dit jaar werd het Dag
van je Leven feest voor de vijftiende keer georganiseerd en ieder jaar
wordt dit gezellige evenement groter. Leuk was ook dat een aantal
sponsors en vrienden van Stichting
Dag van je Leven een kijkje kwamen
nemen bij het spektakel. Ze konden
met eigen ogen zien wat voor plezier alle gasten beleefden. Tussen
de swingende optredens door was
er even een wat serieuzer momentje, waarbij Stichting Dag van je Le-

ven twee mensen bijzonder in het
zonnetje zette. Wethouder Ad Verburg was speciaal naar de feesttent
gekomen om samen met voorzitter
Rob Langelaan Clown Berry Merlin en Henk Sietsema van Stichting
Feestweek Aalsmeer een award te
overhandigen. Zij werden bedankt
voor hun hulp en bijzondere diensten en het bestuur is erg dankbaar
dat beiden de Stichting een warm
hart toedragen. Voortaan zal ieder
jaar deze speciale supervriendenaward uitgereikt worden aan mensen die belangrijk zijn voor Stichting
Dag van je Leven en dus onmisbaar
zijn voor onze gehandicapte medemens. Voor een dergelijk groot feest
was veel geld nodig en gelukkig waren er net voldoende 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.
Stichting Dag van je Leven wil alle vrijwilligers bedanken, die meegeholpen hebben aan de voorbereiding en de dag zelf, maar natuurlijk ook alle sponsors en de organisatie van de Feestweek die de
tent, personeel, het licht en het geluid gratis ter beschikking heeft gesteld. En last but not least de artiesten en alle gasten, die dit feest onvergetelijk hebben gemaakt. Stichting Dag van je Leven blijft niet stil
zitten en wil graag weer individuele
wensen in vervulling laten gaan. Om
dit allemaal te kunnen financieren,
blijft Stichting Dag van je Leven op
zoek naar donateurs. De stichting
voor 100% afhankelijk is van giften
en hoopt ook volgend jaar dit superfeest weer te kunnen organiseren en nog veel meer. Help daarom
de Stichting hun werk te laten doen
en wordt sponsor. Meer informatie
hierover is te vinden op genoemde
website.

Aalsmeer - De achttiende editie
van de feestweek is weer prima verlopen. De organisatie kijkt op een
goed verloop, nagenoeg geen ongeregeldheden en ‘lekker druk’ bij alle activiteiten. De tentdienst van de
gezamenlijke kerken op de eerste
dag trok een volle zaal en ook SPIE
mocht maandag vele deelnemers
aan de sport- en spelavond begroeten. De eerste nostalgische filmavond was een enorm succes. De
tent hadden de initiatiefnemers Dick
Piet en Siem Kooij wel dubbel zo
vol kunnen krijgen. Het was uitverkocht! Kidsdj Ricardo wist woensdag de vele aanwezige kinderen
flink aan het dansen te krijgen en ‘s
avonds Aalsmeer Live was legendarisch met na twintig jaar weer samen
op het podium: Livin’ At A. Het publiek genoot zichtbaar, er werd volop gedanst. Overigens zorgde de

eerste optredende band, The Stirrs,
voor een prima opwarmer! Donderdag ging bijna het dak er af tijdens
de gehandicaptendag van de Stichting Dag van je Leven, allemaal stralende gezichten, en ‘s avonds stond,
zoals al jaren, de Miss Aalsmeer verkiezing op het programma met optredens van dj Martijn, Sasja Brouwers, de topband Diep Triest en Ruth
Jacott. Deze avond had de organisatie het iets drukker verwacht, maar
geklaagd wordt er niet. Rilana Bierens is tot Miss Aalsmeer gekozen.
Op twee is Joline Köhne uit Edam
geëindigd en op drie Rowan Kreijger
uit Aalsmeer. Speciaal dit jaar was
Miss X (Vincent de Wilde), die het
hart van de jury op hol wist te brengen. Ondanks de warmte waren vrijdag heel veel ouderen naar de tent
op het Praamplein gekomen om zich
te laten trakteren op een gezellige

Muziek en verleidelijke
kunst tijdens kunstroute
Aalsmeer - Tijdens de KCA kunstroute aanstaand weekend biedt De
Oude Veiling een keur aan kunstenaars. Hoogtepunt zal zeker zijn het
drieluik ‘De vernissage’ een meesterwerk van Monic Persoon en Reint
Baarda. Nog nooit eerder vertoond
dus een wereldpremière! Ook zeker
de moeite is de kunstbijdrage van
Hennie Woud. Vier seizoenen lang
stond een 20 meter lange schutting
tijdens de verbouwing voor het Stedelijk Museum. Een deel van het beschilderde gevaarte wordt getoond
in de bovengang van de Oude Veiling, aangevuld met foto’s en schilderijen. Vader en zoons Ris hebben
hun sporen verdiend in de wereld
van de tattoo. Waartoe zij allemaal
nog meer in staat zijn valt te bekijken in de grote bovenzaal van de
Oude Veiling. Verrukkelijke en verleidelijke taarten gemaakt door Eline van Erp zullen bezoekers het water uit de mond doen lopen. Daarnaast zijn de kunstkeuzes van de
Aalsmeerse ondernemers te bewonderen. Makelaar Karin Eveleens koos voor het ontwerp van Iris
le Rütte, haar werk is te zien op het
Rozenplein in Nieuw Oosteinde. De
beelden van Iris stralen een mooie
mythische sfeer, een sprookjesachtige wereld, uit. Op uitnodiging
van Eline van Erp en Monic Persoon sluiten locale kunstenaars de
rij met hun kunstwerken, te vinden
in de kleine - en grote bovenzaal. En
dan het optreden van de Kadoband.
Een feest om naar te luisteren. De
kadoband is bijna elk jaar tijdens de
kunstroute wel ergens op een ‘onzichtbare’ plek te vinden. Waar de
Kadoband zich dit keer bevindt? In
ieder geval in de Oude Veiling, dus
zoek, vindt en luistert! De Kadoband
is al een paar jaar aan de slag met
het vertalen van de liedteksten van
Joni Mitchel. Haar teksten zijn verhalen en gedichten die om een studie vragen. Om de zorgvuldig gekozen Engelse woorden te vervangen door de juiste Nederlandse.
Daar zijn onder andere Helma Persoon (zang) en Ton Offerman (piano) goed in geslaagd. Helma heeft
een mooie warme stem en de Kadoband muzikanten vullen haar zeer
goed aan. Kortom, breng tijdens de

kunstroute ook een bezoek aan de
Oude Veiling in de Marktstraat.
Janna van Zon
Jazz, pop en kla ssie k
En er is nog veel meer muziek tijdens alweer de vijftiende kunstroute aanstaande zaterdag 15 en zondag 16 september. Op twintig verschillende locaties in de gemeente
kan genoten worden van schilderijen, tekeningen, beelden, grafiek,
foto´s, keramiek, sieraden, modeaccessoires en muziek. De loods van
jachthaven Otto aan de Uiterweg 94
is locatie 1 en hier kan beide dagen
genoten worden van veel muziek.
Op zaterdag verzorgt tussen 11.00
en 13.00 uur Aalsmeers Harmonie
een optreden, tussen 14.00 en 16.00
uur laat het Hugo van Buijsen Sextet van zich horen en dag wordt muzikaal afgesloten tussen 17.00 en
19.00 uur door het Beaugard Jazz
Quartet onder leiding van Leo van
Mil. Op zondag komt tussen 12.00
en 14.00 uur het jeugdorkest van
Flora spelen, van 14.00 tot 16.00 uur
gaan de spots aan voor het Dwarsfluit ensemble onder leiding van Judith Glasbeek en voor het Accordeon orkest onder leiding van Henny van Beek. Ook op de Historische Tuin aan de Uiterweg, locatie 8, wordt muziek tussen de bloemen en kunst gemaakt. Op zaterdag
van 14.00 tot 16.00 uur door de Latin Band First Music met leerlingen
van De Hint en zondag trakteert het
Amstelveense vocal ensemble Braq
op folkballads en popklassiekers
tussen 12.00 en 16.00 uur. Bij de
atelierboot van Cathy van der Meulen aan de Oude Spoordijk 14, locatie 15, wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Paul en Mieke de
Koning op accordeon en blokfluit.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is locatie 17 en treedt zaterdagmiddag de band Cashew met
leerlingen van De Hint op en zondagmiddag kan gekeken en geluisterd worden naar de pianoleerlingen van Lisa Kaaijk. En vanaf 17.00
uur kan hier een afsluitingsborrel
gehaald worden onder genot van
live/muziek door het Jazz kwintet
onder leiding van Robbert Tuinhof

‘reismiddag’ met een leuk muzikaal
programma. Vrijdagavond kwamen
onder andere Charley Luske, Wolter
Kroes en de Diva’s of Dance optreden en met name deze avond mochten veel jongeren verwelkomt worden. De feestavond is zaterdag afgesloten met de Uit de Penty Party en
Rob Ronalds, Mike Peterson, Starkoo, Dries Roelvink en Ronnie Ruysdael trokken meer bezoekers naar
de tent dan vorig jaar. “Al met al dus
goed verlopen”, aldus de conclusie
van Henk Sietsema van de Praam.
Uiteraard wordt al voorzichtig gedacht aan de programmering voor
volgend jaar. De organisatie van de
feestweek doet in deze een beroep
aan de jongeren in Aalsmeer: Wat en
wie zouden jullie volgend jaar willen
zien in de feesttent? Denk mee en
geef het door via www.feestweek.nl.

ingezonden
Triest, ruiten voordeur ingeslagen!
De feestweek was weer één groot
feest en ik heb ervan genoten! Omdat ik mee doen aan de pramenrace
en dus om 8.00 uur fris aan het ontbijt moet verschijnen, lag ik vrijdagavond redelijk op tijd in bed. Helaas
is midden in de nacht mijn ruit naast
mijn voordeur ingeslagen. Dit ging
met grof geweld, want het glas lag
tot zeker vijf meter in mijn woning.
Hoe haal je het toch in je hoofd om
dit te doen? Zullen de daders er
nog een keer bij stil staan wat ze
eigenlijk doen en wat het voor effect heeft? Ook het raam in de deur
van de kapsalon in de Dorpsstraat
moest sneuvelen. Gelukkig zijn de
jongens gezien en ik raad ze één
ding aan, meld je! Als er nog meer
getuigen zijn, neem dan contact op
met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.
Ik zou niet willen dat door dit soort
incidenten de feestweek of andere

festiviteiten niet meer door kunnen
gaan. Is het een idee, gezien alles
wat er in de omgeving van festiviteiten gebeurd, een koppeltje beveiliging door de wijken er om heen te
laten surveilleren?
Pascale Nelis
Weteringstraat 18
pascalenelis@live.nl

‘Werken naar de natuur’
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het nieuwe culturele seizoen van KCA is geopend met
een eerbetoon aan de schilder Wim
Vaarzon Morel en beeldhouwster
Constance Wibaut. Afgelopen zaterdag kwamen vele kunstliefhebbers
bijeen voor de openingstoespraak
door de bevriende schilder Paul Hugo ten Hoopen. Wandelend langs
tekeningen van paarden en koeien
en beelden van de dansers en faunen, nam de spreker het publiek
mee naar de woorden van Shakespear. De genoemde kunstenaars
waren lange tijd als bevlogen docenten verbonden aan de Rijksacademie van beeldende kunsten. Het
werken naar de natuur stond daar
hoog in het vaandel. Vaarzon Morel is vooral bekend om zijn krachtige krijt en penseel tekeningen van
dieren gemaakt op veemarkten in
Noord-Holland. Ruim zestig werken zijn te bewonderen , waaronder zelden getoonde imposante tekeningen en enkele vroege en re-

cente schilderijen. Constance Wibaut maakte furore haar mode-illustraties in de naoorlogse jaren heeft
zich na 1970 volledig gewijd aan de
beeldhouwkunst.
Portretten van bekende Nederlanders maar ook beelden van katten
en dansers geïnspireerd op de klassieke beeldhouwkunst. De 92 jarige kunstenares werkt elke dag in
haar atelier en in september wordt
het door haar gemaakte portret van
haar grootvader Floor M. Wibaut in
het stadhuis van Amsterdam geplaatst. De met grote zorg en liefde samengestelde tentoonstelling in
het Oude Raadhuis kwam tot stand
met behulp van bronsgieter Theo
Van Schie uit Rijsenhout. Alle beelden zijn door Van Schie gegoten.
Hoe dat proces tussen kunstenares
en ambachtsman verloopt is op verzoek te zien in een film in het Oude Raadhuis. Open tijdens de kunstroute zaterdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur.
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Zaterdag feestelijke receptie

Meerbode Tour Prijzenfestival

Show- Jachthoornkorps 25 jaar
Kudelstaart - Dit jaar bestaat het
Show- Jachthoornkorps 25 jaar. In
1987 is het korps opgericht en ging
een aantal muzikanten enthousiast
beginnen aan een muzikaal avontuur. Instrumenten werden gevonden, uniformen werden gemaakt en
het repeteren vond plaats bij de firma Scholte tussen de orchideeën in
de kas. Deze fanatieke groep muzikanten waarbij de gezelligheid ook
niet werd vergeten groeide uit tot
een vereniging met 36 muzikanten.
Vele wedstrijden werden bezocht
zowel in Nederland als Duitsland.
Vele prijzen werden behaald met
een Nederlands Kampioenschap in
1995 als hoogtepunt. Deze gloriejaren liggen alweer wat achter het
korps, maar de muzikanten doen
nog steeds mee aan wedstrijden en
behalen nog steeds mooie resultaten. Het aantal leden wat ooit bij het
korps heeft gespeeld ligt zo rond de
140 muzikanten en het zou leuk zijn
om al deze oud-leden weer eens te
zien. Het korps organiseert de ko-

De volgende activiteit is dan op zaterdag 27 oktober. Op die dag zullen leden van jachthoornkorpsen uit
heel Nederland en zelfs uit Duitsland naar Kudelstaart komen om
gezamenlijk een aantal nieuwe muziekstukken in te studeren en die
dan aan het einde van de dag te laten horen aan publiek. Het concert
zal plaats vinden in kerkelijk centrum de Spil en dat begint om 16.00
uur. De toegang is gratis.

Gokje wagen bij ‘Harmonie’
Aalsmeer - Tijdens de corsobraderie heeft Aalsmeers Harmonie zich
in een kraam gepresenteerd. In de
kraam stonden verschillende artikelen gemaak door leden, welke allemaal verkocht zijn ten behoeve voor
het jubileumconcert van het 100 jarig bestaan van Aalsmeers Harmonie in 2013. Ook kon iedereen een

gokje wagen met het aangeven
hoeveel hartjes er in een goed gevulde vaas zaten. Heel veel mensen
hebben een gokje gewaagd. Door
mevrouw A. Zandvliet uit Aalsmeer
is het juiste aantal hartjes geraden.
Het waren er 701. Zij heeft hiermee
een overnachting gewonnen in een
Bed en breakfast in Dinxperloo.

Presentatie Poelboekje op
de vijftiende Kunstroute
Aalsmeer - Speciaal voor de Kunstroute hebben beeldend kunstenaar Karin Borgman en schrijver Jan Daalman een nieuw boekje gemaakt met de titel ‘Poelboekje’.
En dat is ook wat het is, een kunstwerkje met zwart/wit tekeningen en
tekstjes over bijzondere plekken op
de Westeinderplassen.
Het is de weerslag van een zomer
lang varen, schrijven en schilderen op de Grote en Kleine poel. De
mooiste plekjes en goed bewaarde
geheimen vonden zo hun weg naar
dit boekje. En niet alleen dat, want
met het Poelboekje in de hand, is er
een pracht van een route te ervaren van de Grote Brug tot en met de
rietlanden bij Burgerveen. De route
voert u langs de unieke locaties van
dit bijzondere poelproject. De expressieve tekeningen en sfeervolle

Nu alle prijzen uitgereikt!

mende maanden twee activiteiten
waarbij een ieder van harte wordt
uitgenodigd. Ten eerste is daar op
zaterdag 15 september een receptie waarbij iedereen van harte is uitgenodigd om het korps te feliciteren met haar jubileum. Alle leden,
oud-leden, donateurs en iedereen
die het korps een warm hart toedraagt is van harte welkom in het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg 116. De receptie is van 15.00 tot
18.00 uur en het korps zal natuurlijk
ook iets spelen.

teksten voegen iets extra’s toe aan
het bijzondere landschap dat u onderweg tegenkomt. De tekeningen
en de teksten zijn op de locaties zelf
gemaakt. Gewoon vanuit de boot of
vanaf een akker. Borgman en Daalman werken al jaren samen. Zij
maakten onder meer de goed ontvangen kinderprentenboeken ‘Drie
Mieren’ en ‘Doortje en de vogel’ en
nog zeer recent de bundel ‘En dan
ga ik ook nooit dood’. Een bijzondere bundel die samen met bewoners
van Zorgcentrum Aelsmeer en kinderen van basisschool Samen Een
is gemaakt in het kader van een
kunstproject. Nu weer een nieuw
product, een poelproduct, dat aanstaand weekend bij het atelier van
Karin Borgman aan de Uiterweg 185
te verkrijgen is. De originele tekeningen zijn er dan tentoongesteld. U
bent van harte welkom.

Burgemeester Litjens wint
De Boom Amstelland prijs
Aalsmeer - De officiële start van De Boom Amstelland op 9 september kreeg
een officieel tintje toen burgemeester Pieter Litjens het centrum in de toepasselijke Yoga ‘Boomhouding’ opende. Tevens werd hem de eerste ‘De Boom Amstelland prijs’ uitgereikt. Een bonsai-boompje, waarmee de waardering wordt getoond naar mensen uit de regio Amstelland die in woord en daad een bijdrage
leveren aan het gedachtegoed waar het centrum voor gezondheid, persoonlijke
groei en spiritualiteit voor staat. Met name de focus op het leggen van verbindingen en de open mind van Litjens werden geprezen.

Aalsmeer - Het heeft even geduurd,
maar alle prijswinnaars in het Meerbode Tour de France Prijzenfestival
hebben hun gewonnen prijzen inmiddels in ontvangst mogen nemen.
Willem van Limpt, woonachtig aan
de Zwarteweg, reed net voor de bezemwagen uit om afgelopen maandag bij Bert de Vries, fietsreparaties
en onderdelen aan de Oosteinderweg, een sportief horloge van het
merk Sigma in ontvangst te mogen nemen. Het zomerseizoen is bijna ten einde en gevraagd naar een
goede fietstip wilde Bert de Vries
eerst nog wel even kwijt dat hij met
zijn team bij de pramenrace als eerste in de categorie recreanten wist
te eindigen. De komende maanden
lenen zich uitstekend om wat aan
fietsonderhoud te laten doen. Regelmatig onderhoud betekent dat
de fiets goed blijft rijden, slijtage

minder is en bovendien is het veiliger fietsen op een betrouwbare
fiets. En dat is ook heel wat waard.
Natuurlijk was de redactie ook benieuwd naar de lotgevallen van de
winnaar van de passe-partouts voor
de feestweek in Aalsmeer en een telefoontje bracht uitsluitsel. Met veel
plezier is gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om diverse optredens
te bezoeken en met name de verrichtingen van Wolter Kroes werden
op vrijdagavond tot in de late uurtjes gevolgd door de familie Van der
Wal en zij spreken hun dank uit voor
de mogelijkheid die op deze manier
geboden is om het feest van dichtbij te volgen. Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd. Volgend jaar aflevering 100 van de Tour de France
en het ziet er naar uit dat er ook dan
weer een Meerbode Tour de France
Prijzenfestival zal komen.

Willem van Limpt (links) ontvangt sporthorloge uit handen van Bert de Vries.

Weer vitaliteit 50+ markt
in het gemeentehuis
Aalsmeer - De 50+ markt,die op zaterdag 6 oktober in het gemeentehuis wordt, gehouden blaakt van vitaliteit. Hoofdsponsor en gastheer is
Vita welzijn en advies. De nadruk is
verschoven van alleen zorg aanbieders naar organisaties die van de 50+
periode een actieve feestelijke periode maken. Het gaat wel een feest
worden, want de markt kent nu 40 in
plaats van 30 verschillende organisaties, veel voordrachten over fit en gezond blijven, meer diensten en producten om je vitaliteit te vergroten
en van je 50+ periode te genieten. Er
is deze keer ook een groter deel van
het gemeentehuis beschikbaar. Daarnaast zijn er speciale acties, zoals
koffie met wat lekkers om het gezellig
te maken. De organisatie hoopt weer
meer dan 700 burgers te ontvangen!
Er wordt meer nadruk gelegd op preventie en er worden ondernemers
en organisaties betrokken die de vitale 50+ ‘er helpen om nog meer te
genieten van de gezondheid, fitheid
en zelfstandigheid. Er is op de markt
uitgebreide aandacht voor actief blijven, betaald of onbetaald. Daarom is
zowel de Cardanus vrijwilligerscentrale groots aanwezig, maar ook een
uitzendbureau zoals Win Win Werkt.
Michal van Dantzig (47) is de oprichtster en zij popelt om de bezoekers te stimuleren om actief te blijven.
Haar visie en ervaring is dat 50+ ers
flexibel, betrouwbaar en parttime beschikbaar zijn. Ze zijn vitaal en blijven
vitaal door te blijven werken. Ze hebben daarom prettige sociale contacten, extra inkomen en doen mee in

de samenleving. Je blijft er jong bij!
En omdat Aalsmeer ontgroent zijn ze
heel hard nodig.
Gezond blijven
Om gezond te blijven, lekker kunnen
blijven werken, recreëren en een fijne
oude dag hebben, is het belangrijk om
goed voor lichaam en geest te zorgen.
Bij sommigen gaat dat goed en helemaal vanzelf. Anderen hebben daarbij
hulp en voorlichting nodig. Maar dat
is niet voor iedereen even normaal,
men weet soms gewoon niet op welke manier men nog beter voor zichzelf kan zorgen of men weet gewoon
niet wat er allemaal beschikbaar is.
En hoe bereik je dat, wat kun je daaraan zelf doen en welke hulp is daarbij
beschikbaar? Daarover is op de markt
alles te vinden. Over gezondheid, vrije
tijd, sport en welzijn. Bij de Vitaliteit
50+ Markt kunnen elektrische fietsen uitgeprobeerd worden, geschikte reizen uitgekozen worden, fitheidtesten gedaan worden, lezingen gevolgd worden, advies gevraagd worden en er wordt hulp geboden. Daarvoor komen reisbureaus, fietsenfabrieken, diëtistes en fysiotherapeuten, de WMO , Heliomare, Zorgcentrum Aelsmeer, Visio, ouderen sportgroepen, Yoga, de Ouderenvereniging, pedicures, Vita welzijn en advies en nog veel meer organisaties bij
elkaar. Verder zal er een groot aanbod aan workshops en lezingen zijn.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tigra Aalsmeer. Projectleider: bernhardschellenberger@
hotmail.com of bel 06-83226784.

Nederlandse junioren op
acht bij EK eventing
Aalsmeer - Het Nederlandse junioren team van bondscoach Martin Lips (Made) is als achtste geëindigd op het EK eventing in het Poolse Strzegom. Individueel wist geen
van de combinaties de top 25 te halen. Het team en individuele goud
ging naar Engeland. De equipe van
Lips bestond uit Jordy Wilken (Teuge) – U Play Spirit (v.Disconto), Janneke Boonzaaijer (Renswoude) –
Torontra (v.Lancelot), Laura Hoogeveen (Weert) – Arriba (v.Indoctro)
en Sanne de Jong (Aalsmeer) –
O’Prospect (v.Concorde).
Vooraf
was op meer gehoopt, maar nadat
vorig jaar alleen Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong konden worden afgevaardigd, was de uitzending van een voltallig team dit jaar
een hele vooruitgang. Positief was
ook het feit dat alle vier de teamcombinaties de wedstrijd wisten te
voltooien. Bondscoach Lips: “Het
was niet heel slecht, maar een beetje de week van net niet. Er ging op
teveel fronten wel iets niet goed genoeg. Ik ben wel heel blij dat het gehele team de eindstreep heeft gehaald en dat alle ruiters en paarden weer gezond huiswaarts zijn
gegaan.” In de dressuur realiseerden Sanne de Jong en Jordy Wilken beide een persoonlijk record
en deden daarmee goed mee in
het klassement. De andere Neder-

landers verloren hier eigenlijk al teveel punten. In de cross ging Jordy
als eerste Nederlander super foutloos door het terrein en klom daarmee nog wat plaatsen in het klassement. Sanne kreeg een weigering,
maar wist wel binnen de tijd te blijven. Laura reed vervolgens netjes
foutloos door de cross en de hoop
was gevestigd op Janneke. Helaas
kreeg Janneke twee weigeringen op
de coffin en zakte daardoor ver terug in het klassement. Voor het afsluitende springen stond Nederland negende maar was het verschil
met nummer vijf erg klein. Janneke en Sanne reden beide een keurig foutloos parcours en Laura hield
de schade beperkt tot één springfout, met alleen Jordy nog te gaan
leek er voor Oranje nog wel een
fraaie zesde plaats in te zitten. Helaas tikte U Play Spirit twee balken
uit de lepels en werd het voor Nederland een achtste plaats. De zege
bij de landenteams ging naar Engeland die op de voet werden gevolgd
door de sterke Ieren en Fransen. Individueel ging het goud naar Sophie How met de geweldige Pebbley
Aga Khan. Een paard dat ooit te vinden was in de stallen van de in Engeland wonende Nederlandse ruiter
Andrew Heffernan. Alle uitslagen en
veel fraaie foto’s zijn te vinden op:
www.strzegom2012.pl.

Doorstart van schoolzwemmen
in zwembad De Waterlelie

Geslaagde OVAK najaarstocht
Aalsmeer - De bestemming voor
de najaarstocht van OVAK was dit
jaar de Manderveense Aardbei.
Op dinsdag 11 september vertrokken 100 OVAK-ers met twee bussen
vanaf parkeerterrein de Waterlelie
richting het plaatsje Wilp in de buurt
van Apeldoorn, voor een koffiestop
met gebak in restaurant Bosgoed.
Via een schitterende route over de
Holterberg ging de reis naar het
plaatsje Manderveen. Na aankomst
bij de Manderveense Aardbei ging
het gezelschap eerst aan tafel voor

de lunch. Na de lunch was er en video presentatie over het bedrijf.
Daarna kon de groep een kijkje nemen op de kwekerij en leuke eigen
gemaakte producten kopen in het
winkeltje. Het bezoek werd afgesloten met een kopje koffie met een
Twentse beschuit met verse aardbeien en slagroom. Om vier uur vertrok het gezelschap huiswaarts. Ondanks dat het weer niet helemaal
meewerkte en er op de terugweg
flinke vertraging ontstond door een
ongeval, kan OVAK terug kijken op
een geslaagde najaarstocht.

Aalsmeer - Op maandag 10 september is het schoolzwemmen in zwembad De Waterlelie het nieuwe seizoen
ingegaan. Ondanks de eerdere berichtgeving dat het schoolzwemmen
in de gemeente zou gaan stoppen, zijn
een aantal scholen en ouders van mening geweest dat het schoolzwemmen een prima invulling is van bewegingsonderwijs en is er een doorstart
gemaakt met het schoolzwemmen. Zo
komen er dit seizoen ruim 450 kinderen wekelijks naar het zwembad om
te zwemmen in schoolverband. Vooral de bereidwilligheid van de ouders is
groot, zij dragen immers de kosten van
het schoolzwemmen en het vervoer.
Daarnaast zijn de deelnemende scholen bereid om de tijd, die in het schoolzwemmen gaat zitten, in het rooster in
te plannen en toch met de kinderen
naar het zwembad te komen. In overleg met de directies van de deelnemende scholen en zwembad de Waterlelie is besloten de doelstelling van
het schoolzwemmen aan te passen.
Was het eerder vooral de bedoeling de
kinderen een ‘natte gymnastiekles’ te
geven, in dit seizoen zal vooral het ge-

richt werken naar de diploma’s van het
ZwemABC op de eerste plaats staan.
De kinderen, die deelnemen aan de
schoolzwemlessen en reeds in bezit
van het ZwemABC, zullen vooral veel
oefening krijgen om de gedane zwemvaardigheden te behouden en vergroten. Deze nieuwe doelstelling wordt
een grote uitdaging, maar het schoolzwemteam van De Waterlelie gaat deze graag aan. Deze constructie rond
het schoolzwemmen is voor de exploitatie van het zwembad, ten opzichte van hoe het voorheen was, een financiële aderlating, daar de gemeentelijke bijdrage is komen te vervallen
ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen. Maar het feit, dat via een andere constructie, nu toch nog honderden kinderen iedere week kunnen
zwemmen in een anders leeg liggend
zwembad, heeft de doorslag gegeven
bij het zwembad om deze activiteit te
continueren. De schoolzwemmers zijn
er op maandagmiddag en woensdagmorgen. Voor meer informatie over
het schoolzwemmen en het rooster,
kan gekeken worden op: www.esaaalsmeer.nl/schoolzwemmen.

Rondleiding Fort Kudelstaart
trekt veel belangstellenden
Kudelstaart - Als het buiten warm
is, blijft het binnenin een fort koel.
Toch speelde de rondleiding op het
Fort Kudelstaart zich grotendeels
buiten af en dat was ook geen straf.
Tenminste, de vele belangstellenden
luisterden aandachtig toe hoe een
van de vrijwilligers over het leven in
en rondom het fort vertelde. Afgelopen zondag was het een komen en
gaan van mensen die meer over dit
verdedigingswerk wilden weten. Forten rondom Amsterdam zijn er veel,
maar niet allen zijn open voor publiek. Het exemplaar in de Fortbocht
wordt opgeknapt en daar helpen
kansarme jongeren bij. Mooi voorbeeld zijn de buitenwc’s waarvan de
deuren al prachtig in oude staat zijn
gebracht. De rondleider bracht de

groepen belangstellenden ook achter het Fort waar op een plaats ooit
een kanonkoepel stond. Dat is al
lang niet meer te zien maar met de
uitleg van de gids van deze dag kon
de situatie goed worden voorgesteld.
Gelukkig is een kanon vandaag de
dag in vredestijd niet meer nodig,
maar het zou mooi zijn als dit mooie
Fort vaker toegankelijk zou zijn voor
publiek, bijvoorbeeld met een museumfunctie. Overigens is eerder
dit jaar een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar
de exploitatie van het monument op
lange termijn en economische invulling van de locatie. De opening van
het afgelopen weekend vond plaats
in het kader van Monumentendag.

2e katern
Proef vogelradarsysteem
op luchthaven Schiphol

Tv opnames op ‘Quo Vadis’
Aalsmeer - Iedere maandagavond
zendt RTL 5 een datingprogramma
uit genaamd ‘Mijn Vieze Vette Vervelende Verloofde’, gepresenteerd
door Lieke van Lexmond. Op het
Aalsmeerse charterschip Quo Vadis
zijn een hele middag opnames gemaakt door een filmploeg met twee
camera’s en een regisseur. Eigenaar
en schipper Eibert Bonhof vond dit
wel een hele happening en vertelt:
“Het is sowieso bijzonder dat de opnameleider ons schip heeft uitgekozen voor zo’n leuke show, waarbij het de bedoeling is dat twee totaal onbekenden van elkaar moeten proberen om hun familie ervan te overtuigen dat zij verliefd zijn
op elkaar en gaan trouwen. Wat de
aanstaande bruid echter niet weet,
is dat de bruidegom en zijn gehele
achterban in het complot zitten van
het programma en allemaal acteurs
zijn. Op het moment van filmen was
de titel namelijk ‘My perfect love’.
Bij de Zotte Wilg stappen de ouders
van de dame in kwestie aan boord
voor een ontmoeting met hun ‘aanstaande schoonzoon’. In elke promo
is overigens de achterkant van de
Quo Vadis in beeld.” En met enige
trots zegt Eibert er achteraan: “Let
maar eens op!” Het jacht moest een
stukje over de Westeinderplassen
varen en op de Flying Bridge werd
gefilmd. Deze show is niet de enige
televisieopnames die er op het schip
gemaakt zijn. Enkele reclamespots
en een videoclip met de Aalsmeerse zanger Danny van der Terp zijn er
ook op opgenomen. Volgend jaar zal
het programma ‘De Invasie’ worden
uitgezonden, waarbij Nederlandse
rappers een ode brengen aan het
dorp dat zij bezoeken. Eibert: “We
zijn in Urk geweest, Hindeloopen
en Giethoorn. Het gaat er in dit programma om, dat zeer uiteenlopende culturen worden samengebracht.

Wij, ik en mijn vrouw Belinda, hebben heel veel leuke kennismakingen
gehad. Het is een mooi programma
geworden. De uitzendingen laten
nog even op zich wachten. In mei zal
pas de eerste aflevering te zien zijn.”
Unieke kennismakingstrip
Omdat het hele jaar door gevaren
kan worden, er is centrale verwarming aan boord, kan de Quo Vadis te allen tijde voor diverse doeleinden gebruikt en gehuurd worden, dus ook voor particulieren is
er uiteraard de mogelijkheid voor
een leuk feest of receptie. Dit kan al
vanaf een twee-uurs arrangement,
inclusief catering en bediening.
Het stalen schip, met een lengte van drieëntwintig meter, biedt
plaats aan maximaal dertig personen. Er is een salon waar een bar
te vinden is, een eethoek, statafels
en een beeldscherm voor eventuele presentaties. Veel ideeën kunnen
besproken worden met de familie
Bonhof. “Wij helpen u graag met de
organisatie van een personeelsuitje
of businessmeeting, maar ook voor
een besloten familie- of vriendenfeestje bieden we tal van mogelijkheden. Om die ervaring met u te delen bieden wij u nu een unieke kennismakingstrip aan tegen een gereduceerd tarief. Bij voldoende animo
gaan wij op zaterdagmiddag 29 september vier uur lang varen van twee
tot zes uur. Inclusief drankjes, hapjes, gezellige muziek en een prachtig uitzicht kunt u deze trip boeken voor slechts vijfendertig euro
per persoon. Een prachtige ervaring
die u niet mag missen!” Voor aanmeldingen bel Eibert Bonhof via 0653608589. Meer informatie is te vinden op www.yachtcharteraalsmeer.
nl Ligplaats: Oosteinderweg 123a.
Door Miranda Gommans

Op de foto; De twee hoofdrolspelers Laura en Sander van ‘Mijn Vieze Vette
Vervelende Verloofde’.

Marijke klant van de maand
september in Centrum
Aalsmeer - De werkzaamheden tussen het Molenpad en de Zijdstraat in
het Centrum zijn na de vakanties weer
van start gegaan. Inmiddels is ook het
pand van eetcafé ’t Holland Huys gesloopt en liggen de glasvezelkabels in
de grond. Zolang de bouw duurt verrast de winkeliersvereniging Aalsmeer
Centrum eens per maand een klant
met een mooi boeket van Bloembinderij Raymond. Een bedankje voor de
trouwe klanten van het winkelgebied!
De Aalsmeerse Désirée Verschuren
was gezellig uit eten met haar vriendin
Marijke Wispelwy bij De Oude Veiling

in de Marktstraat toen Leo van Erp
haar verraste met een bloemetje. Désirée en Marijke zijn al 40 jaar vriendinnen en plannen regelmatig gezellige etentjes om bij te praten. Désirée
woont in Nieuw Oosteinde en winkelt
regelmatig in het Centrum. Ze vindt
het dorp een gezellig en knus winkelcentrum waar ze bekend is met de
winkels en de winkeliers. Haar favoriete winkels zijn groenteman Kreike
en de Hema. Op de vraag of ze iets
mist in het Centrum antwoordt ze dat
het wat haar betreft heel compleet en
plezierig winkelen is.

Corso vijfje Bloemenzegels
Aalsmeer - De bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen.
Een corsovijfje is aan twintig spaarders uitgereikt. De gelukkigen zijn.
Alderden Marktstraat 4 - C. Bax
Einthovenhof 13 - W. Bakkeren Verremeer 102 - J. Been Oosteinderweg 319 - Blom Hoofdweg 53 - J. de
Boer Gerberastraat 41 - Mv. Brander Oosteinderweg 488 - C. Buis
Aalsmeerderweg 108 - T. Dekker

v.d. Beukel A.H. Blaauwstraat 40 -Y
d. Jong Stommeerweg 55 - P.M. de
Koning H. d. Vriesstraat 50 - W. v.
Langeraad Aalsmeerderweg 254a M. Lubsen Rijshornstraat 199 - M.
de Moor Begoniastraat 19 - Fam.
Raadschelders Clematisstraat 24 C. v.d. Rotten Cyclamenlaan 60 - H.
v. Soest Rozenstraat 41 - K. Spaargaren Ophelialaan 168 - L. Tas Begoniastraat 57 - J. Verbeek Bijl Punterstraat 27

Laat u verleiden tijdens Salon de Promotion

Voordeel en festiviteiten
bij Renault Nieuwendijk

Zaterdag grand opening

Gratis schoonheids tips
bij Amstelhof Beauty
Uithoorn - Zaterdag 15 september is
de grand opening van schoonheidssalon Amstelhof Beauty, de tweede
beauty salon van Ruby Tan. Een meer
toepasselijke naam kon ze niet bedenken, vertelt een trotse Ruby Tan
over haar nieuwe Schoonheidsalon.
“We zitten namelijk gevestigd in de
exclusieve ‘sport en health club Amstelhof’ aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn.” Voor Ruby is het een
droom, die uitgekomen is. Als klein
meisje droomde ze al van meerdere schoonheidssalons en wilde daarmee in de voetsporen treden van
haar moeder die een gerenommeerde schoonheidssalon in Badhoevedorp heeft. “Laten we eerlijk zijn,
mensen krijgen het steeds drukker en
moeten van alles. Juist dan is het natuurlijk heerlijk om even helemaal te
kunnen ontspannen en te genieten
van onze behandelingen. Of het nu
een behandeling is voor een huidprobleem of gewoon een heerlijke massage.” Ruby en haar personeel genieten als hun klanten ook genieten en
even kunnen wegdromen in hun veelal drukke bestaan.

een grote toegevoegde waarde heeft.”
Amstelhof Beauty werkt onder andere
met producten van ‘Orlane Paris’, een
kwalitatief hoogwaardig merk waardoor de behandelingen nog beter tot
zijn recht komen. Voor ieder huidtype
is een passend product beschikbaar.
Naast de traditionele gezichts- en pedicurebehandelingen biedt Amstelhof Beauty onder de begeleiding van
een professioneel cosmetisch arts
ook de mogelijkheid tot het aanbrengen van permanente make-up, duurzaam ontharen en opvullen van rimpels. Belangstellenden worden uitgenodigd langs te komen op de feestelijke opening. Ruby Tan: “Wij geven de
hele dag vrijblijvend advies op het gebied van huid- en lichaamsverzorging
en heten u graag welkom.” De openingstijden van Amstelhof Beauty zijn
van maandag tot en met zaterdag van
09.00 tot 18.00 uur. Daarnaast is de
salon ook vier avonden per week geopend. Bel voor een afspraak 0297520407 of mail naar info@amstelhofbeauty.com. Bekijk ook de website:
www.amstelhofbeauty.com.

Laconiek
Op de vraag of het niet een risico is
om in deze periode een tweede zaak
te beginnen reageert ze laconiek. “Het
is natuurlijk altijd een risico, maar wij
houden wel van een uitdaging. In onze zaak in Haarlem hebben wij gemerkt dat er een markt is voor kwalitatief goede behandelingen tegen
een betaalbare prijs. In onze schoonheidssalons krijgen onze klanten net
dat beetje extra aandacht waardoor
de behandelingen een belevenis worden. Uitstekende service en kwaliteit
staan bij ons centraal. Daarnaast zijn
de locatie en de voorzieningen optimaal. We zitten namelijk in dezelfde ruimte als de goed aangeschreven en gerenommeerde kapsalon Toff
Up. Wij denken dat de combinatie
van kapsalon en schoonheidssalon

Winkeldief in
kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 5 september om twee uur in de middag
heeft de politie een 36 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden. Er was melding gemaakt van diefstal in een winkel in
de Zijdstraat. De man kon aangehouden worden. In zijn auto troffen
agenten een grote hoeveelheid cosmetica aan, evenals een display vol
met brillen. Deze bleek bij navraag
eerder op de dag gestolen te zijn bij
een opticien. De dief is voorgeleid
en in bewaring gesteld. Dit omdat hij
de week er voor ook al in de kraag
gevat was wegens winkeldiefstal.

Aalsmeer - Van donderdag 13 tot
en met zondag 23 september is het
weer feest bij Renault Nieuwendijk.
Tijdens Salon de Promotion is een
bezoek aan de Renaultdealer extra aantrekkelijk vanwege de verleidelijke aanbiedingen en de vele extra’s. Er is veel voordeel te halen, er
zijn aantrekkelijke prijzen te winnen
en elke bezoeker ontvangt een smakelijke verrassing! Wie tijdens Salon
de Promotion een nieuwe Renault
koopt bij Nieuwendijk ontvangt tot
2.500 euro extra inruilwaarde en kan
een financiering afsluiten tegen 0%
rente. Wat betreft de BTW-verhoging
van 19 naar 21% komt Renault Nieuwendijk de klant tegemoet door het
prijsverschil op de aanschafprijs voor

rekening te nemen (berekend op basis van de standaarduitvoering). De
Renault Twizy speelt tijdens Salon
de Promotion een hoofdrol, want de
showroombezoeker kan deze baanbrekende, elektrisch aangedreven
stadsauto winnen met de sleutel uit
de Renault-krant, die huis aan huis
bezorgd wordt. Op zondag 23 september zijn alle Nieuwendijk vestigingen extra geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Wie op deze zondag een
nieuwe Renault koopt, maakt twee
keer kans op een Diner Cruise Deluxe in de grachten van Amsterdam!
Kom tussen 13 en 23 september naar
de showroom en laat u verleiden tot
een proefrit, de bonbons staan klaar
en de rode loper ligt al voor u uit!

Schiphol - Luchthaven Schiphol
heeft een contract getekend met
Robin Radar Systems voor de start
met een proef met een vogelradarsysteem op Schiphol. De proef
moet uitwijzen of vogels die richting Schiphol vliegen en die mogelijk een risico vormen (grote, zware of groepsvormende soorten) met
een vogelradarsysteem in een vroeg
stadium kunnen worden opgemerkt.
De proef start op 1 januari 2013 en
zal ruim een jaar duren. In de afgelopen tien jaar is de ganzenpopulatie rondom Schiphol sterk toegenomen. De ganzen bevinden zich niet
op het terrein van Schiphol, maar
bevinden zich in de omgeving van
Schiphol en vliegen over de luchthaven heen, wat tot vogelaanvaringen kan leiden. Schiphol heeft voor
Robin Radar Systems gekozen omdat zij onder meer met hun geavanceerde software een radarsysteem

‘op maat’ kunnen leveren. Schiphol is de eerste grote luchthaven in
Europa die een dergelijk onderzoek
gaat doen. Om de problemen met
ganzen in de omgeving van Schiphol effectief aan te kunnen pakken
is in juni 2010 door de rijksoverheid
de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) opgericht, waar
ook Schiphol zitting in heeft. Deze
Regiegroep heeft in april 2012 een
convenant ondertekend om via een
zogenaamde viersporenaanpak de
ganzenproblematiek in de omgeving van Schiphol gezamenlijk aan
te pakken door: Voortzetting van
ver- en bejaging van ganzen; Preventie toe te passen door bewerking van landbouwgrond en variatie
in gewas; Geen nieuwe natuurontwikkeling rond Schiphol; Het onderzoeken van de inzet van techniek en
de invoering van radar als hulpmiddel op Schiphol.

35 Jaar Volendammer Vishandel
Veerman in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is een echt familiebedrijf. De vishandel in de Ophelialaan in Zuid. Vader Jan is vijfendertig
jaar geleden begonnen in de Sportlaan tegenover café Sportzicht. Toen
zat zijn neef Dirk er zelfs al enige jaren eerder. Toen Dirk eruit ging en
met een viskar naar de veiling vertrok
nam Jan Veerman het dus over. Na
een aantal jaren is de zaak verhuisd
naar de Ophelialaan in het pandje
op de hoek naast Koster (de huidige
C1000) en toen de supermarkt bijna
zeven jaar geleden ging uitbreiden
deed de uitgelezen kans zich voor om
de winkel op nummer 97 voort te zetten. Zoon André zit al twintig jaar in
het vak en is net als zijn broer Mark
begonnen in de vorige zaak. Ook zus
Annemarie werkt hard mee. Het familieteam wordt versterkt door Miranda, Corina en Alissa en Caroline. De goedlachse André voelt zich
in Aalsmeer als de spreekwoordelijke
vis in het water en vertelt: “Vanwege
het dorpse karakter hier en de, over
het algemeen, hardwerkende mensen voelt het een beetje als thuis.
Aalsmeerders kunnen in het begin
wat stug zijn net als Volendammers,
maar daar prik ik dus zo doorheen.
Eigenlijk hebben de dorpen veel van
elkaar weg. In de loop der jaren hebben we een fijne vaste klantenkring
opgebouwd en een goede naamsbekendheid gekregen.” Zijn vader
vult aan: “Onze kracht is de versheid van de vis. Ik doe drie keer in
de week onze eigen inkoop in IJmuiden, dus verser kan niet.” Het visvak
is Jan Veerman al met de paplepel ingegoten. Hij heeft zelf een aantal jaren gevaren en zijn familie van bei-

de kanten hadden winkels in Haarlem, Heemstede, Amsterdam en zelfs
Veghel (Brabant). “Ik wist niet beter of dat ik ook in de vishandel terecht zou komen en ik heb dat gewoon doorgegeven aan mijn kinderen”, aldus de zichtbaar trotse vader.
Wekelijkse acties
Alle vissalades, krab, zalm en garnalen, worden huisgemaakt en ook de
kibbeling in twee soorten bereiden
ze achterin de zaak. Mark: “De kibbeling van kabeljauw blijft het lekkerst, maar de iets goedkopere variant met Pollack vis is ook prima te
doen, helemaal met daarbij een lekkere ravigotesaus natuurlijk.” André
vervolgt: “Verder kunnen klanten bij
ons terecht voor tong, tarbot en overige verse vissen, meest Hollands. Tot
het einde van deze maand is er voor
iedere klant gratis een kopje vers gezette koffie en er staat om te proeven elke dag een tafeltje vol vers belegde stokbroodjes met salade, gebakken vis of kibbeling. De oplettende klant zal het vast al opgemerkt
hebben, want deze actie is afgelopen
dinsdag al ingegaan. Uiteraard hebben wij wekelijks mooie aanbiedingen die altijd vermeld staan in deze krant en bij ons koopt u altijd drie
schollen voor vijf euro.” De hele dag
door is er warm gebakken vis te verkrijgen en aan de statafel buiten kan
er altijd een pistoletje met verse vis
of salade genuttigd worden. Volendammer Vishandel Veerman, Ophelialaan 97. Voor bestellingen bel 0297327453.
Door Miranda Gommans

Van links naar rechts: Mark, André, Annemarie en Jan Veerman voor de winkel in de Ophelialaan.

Centraal kantoor Solidoe
Aalsmeer - Kinderopvang Solidoe
heeft haar Centraal Kantoor sinds kort
gehuisvest op één adres. Marjanke de
Cock, tijdelijk manager van het Centraal Kantoor: “Sinds de fusie is hard
gewerkt aan het samengaan van de
administraties van Aalsmeer en Uithoorn, zoals we het noemden. Dáár
ligt immers een groot voordeel van
deze fusie. Het was ons snel duidelijk
dat er een grotere ruimte nodig was
om deze integratie te realiseren.” Deze ruimte is gevonden aan de Zwarteweg 103. Met minimale aanpassingen
kon het pand geschikt gemaakt worden, zodat de afdelingen planning en
plaatsing, personeelszaken en financiën, de afdeling pedagogiek en kwaliteit en de directie er een prettig onderkomen vonden. Er is zelfs een grote vergaderruimte, waar ook trainingen en workshops voor de medewerkers gehouden kunnen worden. Er
wordt nog hard gewerkt om steeds

klantgerichter en efficiënter te werken.De Cock: “We hebben een prima
kantoor nu. Er is ruimte genoeg voor
iedereen. Het is jammer dat we niet
meer in een van onze locaties zitten
en daardoor niet dagelijks kinderen
tegenkomen, maar gezien de grootte van de ruimte die we nodig hebben, zo’n 22 werkplekken per dag,
was het niet haalbaar om dat bij een
locatie onder te brengen. We hebben
een aantal hele mooie foto’s van Solidoe-kinderen opgehangen in het
kantoor, zo zien we toch voor wie we
aan het werk zijn. We zijn klaar voor
de toekomst met Solidoe.” Als u verwacht dat ook uw kind bij Solidoe plezier zal hebben, zal leren en ontwikkelen, neem dan gerust contact op. Solidoe zit in alle wijken van Aalsmeer en
Uithoorn en heeft ook vestigingen in
Kudelstaart en de Kwakel. De gastouders bedienen een nog grotere regio.
Solidoe is bereikbaar via 0297-729700.

Workshop ‘De innerlijke reis
naar jezelf’ in Amstelhof
Uithoorn - Amstelhof Sport & Health Club in Uithoorn presenteert op
zondag 30 september van 14.00 tot
16.00 uur de workshop ‘De innerlijke reis naar jezelf’. Zij hebben Inge Saraswati, de schrijfster van het
boek ‘De onthulling - Het mysterie
dat leven heet’ bereid gevonden om
de workshop ’De reis naar jezelf’ te
gaan geven. De innerlijke reis naar
jezelf is een ontspannen en meditatieve workshop die geflankeerd
wordt door mooie 3D natuuranimaties met muziek. De magische stem

van Inge Saraswati neemt je mee
op reis en je hoofd wordt helder en
vrij van gedachten, wat resulteert in
een heerlijk gevoel van vrijheid en
het gevoel dat je weer als nieuw in
het leven staat.
Inschrijven bij de receptie van Amstelhof, door te mailen naar info@
ingesaraswati.com of bel naar 0297328798. De kosten bedragen 30 euro voor leden van Amstelhof en 35
euro voor niet-leden (inclusief hapje en drankje). Voor meer informatie:
www.ingesaraswati.com

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 13 september 2012

Zaterdag en zondag:

Ludieke actie Zevensprong
Rijsenhout - In de vroege ochtend
van dinsdag 4 september hielden
de kinderen van groep 8 van basisschool de Zevensprong in Rijsenhout een ludieke actie.
‘De scholen zijn weer begonnen’ en
dit wilden zij laten weten door alle automobilisten die zij rond de
school tegenkwamen te laten stoppen en een roos aan te bieden met
de tekst ‘Uw auto heeft een hard
pantser, maar kinderen hebben dat

Workshop ‘vrije vogel’ voor
jeugd in Het Oude Raadhuis

niet. Onze kinderen vertrouwen op
u!’ Het is ook het moment dat het
tweede deel van de schoolzone zich
moet gaan bewijzen. Vorig jaar is in
de zomervakantie de Drakenstraat
opnieuw ingericht met als doel de
veiligheid voor de schoolkinderen
te verhogen. De verkeerscommissie
hoopt dat de Pampusstraat aan dit
doel gaat voldoen. Al blijft het slagen toch een voor een belangrijk
deel afhangen van de medewerking
van haastige ouders.

Jozefschool zoekt ‘groene
vingers’ voor de tuinen
Aalsmeer - De Jozefschool wil alle
leerlingen actief betrekken bij de natuur en hun leefomgeving. Daarom
zijn de leerlingen altijd veel te vinden in de zintuigenberm, de moestuinbakken, de vlindertuin of het
vogelbos grenzend aan de school
in de Gerberastraat 2. Voor de zomervakantie waren de tuinen in optimale conditie maar na veel regen
en zonneschijn, groeit alles als kool

Aalsmeer - Ter gelegenheid van
de kunstroute dit weekend wordt
op zaterdag 15 en zondag 16 september een workshop ‘vrije vogel’
voor kinderen georganiseerd in de
knutseltuin van Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Heb je handige vingers en veel fantasie? Kom
dan zaterdag of zondagmiddag naar
de workshop. Van een stuk karton
maak je een basisvogel, die ja later
als bewegend kunstwerk op je kamer kunt hangen. Je versiert de vo-

gel met papier, touw, gekleurde veren, verf en nog veel meer. Al die
materialen liggen voor je klaar. Na
afloop ga je met je vogel op de foto. Een team van knutselspecialisten
staat klaar om je te helpen. Je mag
ook een handige opa of oma meenemen. Wel op tijd komen. De workshop op 15 en 16 september is van
14.00 tot 16.00 uur en geschikt voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Adres:
Dorpsstraat 9. De kosten van deelname bedragen 5 euro per kind.

en kunnen de tuinen wel weer wat
aandacht gebruiken. Heeft u zin om
wekelijks, wanneer u kunt, te komen
helpen in de tuin? De school zoekt
nog vrijwilligers! Elke vrijdag bent u
welkom bij de Jozefschool om 9.00
uur. Het klussen begint met koffie
of thee. Later dan 10.30 uur wordt
het overigens niet. Kom eens langs
of stuur een email naar dagmar@jozefschool.net.

Zegels met Prinsesjes erop

34.000 Kinderen op pad
met kinderpostzegels
Aalsmeer - Vanaf woensdag 26
september gaan meer dan 34.000
kinderen van 638 basisscholen uit
heel Noord-Holland op pad met
kinderpostzegels en kaarten. Dat is
ongeveer evenveel als vorig jaar. In
2011 bracht de verkoop in NoordHolland 1.488.000 euro op. De kinderen krijgen ook dit jaar allerlei
mogelijkheden om zich voor te bereiden op de verkoop van kinderpostzegels en kaarten: een digitaal
lespakket, een item in het schooltvweekjournaal en een speciaal leerlingboekje boordevol verkooptips.
Dit jaar verkopen de kinderen een
nieuw product: een vrolijk pleisterblikje van Buurman & Buurman. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
van Oranje heeft een fotoserie van
zijn dochters gemaakt voor de kinderpostzegels van 2012. Hiermee
treedt de Prins in de voetsporen van
zijn vader, die 40 jaar geleden foto´s
maakte van zijn drie zonen voor de
kinderpostzegels van dat jaar. Op
dinsdag 25 september zal de 11-jarige projectambassadeur Daimy

aanbellen bij de voordeur van de
Prins van Oranje in Wassenaar, om
de eerste bestelling van de kinderpostzegels en kaarten te ontvangen.
De Prins van Oranje geeft hiermee
het officiële startsein voor de Kinderpostzegelactie 2012. Met de opbrengst van de actie helpt Stichting
Kinderpostzegels kwetsbare kinderen aan een veilig thuis. Het aantal
uit huis geplaatste kinderen neemt
jaarlijks toe. In Nederland zijn ongeveer 44.000 kinderen en jongeren uit huis geplaatst. Ruim de
helft van hen woont in een pleeggezin. Een voorbeeld van een project dat Stichting Kinderpostzegels
steunt, is pleegzorgboerderij Berakha in Twisk. Deze pleegzorgboerderij vangt kinderen tot 18 jaar oud op
die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het is een plek waar de kinderen zich veilig kunnen voelen. Ook
voor projectambassadeur Daimy: “Ik
woon nu twee jaar met mijn broer
op de pleegzorgboerderij. Sinds kort
is mijn jongste broertje er ook en
zijn we weer samen!”

Zegelkids weer van start
Quiz op basisschool voor
Oktober Kindermaand
Aalsmeer - Burgemeesters en locoburgemeesters in de regio’s Amstelland en Meerlanden bezoeken
op woensdag 19 september om
10.00 uur een basisschool in de eigen gemeente voor een gezamenlijke Burgemeestersactie. De actie markeert de feestelijke start van
het culturele kinderevenement Oktobermaand Kindermaand. In de
weekenden van oktober zetten culturele organisaties hun deuren wagenwijd open voor kinderen tot en
met 12 jaar.
De instellingen organiseren gratis
boeiende workshops, leuke voorstellingen of spannende rondleidingen onder de noemer Oktobermaand Kindermaand. In de regio’s
Amstelland, Meerlanden en Gooi en
Vechtstreek doen dit jaar 26 kunst-,
cultuur- en erfgoedinstellingen mee.
Duizenden kinderen in de regio krijgen de kans om gratis en op laagdrempelige wijze bijzondere culturele activiteiten te ontdekken in hun
eigen omgeving. De burgemeesters

en loco’s vertellen de leerlingen tijdens de Burgemeestersactie op 19
september over het culturele programma van Oktobermaand Kindermaand om vervolgens een culturele quiz te spelen. De burgemeesters
treden hierbij op als volleerd quizmaster. Na de quiz krijgen de kinderen de mogelijkheid om aan de burgervader of loco vragen te stellen.
In Aalsmeer gaat de quiz gespeeld
worden op basisschool De Wegwijzer in de Meervalstraat. Als afsluiting krijgen alle kinderen op alle
scholen in Amstelland en Meerlanden een kleurrijk boekje uitgereikt
met het programmaoverzicht. Dit
programma wordt ook online gepubliceerd op www.kindermaand.nl.
De actiedagen van Oktobermaand
Kindermaand zijn zaterdag 6 en 20
oktober, zondag 7, 14, 21 en 28 oktober en woensdag 24 oktober. De
actiedagen vallen deels in de herfstvakantie, zodat ook kinderen buiten
de provincie de mogelijkheid krijgen
te participeren.

Aalsmeer - Vrijdagavond 14 september is de eerste bijeenkomst
na de zomervakantie van jeugdclub De Zegelkids in het Parochiehuis in de Gerberastraat. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt
tot 20.30 uur. De ingang is achterom bij het Parochiehuis. Als je eens
wilt komen kijken hoe het hier gaat
op deze jeugdclub kom dan eerst
even langs. Dan zie je wat je allemaal kunt leren met en over postzegels. Neem je ruilboek, pincet, loep
en catalogus mee als je die hebt.
De jeugdleidsters hebben anders
vast wel een catalogus van Nederland voor je. Als je deze spulletjes
meeneemt verdien je punten. Hiermee kun je later zegels mee kopen
op de jeugdveiling. Op 11 mei is de
eerste postzegelveiling. Je kunt nu
je punten gebruiken om op de veiling postzegels te kopen. Het kost
je dus niets, alleen maar je verdien-

de punten. Met de opdrachten die
jullie hebben gekregen kon je deze punten verdienen. Kijk ook op
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl voor meer informatie. Deze avond
zal Klaas Keessen het een en ander
over de Nederlandse Antillen vertellen en laten zien. Er zijn hele mooie
zegels met vele thema’s. Als er nog
tijd over is kan in de boeken en dozen naar zegels van Afrikaanse landen gezocht worden om de opdracht af te maken.
Vergeet ook niet je oplossing van
de puzzel in te leveren. Deze staat
in het clubblad van de Postzegelvereniging Aalsmeer. Nieuwsgierig? Kom eerst maar eens kijken of
je het leuk vind. Je ouders mogen
ook meekomen. Willen je ouders
meer informatie of jij, dan kunnen zij
contact opnemen met Ellie via 0297361819 of Saskia via 0297-569660.

Creatieve cursussen voor
kinderen bij Werkschuit

Aalsmeerse scholen doen mee
aan: ‘Groene Voetstappen’
Aalsmeer - Van 17 tot en met 23
september gaan ruim 850 kinderen van vier Aalsmeerse basisscholen meedoen aan de zevende Groene Voetstappenactie. In deze week
gaan de kinderen zoveel mogelijk
op de fiets of lopend naar school.
Voor elke heen of terugreis die lopend of fietsend wordt afgelegd,
krijgen de leerlingen één Groene
Voetstap.
Na deze week zal de klas met de
meeste voetstappen in het zonnetje worden gezet door de wethouder
Duurzaamheid, Rik Rolleman. Wethouder Rik Rolleman: “De slogan dit
jaar is: ‘Kinderen op stap voor schone lucht en een beter milieu.’ Het is
goed dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van wat ook zij

kunnen bijdragen aan het milieu en
de vermindering van co2 uitstoot.
Te voet en op de fiets naar school
draagt hier zeker aan bij. Daarnaast is de Groene Voetstappenactie is een leuke educatieve manier
voor kinderen om met het milieu en
de verkeersveiligheid bezig te zijn.”
Na het succes van vorig jaar waarbij
50.501 basisschoolleerlingen in 105
verschillende gemeenten voetstappen verzamelden, zullen ook dit jaar
in de ‘Europese Mobiliteitsweek’
een week lang tienduizenden kinderen zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school gaan. De leerlingen verzamelden in 2011 maar liefst
454.509 Groene Voetstappen. Dit is
11,2 keer de wereld rond! Meer informatie staat op www.groenevoetstappen.nl.

Aalsmeer - De werkschuit start op
woensdagmiddag 19 en donderdagmiddag 20 september weer met
creatieve cursussen voor kinderen.
De cursus creatieve vorming is voor
jongens en meisjes van 6 tot en met
9 jaar en wordt gegeven op woensdag vanaf 13.30 uur en donderdag
vanaf 16.00 uur. Hou je van knutselen en schilderen? Dan is dit echt
een cursus voor jou! Je kunt leren
hoe je iets echt kunt namaken van
klei of ander materiaal, maar vooral ook hoe je zelf iets nieuws kunt

maken dat heel bijzonder is. Anders
dan anders, iets wat je op school of
thuis misschien niet zo gauw doet.
Je zit in een gezellige groep met kinderen die allemaal graag knutselen
en schilderen Het is leuk om van elkaar te zien hoe je iets maakt en je
krijgt weer nieuwe ideetjes. De cursussen van De Werkschuit worden
gegeven in het verenigingsgebouw
in de Baccarastraat. Voor inlichtingen en opgave: Margot Tepas, tel.
0297-340150 of mail naar: margot.
tepas@printex-int.com.

Epke Zonderland te gast
op zomerkamp Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zomervakantie zijn 17 kinderen namens SV
Omnia 2000 op zomer, gym of danskamp geweest in Beekbergen. Zondag 12 augustus begon het kamp
zonnig. De hele week hebben de
kinderen mooi weer gehad. Slechts
één keer heeft het even geregend.
Dit jaar was het centrale thema
´Show´. Elke leeftijdsgroep had een
ander subthema. De Joka´s waren
DJ´s , de Tika´s waren showmoddelen, de Mika´s waren de loco loco disco en de Ouka´s waren hotter
than my Ouka. Op zondagmiddag
werd het zomerkamp centraal gestart in het Amfitheater. Showmaster Bert was de kampleider van deze week. Daarna volgden de kennismakingsspelletjes. Dagelijks gingen
de kinderen twee uurtjes gymmen
of dansen. Er werd natuurlijk niet
alleen aan gymmen of dansen gedaan, de kinderen deden waterspelletjes, bosspelen, kampvuur, disco-douchen en een dagje naar het

zwembad. Donderdagmiddag hadden de deelnemers een dinershow
tijdens de lunch. Deze was super
speciaal, omdat Olympisch kampioen Epke Zonderland langs kwam!
Sommige kinderen mochten vragen aan hem stellen, anderen hebben hem een hand gegeven en Epke is met alle deelnemers op de foto gezet. Vrijdag was alweer de laatste dag, de week was voorbij gevlogen! Vrijdag werd de kampweek met
alle kinderen al een beetje afgesloten met een dansshow in het Amfitheater. De kinderen 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 in januari de krant
en de website www.svomnia.nl in
de gaten. Het maakt niet uit of je
lid bent van de vereniging. Iedereen
mag mee!
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Handbal jeugd:

Mini-pupillen SCW gestart
Rijsenhout - Na een lange zomervakantie hadden alle kinderen van
voetbalvereniging SCW weer zin om
te trainen. Er was dan ook een grote opkomst op de allereerste voetbaltraining van het seizoen. Er waren maar liefst acht nieuwe kinderen die kwamen meetrainen om te
zien of ze het leuk vonden. Natuurlijk is gestart met diverse tikspelletjes om de kinderen even te laten
uitrazen, vervolgens hebben de kinderen geleerd hoe ze moeten drib-

Lekker begin jongensteams

belen en als afsluiting werd er natuurlijk een partijspel gespeeld. De
mini-pupillen van SCW trainen elke woensdagmiddag van 16.45 tot
17.45 uur. Af en toe wordt ook op
zaterdag een wedstrijd of een toernooitje gespeeld. De training is voor
jongens én meisjes geboren in 2006
en 2007, mits ze al 5 jaar zijn. Kinderen kunnen vrijblijvend twee trainingen mee komen doen. Kijk op de
website van SCW voor meer informatie.

Aalsmeer - Het veldseizoen is weer
van start gegaan en woensdagavond
5 september moesten de heren van
de B1 van FIQAS Aalsmeer tegen
Volendam spelen. Vooraf kregen de
mannen nog een korte training en
dat was meteen een mooie warming
up om daarna het veld te betreden. Al snel bleek dat Aalsmeer een
maatje te groot was voor Volendam.
Toch werden er best nog wel fouten
gemaakt die Volendam in sommige gevallen af had kunnen straffen,
maar ook aan hun kant wilde niet
alles lukken. De mannen gingen
met een 18-3 voorsprong de rust in.
Na rust wist Volendam wel iets vaker het doel van FIQAS Aalsmeer
te vinden en stond de keeper aan
hun kant ook iets beter te keepen.
Ook ontbrak bij Aalsmeer soms de

scherpte en gingen er toch wel wat
schoten mis. Maar af en toe zaten er
wel leuke acties tussen, waaronder
een vliegertje. De jongens verlieten
het veld bij een eindstand van 3812 en zo was de kop er af. Komende
zondag heeft de B1 vrij, de jongens
mogen op donderdagavond afreizen
naar Cothen. Op de dag van de pramenrace speelden jongens en meiden van de D3 hun eerste thuiswedstrijd tegen de D1 van Monnickendam D1. Deze tegenstanders waren,
op één na, allen eerstejaars D meiden. De rust ging Aalsmeer in met
8-0. De eindstand was het dubbele: 16-0. Voor komende zondag staat
er weer een uitwedstrijd op het programma: op Sportpark De Dop in
Purmerend zal het GD3 het opnemen tegen de D1 van Vido.

‘Bouw een bootje’ ook in 2013

Sprookje in Poppentheater
Amstelveen – Het Amstelveens
Poppentheater opent in vernieuwde
theaterzaal op zondag 16 september
het theaterseizoen met een speciale
voorstelling uit Rusland.
Met grote overtuiging won de Russische groep Brodyachaya Sobachka twee jaar geleden de publieksprijs van het Internationale Poppentheaterfestival Meppel voor hun bijzondere bewerking van Andersens
bekende sprookje ‘Het Lelijke Jonge Eendje’. De groep komt nu met
dezelfde voorstelling terug voor de
elfde editie van dit festival en zal
de voorstelling zondag 16 september om 14.30 uur ook in het Amstelveens Poppentheater spelen. In het
theater is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de renovatie van de theaterzaal. Met een fijne financiële
steun van de Stichting Theo Janssen zit het publiek nu op vernieuwde bankjes en kijkt uit op een mooi
nieuw podium. Voor de voorstellingen en verhuringen kan het seizoen
nu nog stralender beginnen. Door
de verlaging van de BTW kan het

Amstelveens Poppentheater haar
toegangsprijs verlagen naar 8 euro per persoon! Kaarten reserveren
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur
via 020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
en Koninklijke De Vries scheepsbouw gaan volgend jaar door met het
‘Bouw een bootje project’ dat wordt
georganiseerd in het kader van het
Nationaal
Regenboogevenement.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Het enthousiasme van de kinderen en de leerkrachten, het enthousiasme van de betrokken medewerkers van Koninklijke De Vries en de
positieve aandacht in de media zorgen ervoor dat Bouw een bootje ook
in 2013 doorgaat.” Sinds twee jaar organiseert de gemeente in nauwe samenwerking met onder andere de
Stichting Walevenement Aalsmeer en
de stichting Westeinder Zeilwedstrijden begin juli nationale zeilwedstrijden in de Regenboogklasse. In het
kader van dit Nationaal Regenboog
Evenement worden ook kinderactiviteiten georganiseerd. Zeilschool De
Wit verzorgde de afgelopen 2 jaar een
prachtige zeilclinic en kinderen konden ook beide jaren genieten van een
rondvaart met de Westeinder Rondvaart van Henk van Leeuwen. Dit jaar
is ‘Bouw een bootje’ voor leerlingen

van groep zeven aan het programma
toegevoegd. Ook dat is een schot in
de roos gebleken. De doelstelling van
‘Bouw een bootje’ is om kinderen in
groep zeven in aanraking te brengen
met technisch onderwijs. Dat doel is
ruimschoots gehaald. De goede onderlinge samenwerking tussen De
Vries, gemeente en basisscholen is
ook een reden om het project in 2013
voort te zetten. Scheepswerf De Vries
leverde tien bouwpakketten van multiplex om kleine praampjes van te
bouwen.
De leerlingen van groep zeven gingen hiermee onder deskundige begeleiding aan de slag. Nadat de tien
praampjes in elkaar gezet waren, is
er ook nog een wedstrijdje gehouden welke praam het snelst was op
het water. De praampjes zullen de
komende maanden nog worden gebruikt voor diverse activiteiten. Medio
november worden ze openbaar geveild waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan de basisscholen als
stimulans voor het technisch onderwijs in het lespakket.

Afscheid van de Oosteinderschool

Juf Annemiek stopt met
juf zijn na veertig jaar

Gremlins gaat voor gezond!
Rijsenhout - Nu Kinderdagverblijf
Gremlins in een nieuw pand is gevestigd aan de Pampusstraat is er
ook plek voor een echt moestuin
waar verschillende groenten en fruit
geteeld kunnen worden.
Zo is er een appelboom, een perenboom, verschillende komkommerplanten en een blauwe bessen
struik. Het thema van de maand
september is ‘Groenten’. Omdat er
veel verschillende groentes zijn,
staat er elke week één groente cen-

traal. De kinderen gaan aan de slag
met onder andere wortel, aubergine,
bloemkool, tomaat en komkommer,
die ze dan niet alleen kunnen knutselen maar ook mogen proeven!
Door middel van een groente diploma mogen de kinderen een sticker
plakken als ze de groente hebben
geproefd. De medewerkers hebben
gemerkt dat de kinderen het leuk
vinden om op deze speelse wijze
kennis te maken met groenten. Verder geeft dit ook een positieve wending aan het avond eten thuis!

Aalsmeer - Vrijdag 21 september is
het echt de laatste schooldag van juf
Annemiek van Egmond op basisschool
de Oosteinder. Tussen 15.30 en 17.30
uur is er een ontvangst voor alle oudleerlingen en ouders om juf Annemiek nog een hart onder de riem steken. Groep 8 heeft een interview gedaan met juf Annemiek op een van
haar laatste dagen juf zijn. Juf Annemiek heeft van geen dag spijt voor de
klas, iedere dag is weer anders, dat is
ook het leuke aan lesgeven. Het leukste om te doen op school is creatief
bezig zijn, drama, tekenen, knutselen.
Juf Annemiek heeft ook nog tips voor
de kinderen van nu: “Blijf altijd jezelf,
respecteer een ander zoals hij is, blijf
lekker spelen, bewegen, hutten bouwen, vlotten maken en niet 80% achter
de computer! Doe wat je het liefst wilt
doen, probeer het, goed je best doen,
dan word je wat je wilt worden, Niet
iets doen omdat een ander dat zegt.”
Juf Annemiek zou maar één ding willen veranderen, ze had als moeder ook
parttime willen werken. Vroeger was
dat ondenkbaar: Twee juffen voor een
klas! Nu is dat gelukkig heel gewoon.
Ook voor de juffen en meesters van nu
heeft juf Annemiek een tip: “Het allerbelangrijkste is om het kind, kind te laten zijn, durf je kwetsbaar op te stellen. Geef de kinderen al je aandacht
en niet de lesstof. Natuurlijk is de lesstof wel belangrijk.” De leukste dag

dan? “De leukste dag op de Oosteinder, dat waren er heel veel, maar erg
leuk was het toen het Bloemencorso
was en we alle fietsen van de kinderen gingen versieren met bloemen en
daarna trots fietsen door de wijk. Juf
Annemiek vervolgt: ” Het is een groot
verschil met vroeger. 40 Jaar geleden begon ik met een groep van 42
kleuters, die heel stil zaten te luisteren naar hun juf. Stil zijn was heel normaal. Nu zijn alle kinderen veel vrijer
en vaak heel mondig. De groepen zijn
veel kleiner, de lesstof is ook veranderd. Zelfwerkzaamheid is best leuk,
alleen met invallen wel eens lastig.”
Over de vraag van Tom, hoeft juf Annemiek niet lang na te denken.”Jullie! Ik
ga jullie het meest missen, als ik geen
juf meer ben. Met alles erop en eraan.
Jullie belangstelling, even vragen hoe
het met Choco gaat (dit is de hond
van de juf)de doppen ,die jullie sparen, voor Anouk. Tja, ik ga stoppen met
juf zijn. Ik zou nog wel door kunnen
werken, misschien wel tot mijn tachtigste. Maar ik ben ook oma en Andre,
mijn man, gaat ook stoppen met werken. Dan kunnen we samen naar ons
huisje in Frankrijk. De franse kaasjes
zijn er zo lekker en het is er zo heerlijk
stil. Iedere vrijdag is daar een kunstmarkt, dan verkoop ik er mijn zelfgemaakte “Zolderkolder’ broeken. Ik zal
het lesgeven wel missen, maar er gaan
wel veel dingen gebeuren.”

Feijenoord maatje te groot!
Aalsmeer - Feijenoord heeft zondag 2 september op simpele wijze van JAU gewonnen. Het team uit
Rotterdam was een maatje te groot
voor de kampioenen van vorig jaar.
De selectie van Feijenoord bestond
uit kinderen welke al jaren met elkaar spelen en ontzettend goed
kunnen voetballen. Er werd hard

gewerkt door de jongens van JAU,
maar het lukte niet om te winnen.
Veel familie, vrienden en bekenden zijn komen kijken bij RKAV. Iedereen heeft veel geleerd van deze
wedstrijd, maar vooral ook veel plezier beleefd. De ochtend werd feestelijk afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Ballonnenwedstrijd voor aftrap
jubileumjaar de Zevensprong
Rijsenhout – “Eindelijk, de scholen
zijn weer begonnen. En dit jaar bestaat onze school 150 jaar! Daarom
vieren wij één keer in de maand een
feestje. Woensdag was de eerste
keer. Met de hele school hebben we
ballonnen opgelaten. Als jouw ballon het verst gekomen is, krijg je een
prijs. Om half twaalf moesten we
met de hele school in de zaal verzamelen omdat juf Harmien (onze
directeur) een verrassing voor ons
had. De directeur van de Rabobank
kwam bij ons op school om ons een

cheque te geven van wel 1500 euro! Dit omdat de school al 150 jaar
bestaat! Toen we dat fantastische
nieuws hadden gehoord, kregen we
allemaal onze ballon. Daarna mochten we naar buiten en gingen we aftellen: van drie naar nul. Toen juf Ingrid zei ‘met z’n allen 1, 2, 3 lieten
we met elkaar te gelijk onze ballon
los. Dat zag er super mooi uit. Toen
was helaas de eerste verrassing alweer afgelopen. Iedereen ging toen
weer terug naar zijn klas.
Door: Bob en Nova uit groep 8.
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COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Burgemeester Litjens: ‘Gemeente kan niet alles oplossen’
De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? De komende vier weken maken
alle portefeuillehouders de tussenstand op. Scheidend burgemeester Pieter Litjens bijt
het spits af. “We hebben ons tijdig voorbereid op de bezuinigingen vanuit het Rijk.”

JEUGDOVERLAST
‘Bewoners en jongeren moeten elkaar
leren kennen’
Jeugdoverlast is iets van alle tijden, opent burgemeester Litjens het gesprek. “En op welke plek de jongeren
ook hangen, ze zorgen overal voor overlast. Mensen
gaan zich er nu eenmaal aan storen.” In Aalsmeer en
Kudelstaart gaat het om ongeveer 35 jongeren, die deel
uitmaken van verschillende groepen. Litjens: “In Kudelstaart heeft een groep, die een aantal jaren geleden voor
nogal wat overlast zorgde, inmiddels zijn weg gevonden.
En daar heeft het jongerencentrum The Future zeker aan
bijgedragen. Tegelijkertijd ontstaan er op andere plekken weer andere groepen met andere
jongeren.”
De gemeente neemt de klachten van
omwonenden zeer serieus, benadrukt
Litjens. “Maar we kunnen als gemeente niet alles oplossen. Het is vooral
belangrijk dat bewoners en jongeren
elkaar leren kennen. En dat bewoners
zich veilig genoeg voelen om – op een
rustige manier - de jongeren aan te
spreken op hun gedrag, zonder dat
ze daarna het mikpunt van pesterijen
worden. Als je de moeite neemt om
een praatje met onze jongeren te maken, merk je dat het meestal goedwillende jongeren zijn die hun best doen iets van hun leven
te maken.”
Ook vanuit de gemeente worden regelmatig pogingen
gedaan de overlast te verminderen. Zo mogen jongeren
op sommige plaatsen niet meer ‘hangen’. En vorig jaar
bracht Litjens samen met de wijkteamchef van de politie
een bezoek aan de ouders van overlastgevende jongeren. “Als je met ouders in gesprek gaat, merk je dat de
meeste ouders er hard aan werken om hun kind op de
rails te houden. Maar dat lukt niet altijd. Ook hebben we
afspraken gemaakt met de jongeren, onder andere om de
overlast in het winkelcentrum Kudelstaart te beperken.
Sommige jongeren nemen dan hun eigen verantwoordelijkheid, bij anderen gaat dat moeilijker. Dat heeft ook
vaak te maken met de thuissituatie. Ik moet toegeven
dat de overheid op het gebied van de jeugdzorg steken
heeft laten vallen. In 2014 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg; dat zie ik als een kans
om te kunnen werken aan verbetering van de jeugdzorg
en dus ook aan de onderliggende oorzaken van jeugdoverlast.”

GREENPORT AALSMEER
‘Bereikbaarheid van Aalsmeer cruciaal’
Nederland telt vijf zogenaamde Greenports, tuinbouw-

gebieden van nationaal belang. Greenport Aalsmeer
is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor
bloemen en planten met in het hart bloemenveiling
Aalsmeer. Burgemeester Litjens: “We willen het bedrijfsleven, overheden en de wetenschap laten zien hoeveel
waarde Greenport Aalsmeer heeft. Ook bijvoorbeeld voor
een stad als Amsterdam. En daarbij boeken we langzamerhand resultaat: Voor het eerst in de geschiedenis is
Flowers & Food een beleidspeerpunt van de gemeente
Amsterdam. Wij zijn als gemeente meester in logistiek
en handel en de ligging van Aalsmeer, vlakbij Schiphol
en Amsterdam, is natuurlijk ideaal. Die positie willen we
graag behouden. Maar de bereikbaarheid over de weg
blijft een bedreiging. We kijken daarom reikhalzend uit
naar de opening van de nieuwe N201.”

Pieter Litjens en Loek Hermans, voorzitter van
Greenport Holland, brengen een bezoek aan
kwekerij Vireõ-HPD Potplanten in De Kwakel.

bij alle maatregelen een ondergrens aangegeven: mensen die niet zonder hulp kunnen, kunnen op ons blijven
rekenen.”

AMBTELIJKE INTEGRATIE
AMSTELVEEN - AALSMEER
‘Aalsmeer blijft een zelfstandige
gemeente’
Ook de samenwerking met Amstelveen komt voor een
deel voort uit de noodzaak om te bezuinigingen. De gemeente Aalsmeer gaat hiermee jaarlijks 1,4 miljoen euro
besparen. “Daarnaast beschikken we als gemeente over
een kwetsbaar ambtelijk apparaat”, licht Litjens toe. “We
wilden niet wachten tot het water ons aan de lippen
staat, maar vanuit onze kracht zoeken naar een oplossing. De ambtelijke integratie met Amstelveen, die op 1
januari 2013 start, is de manier om de kerntaken ook in
de toekomst goed uit te voeren. Het aankomende halfjaar
gebruiken we om de opdrachtgeversrol goed in te vullen.
Dat is best een ingewikkelde klus.”
Hoewel het college van Amstelveen
voor veel uitvoerende taken verantwoordelijk wordt, behoudt Aalsmeer
haar eigen beleidsvrijheid. Litjens:
“Om dit te borgen werken we nu aan
een mandaatregeling, waarin staat
welke bevoegdheden we in Aalsmeer
willen behouden, zoals de mogelijkheid om een noodverordening uit te
vaardigen. Verder moet het Aalsmeerse college de zeggenschap houden
over besluiten die grote groepen mensen aangaan of aanzienlijke financiële
consequenties hebben. Ook strategische besluiten dienen in Aalsmeer te worden genomen.
Ondanks de ambtelijke integratie blijft Aalsmeer immers
een zelfstandige gemeente.”

men in de Tweede Kamerfractie van de VVD. Voor veel
mensen kwam zijn besluit als een teleurstelling. Litjens:
“Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaren als burgemeester van Aalsmeer. Dit college en de raad heb ik echt
als één team ervaren, dat bovendien zeer actiegericht
was en lastige discussies en beslissingen niet uit de weg
ging. En als het moeilijk werd, was dat alleen maar een
aanleiding om nog harder aan de slag te gaan.”
Maar waarom dan toch deze beslissing?
“Ik ben een ongeduldig mens en gedij het beste als
ik verandering op gang kan brengen. Na de ambtelijke
integratie met Amstelveen heeft de gemeentelijke organisatie een periode van rust en consolidatie nodig.
Daar hoort een ander type bestuurder bij. In de Tweede
Kamer hoop ik - samen met andere Tweede Kamerleden de ervaring die ik in Aalsmeer heb opgedaan te kunnen
gebruiken om goede en bruikbare regels op te stellen.
Overigens zal ik met mijn gezin Aalsmeer niet verlaten,
we hebben het hier veel te leuk. We hebben Aalsmeer
echt in ons hart gesloten.”

Burgemeester Litjens ontvangt het
Zweeds koningspaar.

FINANCIËN
‘Op tijd geanticipeerd op bezuinigingen’
Alle gemeenten in Nederland krijgen vanaf 2013 minder
geld van het Rijk. Tegelijkertijd krijgen zij steeds meer
taken toebedeeld. Litjens: “Wij hebben als gemeente al
in een vroeg stadium rekening gehouden met de aankomende bezuinigingen en veranderingen. In het innovatietraject Investeren, vernieuwen en renderen hebben
we voorstellen gedaan om structureel 5 miljoen euro te
bezuinigen, waarvan we 1 miljoen euro opnieuw investeren. We hebben dit gedaan vanuit een nieuwe visie,
waarbij we uitgaan uit van de kracht van de samenleving. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we op een
andere manier hetzelfde effect bereiken? We hebben ook
allerlei organisaties een rol gegeven in deze discussie.
En dan zie je dat daar heel mooie ideeën uitkomen. Een
goed voorbeeld is zwembad De Waterlelie. Door de exploitatie scherp tegen het licht te houden en alle varianten te bestuderen, kunnen we het zwembad openhouden
en zo een mooi aanbod behouden. Overigens hebben we

Pieter Litjens en VVD-wethouder in Amstelveen
Herbert Raat ondertekenen het sociaal plan voor
de Aalsmeerse ambtenaren.

AFSCHEID VAN HET AMBT,
NIET VAN AALSMEER
‘De gemeentelijke organisatie heeft
nu rust nodig’
Op 19 september neemt Pieter Litjens na vijf jaar afscheid als burgemeester van Aalsmeer om plaats te ne-

Litjens verwelkomt Lotte Berbee,
de 30. 000ste inwoner van Aalsmeer.

Anja Geldermans
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Doe mee aan roofvisdag
voor stichting KiKa
Aalsmeer - De stichting KiKa heeft
als algemeen doel: het werven van
fondsen voor vernieuwend onderzoek
en andere activiteiten op het gebied
van kinderkanker, gericht op minder
pijn en strijd, meer genezing en een
hogere kwaliteit van leven op latere
leeftijd. Meer specifiek streeft KiKa
naar: Verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit
van de behandeling (minder agressief waar mogelijk) en vermindering
van bijwerkingen na de behandeling
(effecten op latere leeftijd). Bijna 25%
van alle kinderen met kanker overlijdt
aan deze ziekte. Ruim 75% geneest,
maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de
therapie vervelende bijwerkingen
ontstaan. De huidige chemo’s zijn
dusdanig agressief dat kinderen die
vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaandefecties kunnen krijgen. Ron Noorlander van Schwegler Hengelsport in
Uithoorn is begaan met het lot van
deze kinderen en wil graag belangeloos een steentje bijdragen middels
het organiseren van een KiKa roofvisdag voor roofvissers op zondag 28
oktober op de Westeinderplassen, de
Ringvaart en Nieuwe Meer en de baten voortvloeiende uit deze heuglijke
dag, volledig beschikbaar te stellen
aan deze stichting. Van welwillende
sponsoren, die deze dag tot een groot
succes kunnen maken, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, alsmede de
inzet en inspanning van de medeor-

ganisatoren en natuurlijk de deelnemende vissers, waarvan de inschrijfgelden en opbrengsten van een tombola voor 100 % worden afgedragen
aan de stichting KiKa. Door de initiatiefnemers en organisatoren van deze
roofvisdag worden diverse sponsors
benaderd, mensen gestimuleerd, die
begaan zijn met het lot van deze kinderen en een flink aantal hebben hun
medewerking toegezegd en zijn bereid gevonden deze dag tot een groot
succes te maken. Inschrijving voor
de roofvisdag kan tot 13 oktober via
de site van Kika. Er wordt vervolgens
een inschrijvingsformulier, een reglement en een vangstregistratieformulier aan de deelnemer verstrekt. De
ontvangen betalingen, sponsorgiften en de deelnamegelden ( 35.- euro per persoon) worden op bankrekeningnummer 1372.15.053 inzake Kika, gestort. De KiKa roofvisdag begint
om 8.00 uur en eindigt om 15.00 uur,
waarna de deelnemers zich kunnen
melden bij Bolle Pouw in De Kwakel
voor het middag en avond programma. Verzamelen geschiedt op het terrein van de Bloemenveiling Zuid in
Aalsmeer en de Kwakel en van de
deelnemers wordt verwacht zij hier
morgens tussen 6.00 en 7.00 uur aanwezig zijn. Koffie en thee staan klaar.
Na het eten bij Bolle Pouw worden loten voor de verkoop voor een tombola aangeboden en waarna onder het
genot van een drankje de winnende
loten voor gesponsorde prijzen worden getrokken.

Gezellige start schaakseizoen
Kudelstaart - Afgelopen donderdag was de start van een nieuw
schaakseizoen voor Schaakclub
Aalsmeer en Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje.
Een bijzondere start, want voor het
eerst werd er gespeeld in de nieuwe
gezamenlijke competitie. Maar liefst
32 schakers waren naar het Dorpshuis gekomen om gezellig een potje te schaken.
Hoewel de sfeer gemoedelijk was,
werd er toch ook gestreden om de
punten en geen enkele partij eindigde in remise. Dat belooft wat
voor de rest van het jaar! Mensen
die ook graag willen schaken zijn
van harte welkom op donderdagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. Graag
tevoren aanmelden bij wedstrijdlei-

der Gerard van Beek via gcvanb@
caiway.nl.
Uitslagen eerste ronde
interne competitie:
Leo Buis - Jan van Willigen
Cees Verburg - Kees van der Weijden
Arie Spaargaren - Jurgen v.d Zwaard
Harry Buskermolen - Gerard van Beek
Joep Geest - Hans Pot
Vincent Jongkind - Clemens Koster
Fred Buskermolen - Gerrit Harting
Piet Geertsema - Ferry Weverling
Marco Hogenboom - Paul de Haan
Rik Könst - Henk Raadschelders
Marco Hutters - Wim de Hertog
Martin Steinhart - Fred Klijn
Jan v.d. Laarse - Peter Verschueren
Jos Bakker - Tom van der Zee
Gerard Verlaan - Huup Joosten
Jaap van Staaveren - Peter Buis

1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

Tai Chi beginners voor
Senioren bij Vita Welzijn
Aalsmeer - Beoefening van Tai Chi
helpt gespannen spieren en gewrichten los te maken. Het bevordert een
goede houding, waardoor u ‘met beide benen op de grond staat’. Tijdens
een cursus Tai Chi voor beginners leren de deelnemers werkelijk rust te
ervaren. Tai Chi leert u de innerlijke
kracht te ontwikkelen die de ziel voedt.
De gracieuze bewegingen worden in
een laag tempo uitgevoerd. Daardoor
spreekt het veel mensen aan. Door regelmatige beoefening kan iedereen

profijt hebben. Tai Chi bevordert lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn. U leert de kunst van zelfverdediging en ervaart het plezier van bewegen! Docente van deze cursus voor
senioren is Rieke van der Plasse. De
beginnerscursus start op donderdag
20 september om 11.45 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan
3 en bestaat uit totaal dertien lessen.
De cursus kost 80 euro. Interesse of
meer informatie? Bel naar Vita welzijn
en advies, tel. 0297-344094.

Voetbalwedstrijd tegen Muiderberg

Scheidsrechter nekt RKAV
Aalsmeer - Soms zit het mee, soms
zit het tegen. In de voor RKAV dramatische wedstrijd tegen Muiderberg
werd niet verloren van de tegenstander, maar van een falende leidsman.
Dat deze man een stempel op deze
wedstrijd zou gaan drukken was in de
eerste helft niet te merken. RKAV begon zeer aanvallend en het was Eric
Jansen die al in de eerste minuut de
kwaliteiten van de doelman van Muiderberg uitprobeerde. Het werd meer
en meer een op en neer gaande wedstrijd met kansen voor de thuisclub,
maar die werden door doelman van
Halm teniet gedaan. Ook de RKAV
voorwaartsen probeerden het herhaaldelijk, maar daar stond ook een
doelman die van wanten wist. Vlak
voor rust moest RKAV toch buigen, op een inzet van Muiderberg
was doelman van Halm totaal kansloos: 1-0. Een stand waarmee de rust
werd bereikt. RKAV begon goed aan

de tweede helft. De in de twintigste
minuut genomen vrije trap door Rody Springintveld ging maar rakelings
naast. Maar toen begonnen de problemen die RKAV uiteindelijk de das
heeft omgedaan. In de vijf en dertigste minuut werd het 2-0. De assistent
scheidsrechter van RKAV vlagde voor
buitenspel, maar daar had de leidsman geen boodschap aan. Zonder
maar even in contact te komen werd
het doelpunt goedgekeurd. RKAV
kwam op 2-1, maar dit doelpunt werd
afgekeurd wegens buitenspel. Trainer
Dirk Cornelissen werd zonder pardon
achter de omheining verwezen toen
hij om uitleg vroeg. Vlak voor tijd werd
het nog 3-0, en weer vlagde van de
Hoorn voor buitenspel, en weer had
de scheidsrechter hier geen boodschap aan. Hopelijk mag RKAV aanstaande zondag 16 september tijdens
de wedstrijd tegen Ouderkerk een
alertere scheidsrechter begroeten!

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 15 september:
AALSMEER
DVVA 1 - Aalsmeer 1
WV-HEDW 2 - Aalsmeer 2
WV-HEDW 4 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – EDO 2
De Germaan 2 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – WV-HEDW 21
Aalsm.Vet. 1 – Haarl. K,merland.Vet1

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

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – De Meer VR.4

Meisje s

Handbal Eredivisie

SEW net iets te sterk voor
Aalsmeerse dames
Aalsmeer - Voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe handbaljaar kregen de dames van FIQAS
Aalsmeer de nummer twee van het
vorig seizoen op bezoek: Westfriesland/SEW.
Een tegenstander van formaat dus
en het beloofde een zware wedstrijd
te worden. Dat FIQAS Aalsmeer het
verschil uiteindelijk op vier wist te
houden, was dan ook helemaal niet
slecht, al had er nog meer in gezeten als wat zorgvuldiger met de eigen kansen was omgesprongen.
Misschien waren het ook wel een
beetje de zenuwen die de ploeg van
Ruud van den Broeck parten speelden: de hal was – ondanks de feestweek en het fraaie weer – zeer goed
gevuld en ook een groot aantal
sponsoren was van de partij. FIQAS
Aalsmeer keek namelijk meteen tegen een achterstand aan, ondanks
goede reddingen van keepster Celine Bootsma: 1-3. Er werd zeer fysiek gespeeld en de Aalsmeerse dames hadden soms moeite om door
de stugge dekking van SEW te komen of de cirkel aan te spelen. Bovendien werden (aanvallende) foutjes meteen afgestraft: 2-7. Maar de
ploeg herpakte zich en knokte zich
terug in de wedstrijd via doelpunten
van Robin Kenter die mooi in kwam
vanuit de hoek, Priscilla Bergman
aan de cirkel en een benutte penalty van Teuntje Schaefers: 5-7. Het
publiek ging er eens goed voor zitten, maar zag SEW vervolgens toch
weer uitlopen, hoewel Celine opnieuw wat belangrijke stops verrichtte: 5-10. FIQAS Aalsmeer ging
wat fanatieker verdedigen en dat le-

verde – behalve een tijdstraf – ook
weer de aansluiting op: 7-10 en
even later 8-11. Een afspeelfoutje betekende een break voor SEW
én de 8-12 ruststand. In het eerste
deel van de tweede helft zette SEW
meteen goed druk en denderde binnen een paar minuten door naar
een marge van acht: 10-18. Hierna kwam ook FIQAS Aalsmeer, gesteund door het enthousiaste thuispubliek, weer wat beter in de wedstrijd en verkleinde het verschil. Opnieuw benutte Teuntje feilloos twee
strafworpen en nu was het Ingrid
Kuiper die een paar keer mooi van
afstand scoorde: 15-19. Veel dichterbij konden de Aalsmeerse dames
niet komen. Vlak voor tijd werd het
nog even 19-22, maar SEW, dat over
de gehele wedstrijd gezien toch
iets te sterk was, bepaalde de eindstand op 19-23. Geen punten, maar
eigenlijk ook helemaal geen slecht
resultaat van een debutant tegen
een top-drie ploeg. Komende zaterdag 15 september wacht opnieuw
een sterke tegenstander: FIQAS
Aalsmeer moet naar het nog ongeslagen Quintus. Deze wedstrijd begint om 20.15 uur.
Wedstrijd tegen Volendam
De wedstrijd tussen de mannen van
FIQAS Aalsmeer en die van landskampioen Kras/Volendam die gepland stond voor zaterdag 8 september is uitgesteld. De Volendammers kwamen hat afgelopen weekend namelijk in actie in de EHF
Cup. De wedstrijd wordt ingehaald
op donderdag 20 september in de
Bloemhof. Aanvang: 20.00 uur.

Carla van Rooijen derde in Almere

Multi’s achtste in Eredivisie

Aalsmeer - Na vier wedstrijden in
de prestigieuze Lotto Eredivisie Triathlon competitie was het afgelopen vrijdag in Almere tijd voor een
spectaculaire teamwedstrijd als finale. In een zogenaamde team relay
namen de 22 herenteams en 13 damesteams het nog één keer tegen
elkaar op. Bij deze estafettevorm
deed elk teamlid een supersprint
triatlon van 300 meter zwemmen, 7
km fietsen en 2 km lopen. Na de finish van het eerste teamlid werd
het tweede teamlid aangetikt om te
starten. De tijd van de vierde atleet
bepaalde de tijd van het team. Bij de
heren bestond het team uit: Martin
Pet, Jeffrey Reijnders, Menno Koolhaas en Sander Berk. Starter Martin Pet kwam goed als vijfde uit het
water, maar verloor op de fiets wat
plekken. Jeffrey Reijnders kon daarna veel goed maken, en dat deed hij
al met het zwemmen. Na zijn sterke
fiets en looponderdeel kon Menno
Koolhaas verder om te strijden voor
elk plekje in het klassement. Uiteindelijk mocht Sander Berk het afmaken. Met één van de snelste looptijden bracht hij het team als zesde
over de finish. Bij de dames bestond
het team uit Annika Fangmann, Birgit Cals-Berk, Zuzana Sasovova en
Diana Gorter. Annika Fangmann
bracht het damesteam al na het
zwemonderdeeldirect bij de top-5
van het veld. Na haar looponderdeel
kon Birgit Cals als tweede dame het
water in duiken. Het bleef daarna
nog tot het einde spannend. Zuzana
Sasovova begon als derde dame en
hield nog goed stand bij de eerste
vijf teams. Toen mocht Diana Gorter
het afmaken. Met een snel looponderdeel haalde ze in de laatste kilometer nog een team in waardoor de
dames van het Multi Triathlon Team
knap derde werden. In het eindklassement over de vijf wedstrijden van
de Eredivisie Triathlon werden zowel
het heren- als het damesteam achtste. Een mooie prestatie in een sterke competitie.
NK lange afstand
Zaterdag was het de beurt aan
drie Multi-triatleten met een lange
adem: Carla van Rooijen, Josta Bolhuis en Fedor Exmann. Zij deden in

Almere de klassieke hele triatlonafstand. Al vroeg begonnen ze met 3,8
km zwemmen om daarna 180 km te
fietsen en als afsluiter nog 42 km lopen. Carla van Rooijen kwam na het
fietsonderdeel als vierde dame van
de fiets af met acht minuten achterstand op de twee koploopsters.
De Aalsmeerse kwam snel goed op
gang en zette toen de turbo aan, zodat ze snel in liep op de derde dame. Uiteindelijk maakte ze in het lopen dertien minuten goed op de dame die eerst derde lag. Lachend en
met haar handen in de lucht kwam
Carla van Rooijen na 9:18:49 uur
als derde dame over de finish. Het
was de kroon op een mooi en vooral succesvol seizoen. Fedor Exmann
uit Haarlem had een goed fietsonderdeel, maar tijdens de afsluitende marathon had hij het wel zwaar.
Hij kwam na 11:04:52 uur tevreden
over de finish. Josta Bolhuis draaide
een solide wedstrijd en kon tijdens
het looponderdeel zelfs nog lachen
naar haar supporters. Na 11:28:19
uur, wat voor haar een dik pr op de
hele was, bereikte zij de finish van
haar hele triatlon.
Foto: Pie ter van der Meer.
Carla van Rooijen liep sterk tijdens
haar hele triatlon.

14.30 u
12.30 u
14.30 u
11.45 u
14.00 u
11.30 u
13.00 u
11.00 u
10.30 u

11.30 u
9.00 u
9.00 u
12.15 u
9.00 u
11.15 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
10.45 u
9.30 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
11.15 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
8.45 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
8.45 u

Meisje s
J.A.United MB.1 – Schoten MB.1
J.A.United MC.1 – Legm.vogels MC.1
Buitenveldert MD.1 - J.A.United MD.1
Roda’23 MD.1 – J.A.United MD.2
Zwanenburg ME.1 - J.A.United ME.1

14.30 u
11.00 u
10.45 u
11.00 u
10.30 u

RKDES

Pupille n
Argon D2 - RKDES D1
RKDES D2 – Legm.vogels D5
Hillegom D5 - RKDES D3
AFC E5 - RKDES E1
RKDES E2 – Roda’23 E6
RKDES E3 – Argon E2
Pancratius E 12 - RKDES E4
RKDES E5 – RKAVIC E4
RKDES E6 – UNO E10
Buitenveldert E8 - RKDES E7
RKDES F1 – AFC F3

Vrouwen
DSS VR.1 - RKDES VR.1
14.30 u
RKDES VR.2 – Buitenveldert VR.2 13.00 u

RKDES MC.1 – Overbos MC.2
NFC MD.1 - RKDES MD.1
VVC ME.1 - RKDES ME.1

11.00 u
12.00 u
9.00 u

SCW.

Pupille n
J.A.United D1 – Legm.vogels D1
FC.Amsterdam D2 - J.A.United D2
J.A.United D3 – Roda’23 D6
AFC D8 - J.A.United D4
J.A.United D5 – United/DAVO D2
J.A.United D6 – UNO D5
J.A.United E1 – DCG E2
J.A.United E2 – Zeeburgia E7
Sp.Martinus E2 - J.A.United E3
AMVJ E1 - J.A.United E4
J.A.United E5 – RAP E3
BSM E3 - J.A.United E6
United/DAVO E2 - J.A.United E7
J.A.United E8 – Hillegom E6
Ouderkerk E7 - J.A.United E9
J.A.United E10 – Hoofddorp E 10
J.A.United E 11 – Nw.Sloten E6
Ouderkerk E11 - J.A.United E12
J.A.United F1 – Sp.Martinus F1
J.A.United F2 – Buitenveldert F2
Batavia’90 F1 - J.A.United F3
Buitenveldert F4 - J.A.United F4
Waterwijk F10 - J.A.United F5
J.A.United F6G – UNO F8
J.A.United F7G – Abcoude F4
Ouderkerk F8 - J.A.United F8
Diemen F10 - J.A.United F9
Buitenveldert F10 - J.A.United F10

9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u

Meisje s
14.30 u

RKAV.

RKAV MA.1 – TABA MA.1
JONG AALSMEER UNITED.
JUNIOREN.
J.A.United A1 – Breukelen A1
J.A.United A2 – SDZ A1
J.A.United B1 – SDZ B1
J.A.United B2 – FC.Amsterdam B2
DSOV C1 - J.A.United C1
Hillegom C2 - J.A.United C2
DIOS C2 - J.A.United C3
J.A.United C4 – DIOS C6
SCW C2 – J.A.United C5

RKDES F2 – Zeeburgia E8
RKDES F3 – Buitenveldert F5
TABA F1 - RKDES F4
Badhoevedorp F3 - RKDES F5
RKDES F6 – Abcoude F7

8.45 u
9.30 u
8.45 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
13.00 u
13.00 u
13.00 u
11.00 u

SCW 1 – Real Sranang 1
SCW 2 – Altius 2
SCW 3 – Hertha 2
SCW 4 – Amstelveen 7
SCW Vet.1 – Purmerend Vet.1
AFC Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – EDO Vet.1

14.30 u
12.00 u
12.45 u
16.30 u
15.15 u
14.45 u
14.30 u

Junio ren
SCW A1 – CSW A1
AMVJ B2 - SCW B1
Hillegom C1 - SCW C1
SCW C2 – J.A.United C5

11.45 u
12.30 u
13.00 u
10.30 u

Pupille n
Overbos D2 - SCW D1
SCW D2 – Bloemendaal D7
Bloemendaal E2 - SCW E1
Ouderkerk E4 - SCW E2
SCW E3 – Kon.HFC E17
SCW F1 – Roda’23 F5
SCW F2 – Sp.Martinus F3
Hillegom F7 - SCW F3
Badhoevedorp F2 - SCW F4

9.15 u
8.45 u
10.00 u
10.00 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
9.00 u
9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Diemen VR.1

9.45 u

Meisje s
WV-HEDW MB.1 - SCW MB.1
SCW ME.1 – IJburg AFC ME.2

10.30 u
8.45u

Zondag 16 september:
RKAV
RKAV 1 – Ouderkerk 1
RKDES 3 - RKAV 2
Buitenboys 2 - RKAV 3
RKAV 4 – Abcoude 6
RKAV 5 – Sloten/Rivalen 3
RKAV 6 – Nautilus 6
Ouderkerk 4 - RKAV 7

14.00 u
12.00 u
14.45 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
12.00 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – Overbos VR.3

11.30 u

RKDES
OSM 1 - RKDES 1
De Meer 2 - RKDES 2
RKDES 3 – RKAV 2
Swift 5 - RKDES 4
Sp.Almere 2 - RKDES 5
RKDES 6 – Zuidoost United 2

14.30 u
10.45 u
12.00 u
15.00 u
12.00 u
14.00 u

Junio ren.
RKDES A1 – Zeeburgia A1
DSS A4 - RKDES A2
RKDES B1 – AFC B2
RKDES B2 – Ouderkerk B3
RKDES C1 – Zeeburgia C1
Weesp C3 - RKDES C2
RKDES C3 – Roda’23 C6

12.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
10.00 u
9.30 u
10.00 u

Dartavond bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Nadat iedereen heerlijk heeft kunnen geniet van de vakantie met vorige weekend als hoogstwaarschijnlijk laatste mooie zomersweekend van dit jaar is het tijd om
het normale ritme weer op te pakken.
Voor de één misschien minder prettig
als voor de ander, maar voor de darters is het weer een mooi moment om
voor degene die dat nog niet gedaan
hadden de pijlen weer uit het stof te
halen. Het nieuwe seizoen gaat weer
van start met alweer de elfde editie.
Normaal gesproken start Poel’s Eye
met het grote Open Kudelstaart toernooi. Het Open Kudelstaart zal echter
pas in februari volgend jaar plaatsvinden. Tot die tijd houdt Poel’s Eye zich
bezig met de vrijdagse speelavonden
één maal per twee weken. Je mag
zeggen een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de darters die hier al
langer naar binnen wandelen. Misschien met een nieuw streven, een
plek in de top tien of misschien het

kampioenschap binnenslepen aan
het eind van het seizoen. Andere
gaan verder waar ze gebleven waren,
die zien wel waar het schip strand zolang het maar gezellig is. Weer andere zijn van plan dit seizoen vaker mee
te willen doen als voorheen, maar er
is natuurlijk ook plek genoeg voor degene die voor het eerste dit seizoen
een pijltje mee willen prikken. Ervaring of niet dat maakt niet uit, met het
Poel’s Eye spelsysteem wordt een ieder het naar zijn of haar zin gemaakt.
Verder gaat Poel’s Eye gewoon weer
verder met de Mysterie Out en The
Triple Pot vanwege het grote succes.
De eerst volgende speelavond is alweer morgen, vrijdag 14 september.
De deuren in het Dorpshuis van Kudelstaart zijn open vanaf 19.00 uur en
is er de mogelijkheid in te schrijven
tot 19.45 uur als je 15 jaar en ouder
bent. Deelname bedraagt 3,50 euro.
Voor meer informatie, data en nieuwtjes: www.poelseye.nl.

Snelschaaktoernooi bij AAS
Aalsmeer - Het seizoen van schaakclub AAS staat weer op het punt van
beginnen. Op de clubavond op vrijdagen in de doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat kunnen de krachten gemeten worden met de Azen. Op de eerste avond (14 september) zal een
snelschaaktoernooi gespeeld worden
vanaf 20.00 uur. Wie interesse heeft
om een potje mee te spelen, is van
harte welkom. Ook is het mogelijk om
les te volgen. Dit kan vanaf 19.15 uur.
Voor meer informatie kan de website
van AAS bezocht worden: www.aas.
leisb.org. Naast de interne competities van AAS heeft de club ook drie
teams in de verschillende bondscompetities. Het eerste team zal de eer in
de tweede klasse van de landelijke
(KNSB) competitie hoog gaan houden, nadat het team vorig jaar met
een vijfde plaats iets boven de mid-

denmoot was geëindigd. De eerste
wedstrijd is 15 september, ook in de
doopsgezinde kerk. Toeschouwer zijn
vanaf 13.00 uur welkom. Voor meer
informatie: AJ Keessen (competitieleider) 020-7371420 of Henk Noordhoek (secretaris) 0297-268954.

OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag
van de OVAK is op woensdag 19 september vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 5 september is gewonnen door Coby Bruinsma met 5121
punten, gevolgd door Tom Verlaan
met 5063, Annie Blauwhoff met 5025
en Nico Maarse met 4820 punten.
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Eerste lustrum ontmoetingsgroep
Aalsmeer uitbundig gevierd
Aalsmeer - Coördinator Ellen Millenaar van de ontmoetingsgroep
Aalsmeer (onderdeel van het Zorgcentrum) bedacht een lumineus
plan. Om het eerste lustrum nu eens
goed en uitbundig te vieren zocht
zij contact met Jeanine Theunissen
en Hassie Dune van de Afrika Centrale. Het bleken twee ongelooflijk
enthousiaste en professionele muzikanten. Op woensdag 5 september werden deelnemers, mantelzorgers, begeleiders en vrijwilligers uit-

genodigd voor een workshop waarin men in korte tijd op verschillende
authentieke Afrikaanse instrumenten leerde spelen. Het begon allemaal met eenvoudig geklap en met
de toverspreuk Hokus Pokus Pilatus Pas, die ook echt een magische
werking bleek te hebben. Steeds
leerden de aanwezigen er een aantal handelingen bij, het ritme werd
ingewikkelder, het geluid gevarieerder. Van heel zacht naar oorverdovend hard. “De trommel bijt niet

dus doe gewoon mee”, en daar gaven velen gehoor aan. Aan het einde van de workshop was er een opzwepend concert te beluisteren, dat
zeker niet had misstaan in de Amsterdamse muziektempel Paradiso.
Alle aanwezigen hadden een topmiddag: “Ik word hier zo vrolijk van.”
Inclusief de muziekdocenten. Het
werd een swingfeest naar vermogen, een ieder deed wat lichamelijk en geestelijk mogelijk was. Want
als je kunt praten dan kun je zingen
en als je kunt lopen kun je dansen,
is het credo van Jeanine en Hassie.
Zij wisten hun gehoor te bewegen
tot fitness op de stoelen en bezorgden hun leerlingen sterretjes in de
ogen. Juan, de meegenomen Duitse Herdershond, wist niet wat hem
overkwam. “Ja joh, je moet maar
net doen alsof je nu in Afrika bent,
je bent gewoon op reis.” Juan dacht
daar heel anders over en toen alle toeters, bellen, shakers, djembé’s
en trommels tegelijkertijd te horen
waren hield hij het voor gezien. De
viervoeter vertrok en trok zijn baas
met zich mee.
Lovende woorden
De muzikale lustrummiddag werd
afgesloten met een hapje en een
drankje. Lovende woorden waren

Stichting Dag van je Leven

Wethouder Verburg reikt
Awards uit supervrienden!
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven heeft afgelopen donderdag
6 september een prachtige feestdag georganiseerd voor de cliënten
van Ons Tweede Thuis. Meer dan
350 verstandelijk en of lichamelijke
gehandicapten en hun begeleiders
genoten van ‘Topstars’ waar ze konden optreden en is net zoals vorig
jaar een knipoog naar bekende Tvprogramma Popstars. Dit was een
enorm succes, waarbij de deelnemers zich op het grote podium even
als een echte artiest mochten wanen. Naast dat ze zelf mochten optreden, traden er een aantal professionele artiesten op die het geheel
compleet maakten met dans en muziek. Wethouder Verburg heeft tijdens dit feest twee Awards Super

Vriend van de Stichting Dag van je
Leven uitgereikt. De eerste award
ging naar Henk Sietsema, bestuurslid artiesten en horeca van de Feestweek. De Stichting Dag van je Leven kan gratis gebruik maken van
de Feesttent en de faciliteiten. Henk
maakt dit allemaal mogelijk. Ook de
Clown Berry Merlin, die zich al bijna tien jaar inzet voor de Stichting
Dag van je Leven werd in het zonnetje gezet en kreeg ook van het
publiek een oorverdovend applaus.
Wethouder
Gehandicaptenbeleid
Ad Verburg: “De Stichting doet met
al zijn vrijwilligers fantastisch werk.
Zonder hun inzet en het geld van alle sponsors is dit fantastische feest
waar zo veel cliënten zingen, dansen, polonaise lopen volgend jaar

niet mogelijk. Van voorzitter Rob
Langelaan van Stichting Dag van je
Leven begreep ik wel dat het steeds
moeilijker is om sponsors te vinden.”
De Stichting Dag van je Leven wil
mensen met een lichamelijke en/of
een verstandelijke handicap uit de
regio Aalsmeer de dag van hun leven bezorgen. De Stichting doet dit
onder andere door het mogelijk maken van leuke activiteiten, zoals een
botentocht of een feest. De Stich-

er voor directeur Jan Dreschler. Hij
werd geroemd om zijn organisatie talent, Ellen Millenaar om haar
kennis en inspirerende kundigheid.
Wat de directeur betreft mogen de
acht vaste begeleidsters er nog vijf
jaar bijtekenen. Op naar het tweede lustrum! Dat ook, zoals het zich
laat aanzien, weer in gebouw Irene
gehouden kan worden. Zoals bekend worden alle commerciële activiteiten aan de Kanaalstraat 12 beeindigd, maar kunnen de bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep
Aalsmeer voorlopig gewoon doorgaan.
Voor het echtpaar Nico en Elly van
Kampen, beheerders van gebouw
Irene, was het Afrika festijn hun afscheidsfeest. Na bijna tien jaar gastvrouw en heer te zijn geweest gaan
zij met de Vut. “Wij hebben dit werk
met heel veel plezier gedaan, fijne mensen ontmoet en er een grote vriendenkring aan overgehouden.
Wat wij gaan doen? Wij zien wel wat
er op ons pad komt. Maar, één ding
weet ik zeker, ik ga weer als tweede tenor zingen bij Con Amore.” Ook
de mantelzorgers hebben niets dan
lof voor de opvang van één van hun
ouders of partner. “De ondersteuning die wij hier krijgen is geweldig, die hebben wij ook nodig want
iedereen die hier komt wordt niet
meer beter. Daarom is een luisterend oor ook heel belangrijk maar
even zo belangrijk voor ons is dat
aandacht voor de deelnemers heel
groot is. Ik krijg altijd een vrolijke
man thuis.”
ting wil dit realiseren door mensen
die ideeën voor originele activiteiten
hebben, te helpen deze daadwerkelijk uit te voeren en ze te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen. Op deze manier wil de Stichting
ervoor zorgen dat goede initiatieven
voor mensen met een handicap, het
draagvlak krijgen die ze verdienen.
Kortom een geweldig Aalsmeers
initiatief dat vele gehandicapten
mensen uit de regio de Dag van hun
Leven bezorgt.

Wethouder Verburg reikt Awards Super Vriend van de Stichting Dag van je Leven uit samen met voorzitter Rob Langelaan aan Clown Berry Merlin en Henk
Sietsema.

Aalsmeer voorbij gestreefd!

De opbrengst komt volledig ten
goede aan KWF Kankerbestrijding en wordt besteed aan onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor prostaat- en blaaskanker.
Na vijftien verreden edities van de
Ride for the Roses staat de teller op
een totaalopbrengst van tien miljoen euro. Vanuit de sierteeltlocaties
in Aalsmeer, Bleiswijk, Ede, Eelde,
Naaldwijk, Rijnsburg en Herongen/
Venlo, reden alle Pre Ride-teams
naar FloraHolland in Naaldwijk: de
start- en finishlocatie van de officiële Ride for the Roses.
De Pre Ride vindt de dag voor het
officiële evenement plaats. De deelnemers werden door de burgemeester van gemeente Westland
Sjaak van der Tak op zaterdag 8
september onthaald en toegesproken. De teamcaptains van de Pre
Ride-teams presenteerden op zon-

dag 9 september na afloop van het
evenement de totaalopbrengst van
435.000 euro. Ger Kamps, teamcaptain van het team Herongen/Venlo,
kreeg een persoonlijk dankwoord
voor zijn actieve deelname en inzet
voor tien jaar Pre Ride en tien jaar
teamcaptain.
De Pre Riders van FloraHolland
en Plantion hebben de afgelopen
maanden veel acties georganiseerd
om geld binnen te halen voor het
goede doel. Dit jaar hebben de benefietveilingen, mede dankzij de
steun van kwekers en inkopers, veel
geld opgebracht. Ook de speciale actie met rozen bij een landelijke retailketen en de bloemistenactie
brachten een aanzienlijk bedrag op.
Daarnaast kwam nog een flink bedrag tot stand dankzij shirtsponsoring, gesponsorde kilometers, giften
van vrienden en familie, het veilen
van bloemarrangementen, fietsen
en gesponsorde logo’s op de Ride
for the Roses-vrachtwagen.
De zestiende editie van het bijzondere wielerevenement vindt plaats
in Ede op 8 september 2013 met als
start- en finishlocatie de vestiging
van Plantion. Vanaf november start
de inschrijving.

Alpha-cursus van start
Aalsmeerderbrug – Voor iedereen
die meer wil weten over het christelijk geloof organiseert de Levend
Evangelie Gemeente een Alphacursus. De cursus vindt plaats op
tien dinsdagen vanaf 18 september
en wordt gehouden aan de Kruisweg 55.
De avonden beginnen om 19.00
uur. Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor? Als je met dit soort vragen
rondloopt, is de Alpha-cursus misschien iets voor jou. De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid
om op een eigentijdse en vrijblijvende manier kennis te laten maken
met het christelijk geloof. De cursus
start met een gezellige maaltijd. Na

het eten luister je naar een boeiende
inleiding over het christelijk geloof.
Daarna praat je in kleine groepjes
door en is er gelegenheid om je vragen te stellen. Het is mogelijk om de
eerste avond vrijblijvend te komen
kijken of de cursus iets voor je is.
Als onderdeel van de cursus wordt
er van 26 tot 28 oktober een gezamenlijk weekend gehouden.
Je kunt je voor de cursus opgeven
door een e-mail te sturen naar info@leg.nl of te bellen naar tel. 0206533887. De cursus is gratis, met
uitzondering van het weekend. Wil
je meer weten over de Levend Evangelie Gemeente, kijk dan op www.
leg.nl.

De naam doet de bank alle eer aan,
met uitzicht over de Ringvaart is het
er goed toeven en heeft men alle tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. In het boek staan
naast de foto’s van de deelnemers
en staf ook grappige uitspraken en
herinneringen die verglijden worden weer opgehaald. Ellen Millenaar kreeg na afloop bloemen en
cadeaus. Eigenlijk wilde zij daar niet
van weten. “Wij doen het toch allemaal met elkaar.” In haar openings-

peech vertelt zij over de uitdaging
die vijf jaar geleden begon. Vergelijkt zij de ontmoetingsgroep als
een trein die in beweging werd gezet en waar steeds een wagonnetje
bij kwam.
“In ieder wagon is er ruimte voor
ontmoeting. In de loop der jaren zijn
al heel veel mensen ingestapt en
een poosje met ons meegereden.
Op de ontmoetingsgroep verwelkomen wij graag, brengen mensen
samen, delen wij de overtuiging dat
ouder worden met vergeetachtigheid, alzheimer of een andere vorm
van dementie wel verandering betekent, heus niet makkelijk is, maar
wel leefbaar kan zijn.”
Janna van Zon

Duizendste duik Willem
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag was
Willem Hofman klaar voor de duizendste duik. In dit geval een nachtduik. Als lid van Duikteam Thamen in
Aalsmeer heeft hij de meeste duiken
in het Nederlandse water gemaakt
en een stuk of honderd in het buitenland. In het logboek staat een duikje
in Tynaarlo in Groningen. Veel kreeftjes gezien. Dat was in 1994. Dat is
ook zo ongeveer de periode die geldt
voor zo’n groot aantal duiken. Willem
is inmiddels ook duikinstructeur geworden. Na de duik is het heugelijke
feit met de duikbuddy’s nog met een
biertje gevierd. Ook dit jaar organiseert de club in verenigingsverband
de opleidingen voor sportduiker, de
diverse duiken in binnen- en buitenland en al datgene wat bij een duikvereniging hoort. Sinds september
wordt weer elke donderdagavond in
zwembad de Waterlelie aan de Dreef
getraind. Meer weten over de onderwatersport in de regio Aalsmeer? Ga
dan naar www.thamen-diving.nl of

kom donderdag om 21.30 uur langs
in de Waterlelie.

P.V. de Telegraaf Duivensport

Record opbrengst voor
Ride for the Roses
Naaldwijk - De elfde Pre Ride for
the Roses, een initiatief waar de hele sierteeltsector aan meedoet, leverde dit jaar 435.000 euro op. Dit
bedrag maakt een aanzienlijke deel
uit van de totale recordopbrengst
van de Ride for the Roses dat uitkwam op 2.100.000 euro.

Elsa boek
Op de voorpagina van het Elsa
boek, dat is uitgegeven vanwege
het eerste lustrum, prijkt de mijmerbank van de Aalsmeerse keramiste
Anneke Harting.

Cees navluchtkampioen
Voor het eerst Ambassade
van Vrede in Aalsmeer
Aalsmeer - In de Vredesweek van
15 september tot 23 september is er
voor het eerst een Ambassade van
Vrede in Aalsmeer. In de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat
zullen door verschillende activiteiten de vrede dichtbij en veraf onder
de aandacht worden gebracht.
Naast de oecumenische viering in
de Open Hof Kerk op zondag 23
september, zullen er gedurende de
Vredesweek twee avonden worden
verzorgd. Ook zal er de hele maand
de expositie ‘Vergeven - Verzoenen’ te bezichtigen zijn. Het IKV Pax
Christi heeft vorige jaar een Ministerie van Vrede opgericht. Op veel
plaatsen vindt dit navolging met het
oprichten van Ambassades van Vrede, die door verschillende activiteiten vrede dichtbij en veraf onder
de aandacht van de mensen willen brengen. Dit jaar gaat een eigen
Ambassade van Vrede in Aalsmeer
van start. Op maandag 17 september mag de Ambassade een bijzondere gast uit Honduras verwelkomen: Willy Hugo. Hij is bekend met
de sociale dynamiek in de super arme woonoorden van de samenleving in Honduras. Hij heeft verder
een levende kennis van de vredestheologie zoals die leeft in het gewelddadige Honduras. Ook zal Jaap
Schiere vertellen over de Internationale Vredesgemeente. Op dinsdag
18 september gaat gepraat worden
over Syrië. De volksopstand die anderhalf jaar geleden uitbrak in Syrië
heeft zich ontwikkeld tot een regelrechte burgeroorlog waarbij inmiddels zo’n 20.000 mensen omgekomen zijn en vele honderdduizenden
gewond, gevangen of gevlucht. Is er
nog hoop voor Syrië? Jan Jaap van
Oosterzee, werkzaam bij IKV Pax
Christi, gaat in op de situatie in Syrië
aan de hand van portretten van Syriers die zich vreedzaam verzetten te-

gen de dictatuur en de onderdrukking. Daartoe worden enkele gasten
uitgenodigd. Vanaf het begin van de
volksopstand heeft IKV Pax Christi
deze burgeractivisten ondersteund.
Hoe houden de plaatselijke burgercomités dit vreedzaam burgerverzet
vol te midden van een burgeroorlog? Is er nog hoop voor een vreedzamer en vrijer Syrië, als het regime
van Assad ten einde komt? Beide
avonden vinden plaats in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat en beginnen om 20.00 uur.
Tentoonstelling
De hele maand september is de tentoonstelling ‘Vergeven - Verzoenen’
te zien in de Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat 55. Deze fototentoonstellling is in Engeland ontwikkeld
door ‘The Forgiveness Project’, een
organisatie die conflictoplossing en
herstellende gerechtigheid wil bevorderen als alternatieven voor de
eindeloze cycli van conflicten, geweld en misdaad die een stempel
zetten op deze tijd. Ze geeft door
middel van foto’s en verhalen een
indringend en persoonlijk beeld van
vergeving en verzoening wereldwijd.
De verhalen komen van mensen uit
vele landen.
Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met elkaar te verzoenen. De tentoonstelling is de hele maand september te
bezichtigen op zondagen van 11.15
tot 12.30 uur en op woensdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur. Ook
is het mogelijk om voor een groep
een afspraak te maken om de tentoonstelling te bezichtingen. Telefoonnummer van de Kosterij:
0297-326527. Voor meer informatie:
www.dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 8 september
werd de laatste vlucht van dit seizoen gevlogen. Van de 440 ingekorfde duiven wist John van Duren
ook de laatste vlucht op zijn naam
te schrijven. Mede door dit resultaat
werd John 1e Generaal Kampioen,
zowel aangewezen als onaangewezen. Al met al een grandioos seizoen
voor deze duivenmelker. De concurenten weten wat ze te doen staat.
Het navlucht kampioenschap werd
gewonnen door Cees van Vliet.
De uitslag:
1 J. v. Duren
2 C. v. Vliet
3 G. v.d. Bergen

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comb. v. Leeuwen v. Grieken
Comb. v. Ackooij
D. Baars
A. v. Belzen
J. v. Dijk
A. v.d. Wie
P. v.d. Meijden
A. Kok
T. Rewijk
J .Nijenhuis

Eindstand van het ploegenklassement
1
Bosman Kassenbouw
2
A.A. Sloopwerken
3
Bakkerij van Leeuwen
4
C. v. Vliet Holding
5
Oerlemans Confectie

Nog lange weg te gaan!

Jeugdsportfonds Aalsmeer
klaar voor nieuwe sprong
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
heeft de afgelopen jaren grote
stappen gezet. Het aantal kinderen dat ondersteund kan worden
via dit fonds is in de afgelopen vier
jaar meer dan verdubbeld en de organisatie is met de komst van een
nieuw aanvraagsysteem verder geprofessionaliseerd, de naamsbekendheid is toegenomen en meerdere bedrijven hebben zich verbonden aan het Jeugdsportfonds. Toch
zal een verdere ontwikkeling nodig zijn. Immers, de armoede in Nederland neemt toe zodat verhoudingsgewijs steeds minder kinderen financieel de kans krijgen om in
clubverband hun favoriete sport te
beoefenen. De ambitie is het aantal kinderen (nu circa 19.000) waarvan de contributie en hun sportattributen tot maximaal 225 euro per
jaar wordt betaald, te verdubbelen
tot 40.000.
Team versterkt
Het Jeugdsportfonds is klaar voor
een nieuwe sprong, nu de administratieve samenwerking tussen de
(32) lokale vrijwilligersorganisaties
(waaronder Aalsmeer) en hoofd-

kantoor in Amsterdam is versterkt
door een vernieuwd IT-netwerk.
Oud-topsporter Trinko Keen is hier
de afgelopen jaren druk mee geweest, maar zijn hart ligt toch bij
het eigenlijke doel: geld binnenhalen voor kinderen die niet kunnen
sporten. Trinko Keen zal dan ook
vrijgemaakt worden voor het aantrekken van sponsors en het opzetten van gezamenlijke projecten en
zo kan fondsenwerving verder geintensiveerd worden. Volgens de
Kinderombudsman leeft momenteel
één op de tien kinderen in armoede. Het gezin moet rondkomen van
maximaal 1.400 euro per maand.
Volgens de raming zal dit percentage in 2012 nog oplopen naar ruim
elf procent oftewel 367 duizend kinderen. Voor velen van hen is sporten in verenigingsverband er daardoor niet bij. Het Jeugdsportfonds
helpt nu jaarlijks circa 19 duizend
kinderen met het betalen van hun
club en de elementaire sportuitrusting. Het Jeugdsportfonds heeft de
ambitie veel meer van deze kinderen de gelegenheid te bieden om te
kunnen sporten. Er is dus nog een
lange weg te gaan!
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Voetbal zaterdag

de tijdrit beheerst door Mark van
de Broek, partner van Jojanneke.
Hij steekt met kop en schouders uit
boven de rest van het veld met een
gemiddelde snelheid van 38,3 kilometer per uur over een afstand van
2,7 kilometer. Mark wist de drie gehouden tijdritten steeds als snelste te rijden en is daarmee uiteraard ook winnaar geworden van het
eindklassement . Door een krachtige wind, schuin tegen, vielen de tijden niet helemaal mee al reed Eric
Aarsen de tweede tijd met een gemiddelde snelheid van 36,7 kilometer per uur.

Aalsmeer ontsnapt tegen
Opperdoes aan puntenverlies
Aalsmeer - Het was een wedstrijd
om gauw te vergeten: Aalsmeer tegen Opperdoes afgelopen zaterdag.
Twee elftallen waar zelfs een pass
over 10 meter niet aankwam. Waar
Aalsmeer in de eerste helft wel met
75% balbezit zich geen kans wist te
creëren en Opperdoes zo maar met
een 0-2 voorsprong de rust in had
kunnen gaan. Een tweede helft waarin Aalsmeer weer met tien man verder moest (2x geel = rood voor Thomas Harte) en waarin men ook nog
een penalty miste (Peter Neuvel),
maar uiteindelijk toch de drie punten binnenhaalde. Eindstand: 1-0
voor Aalsmeer. Aalsmeer zonder de
geschorste Jeffrey Blikslager creeerde zich een enorm veldoverwicht
de eerste 35 minuten. Er ging echter weinig stootkracht vanuit. Opperdoes hield de gelederen goed gesloten. Met 8 man achter de bal kregen
Salih Yildiz, Calvin Koster, Peter Neuvel en Thomas Harte dan ook geen
schietkansen. Ook de passing onderling was slordig. De eerste kans aan
Aalsmeerzijde was in de 4e minuut
toen Mark Ruessing in de handen
van keeper Jaap Zwaan kopte. Deze zou Aalsmeer in de tweede helft
een paar zekere doelpunten onthouden. Bij Opperdoes hield men Frank
Boersma en Danny Berndsen voorin en sloot bij een aanval Roy Janssens vaak aan. Opperdoes gokte op
de counter. Het was in die eerste 35
minuten niet gevaarlijk. In de 18e minuut had Thomas Harte bijna succes.
Vanaf 45 meter verschalkte hij de ver
uit zijn doel gelopen keeper Zwaan.
Hard terugrennend kon hij de bal
nog voor de doellijn opvangen. Dit
was voor Aalsmeer de enige kans op
een doelpunt in de eerste helft. Opperdoes daarentegen kreeg een levensgrote kans in de 34e minuut.
Danny Berndsen stond plotseling
vrij voor doelman Ray Smidt. Gelukkig voor hem ging de bal naast. In de
42e minuut was het Frank Zwaan van
Opperdoes die vrij voor Ray Smidt
stond. Op het moment suprême struikelde hij en kwam Aalsmeer met de
schrik vrij. Aalsmeer mocht blij zijn
dat de goed leidende scheidsrechter Preston Henshuijs met een 0-0
stand voor rust floot. 46e minuut:

Wissel Ilker Yildiz voor Mark Ruessing. De eerste kans voor Aalsmeer
in de tweede helft kwam toen Salih
Yildiz die zijn tegenstander passerend, zijn voorzet voor de koppende
Ilker Yildiz door keeper Jaap Zwaan
zag weggeplukt. Uit het niets kwam
de 1-0. De voorzet van Salih Yildiz
werd in tweede instantie door Calvin
Koster in het doel gelopen, 1-0. Een
echte opsteker. Een doldrieste actie
van Thomas Harte in de 56e minuut
dat geel opleverde, bracht het aantal in deze wedstrijd op twee, dus
kon hij gaan douchen. Trainer Anthony Servinus moest nu wel een tactische wissel toepassen en bracht Bart
de Jong in voor Calvin Koster in de
57e minuut. De wedstrijd leek gespeeld toen in de 59e minuut Ilker
Yildiz binnen de 16 meter werd gevloerd. De niet in de wedstrijd zijnde Peter Neuvel nam de strafschop.
Hij toucheerde wel de lat maar aan
de verkeerde kant en het bleef 1-0.
Nu was het Opperdoes dat zijn kans
rook en Aalsmeer onder druk zette.
Net als de week ervoor tegen Overbos waren de counters van Aalsmeer
levensgevaarlijk. Uit een teruggelegde bal van Ilker Yildiz in de 74e minuut knalde Vincent Krabbendam via
de vingertoppen van Jaap Zwaan net
naast. In de 78e minuut was het Ilker
Yildiz zelf die hard inschoot, maar via
de heup van een verdediger ging de
bal corner. Afstandsschoten van Opperdoes leverden niet veel op en men
hield gewoon te veel mensen achter
om het Aalsmeer echt moeilijk te maken. 82e minuut: Wissel Noud Bruchner voor Peter Neuvel. In de laatste minuten drong Opperdoes nog
wel aan, maar de grootste en laatste kans van de wedstrijd kreeg Salih Yildiz, toen hij oog in oog met Jaap
Zwaan stond. Weer was de keeper
de winnaar en kon Aalsmeer na het
laatste fluitsignaal van scheidsrechter Preston Henshuijs toch een klein
beetje juichen (van opluchting). Zaterdag 15 september speelt Aalsmeer
uit tegen D.V.V.A. en begint pas het
echte werk. Aanvang wedstrijd 14.30
uur, locatie Sportpark Drieburg aan
het Drieburgpad 5 in Amsterdam.
Door Jack van Mui j den

Van 17 tot en met 27 september

Op fiets van Aalsmeer naar
Londen tijden heliolympics
Aalsmeer - Van 17 tot en met 27
september vindt bij Heliomare de
Heliolympics plaats; een sportevenement waar 3000 kinderen, jongeren en volwassen met een beperking diverse sporten gaan beoefenen. Heliomare organiseert de Heliolympics om aangepast sporten te
promoten, paralympisch talent te
ontdekken en integratie te bevorderen. Er kan kennis gemaakt worden met boccia, boogschieten, tennis, duiken, rolstoelbasketbal, zitvolleybal, zeilen en atletiek. Paralympische kampioenen als Mirjam de Koning (zwemmen), Ronald Vink (rolstoeltennis), Nico Blok (tafeltennis)
en Monique Kalkman (tafeltennis

en rolstoeltennis) geven workshops
en er worden op diverse niveaus
wedstrijden georganiseerd. Naast
veel sportclinics, organiseren diverse locaties van Heliomare in NoordHolland ook sportgerelateerde activiteiten. De Olympische en Paralympische spelen vonden in Londen
plaats. De cliënten van Heliomare Dagbesteding Aalsmeer hebben
dan ook besloten om de afstand van
Aalsmeer naar Londen (512 kilometer) op de hometrainer af te leggen.
Tijdens de Heliolympics gaan zij deze afstand gezamenlijk overbruggen. Deelname aan de workshops
en clinics is gratis. Aanmelden kan
via www.heliolympics.nl.

Secondespel bij tijdrit STG
VZOD Kudelstaart
Kudelstaart - Op donderdag 6 september werd de laatste tijdrit van het
fietsseizoen verreden door de leden
van de STG VZOD Kudelstaart. Eén
seconde was het verschil bij de dames. Dat Jojanneke Kort verstand
heeft van wielrennen is bekend. Ze
won dit seizoen de fiets bij het Tour
de France spel van deze krant. Dat
ze zelf hard kan fietsen is nu ook
bekend.

Op het parcours van de Woudsedijk-Zuid tussen Rijnsaterwoude en
Woubrugge wist ze Ria Bosman met
welgeteld één seconde te verslaan.
Ook de twee voorgaande tijdritten
waren de dames zeer aan elkaar
gewaagd en was het verschil steeds
enkele seconden. In het eindklassement bezet Jojanneke Kort hiermee de eerste plaats op de voet gevolgd door Ria. Bij de heren wordt

Kudelstaart - Op donderdag 20 september start weer het badminton voor dames in de Proosdijhal. Er wordt gespeeld van 10.00 tot 11.30 uur. Wie zin heeft
in een sportieve en gezellige ochtend is welkom. Er mag twee maal voor proef
meegespeeld worden. In de schoolvakanties hebben de dames vrij. Voor inlichtingen: Vrouwen Badmintonclub Slagvaardig, telefoon 0297-326564 of 321509.

Presentatie ZABO-teams
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer gaat
dit jaar van start op zaterdag 22
september. De ZABO, opgericht in
1976, heeft een lastig seizoen achter de rug, maar is nu weer springlevend dankzij aanmeldingen van
nieuwe deelnemende zaalvoetbalteams. Op woensdag 19 september
worden de nieuwe teams gepresenteerd tijdens de jaarlijkse ploegen-

vergadering in het Dorpshuis van
Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Het voetbalseizoen begint dus op 22
september en loopt tot en met 25
mei 2013. Van de achttien speelronden wordt er twaalf keer gespeeld in
sporthal de Bloemhof en zes maal in
de Proosdijsporthal. Volg de laatste
ontwikkelingen over de ZABO op de
vernieuwde website:
www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Ook
zin heeft om te komen klaverjassen?
Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom. Op 5 september is Lenie
Uilenberg eerste geworden met 5616
punten, Marco van der Jagt eindigde op twee met 5451 punten en Kees
Lindeman op drie met 5395 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Ria
van der Laan met 3467 punten.

Badmintonnen
bij Flower Shuttle
Aalsmeer - Zin in een potje badminton? Badmintonvereniging Flower
Shuttle kan nog nieuwe (jeugd) leden
gebruiken. Op maandagavond wordt
er gespeeld in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. De jeugd traint
vanaf 7 jaar traint van 19.00 tot 20.00
uur, vervolgens zijn de velden voor
de senioren recreanten van 20.00 tot
21.15 uur. Vrij spelen kan deze avond
eveneens, van 20.00 tot 23.00 uur. Iedereen is welkom om een keer gratis mee te komen spelen. Een racket is aanwezig. Voor meer informatie: www.flowershuttle.nl of bel 0297342040 tussen 18.30 en 19.30 uur.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD kansloos ten onder
op grasmat GKV
Kudelstaart - Op één van de laatste
warme dagen van het jaar, een dag
waarop zonnebrand geen overbodige
luxe zou zijn geweest, trad het eerste en tevens tweede van VZOD aan
tegen het altijd lastige GKV uit Den
Haag. De temperatuur leek met de
minuut te stijgen.
De wedstrijd begon dan ook in het
volle zonnetje, wat lekker was voor
de toeschouwers, maar iets minder voor de spelers. Het beloofde
een zware middag te worden, mede door de inmiddels vreemd geworden ondergrond, echt gras. De wedstrijd verliep in het begin nog enigszins positief. Onder leiding van Josine Verburg en Jessica Zijerveld kwamen de Kudelstaarters al snel op een
0-2 voorsprong. Zo kwam het initiatief dus bij GKV te liggen. Het antwoord van de Hagenezen liet niet
snel op zich wachten. Twee eveneens
snelle doelpunten zorgden weer voor
evenwicht tussen beide teams, waarna Bart Verheul op zijn beurt voor de
2-3 tekende vanuit een strafworp.
Dit was overigens de laatste keer
dat de Kudelstaartse toeschouwers
konden juichen vanwege een voorsprong. GKV wist voor rust nog drie
keer te scoren. Nils van Os was de
laatste die scoorde voordat de twee
ploegen eventjes mochten rusten: 5-4. De scheidsrechter floot in
voor het begin van de tweede helft.
VZOD/vdBoon begon uiterst geconcentreerd. Dit resulteerde in een
overwicht, waardoor Josine Verburg
de stand gelijk kon trekken: 5-5 dus.
Vanaf dat moment besloot GKV pas
echt te korfballen. Binnen tien minuten werden er maar liefst zes doelpunten gemaakt, vijf in het Haagsche
vak en één voor VZOD, gescoord
door niemand minder dan Jessica
Zijerveld. GKV had geen kind meer
aan dit VZOD, waarna het team met
zeven doelpunten achterraakte: 13-6.
Anika van Os en Bart Verheul brachten de stand via een doorloopbal en
een schot terug naar 13-8. Alles kon
nog op dat moment. De spelers van
GKV hielden echter voet bij stuk en
tekenden voor hun veertiende doelpunt. Donja Passies en Anika van Os
waren als laatste trefzeker voor hun

ploeg, waardoor de 14-10 op het bord
verscheen. GKV deed wat het moest
doen, scoorde er nog drie doelpunten bij waardoor de stand uiteindelijk op 17-10 bleef staan. Een zware wedstrijd, fysiek en conditioneel,
zo oordeelde ook trainer Frits Visser: “We hebben hier te maken met
een valse start”, zij hij teleurgesteld.
“GKV schoot met name in de tweede
helft erg scherp en aanvallend bleven
we maar teveel fouten maken.” Het
tweede van VZOD/vdBoon slaagde
er ook niet in om te winnen van hun
Haagsche opponent. GKV 2 bleek
daar met 17-9 te sterk. De volgende wedstrijd, dinsdagavond 11 september, spelen beide teams thuis tegen KIOS, om zeven uur en half negen. De junioren van Coach Arie Verburg speelden een uitstekende wedstrijd en sloten die met 7-9 winnend
af. Bij de jeugd opmerkelijke scores
bij de C1 (10-1 winst) en D2 (17-4
winst!). Alle uitslagen: GKV 1-VZOD
1 17-10, GKV 2-VZOD 2 17- 9, Zkc
‘31 4-VZOD 3 12- 8, TOP A3-VZOD
A1 7- 9, Haarlem A2-VZOD A2 117, Zaandam Zuid B1-VZOD B1 8- 4,
VZOD C1-Haarlem C2 10- 1, TOP C3VZOD C2 6- 0, VZOD D1-Swift D1 85, VZOD D2-Zkc ‘31 D4 17- 4, VZOD
E1-De Vinken E3 5- 6. Meer info op
www.vzod.nl.

Sebastiaan wint
dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond om 20.00
uur zijn weer de eerste pijlen in de
dartborden in Het Middelpunt geworpen. Het was heel gezellig, mede omdat ook een verjaardag gevierd werd en of het zo moest zijn,
de jarige Sebastiaan Dolk behaalde
de hoogste eer.
Op twee is vader Hans Dolk geëindigd en op drie Kees Kooijman. Volgende week dinsdag 18 september
wordt er wederom gedart en is iedereen vanaf 19.30 uur welkom in ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat
om te proberen de dartpijlen in de
bull te gooien.

Meer bewegen voor ouderen

Badmintonnen voor dames

De verrassing van de avond was
Marcel Verburg, die slechts 1 seconde toegaf op de tijd van Eric.
Stijn Brommer was minder goed
in vorm vanavond en scoorde de
7e tijd. Vooral door zijn prachtige
tweede plaats van de vorige tijdrit en een stabiele eerste tijdrit is hij
als tweede geëindigd in het eindklassement, gevolgd door good-old
Fred Kaslander, die de drie tijdritten
in zijn bekende solide stijl afraffelde. De belangstelling van de jeugd
neemt helaas af. Slechts drie jeugdleden zijn aan de start verschenen,
waarvan geen enkel lid het totaal
van drie tijdritten heeft volbracht.
Met het rijden van twee tijdritten
is Imke Brommer de dame met de
meeste punten, gevolgd door Stijn
Schukking. Voor de volledige uitslag en een uitgebreid verslag:
www.stgvzod.nl.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

Aalsmeer - Lichaamsbeweging
is goed voor de gezondheid. Lichaamsfuncties gaan achteruit
als er geen gebruik van wordt gemaakt. Vita welzijn en advies heeft
in Aalsmeer op een zestal locaties
16 groepen waar MBvO-lessen gegeven worden. Iedereen kan op
zijn eigen niveau meedoen: staand
of zittend. Gewoon gezellig met elkaar, maar er wordt wel bewogen! Er
wordt gebruik gemaakt van allerlei
materialen en muziek. Een les bestaat uit 45 minuten gym en 15 minuten gezellig samen koffie drinken.
Lekker in beweging en nieuwe contacten leggen! In de nu lopende cursussen zijn nog plaatsen vrij. U kunt
eens gaan kijken, maar gewoon een
keer meedoen is nog veel leuker. De
kosten voor een seizoen (september
tot juni) bedragen 72 euro voor 36
lessen, welk bedrag in twee termijnen betaald wordt. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze activi-

teit tot maximaal 70 procent. Meer
bewegen voor ouderen is op maandag in de Meander in de Clematisstraat van 9.00 tot 10.00 uur en van
10.00 tot 11.00 uur en in de Proosdijhal Kudelstaart van 12.30 tot 13.30
uur, van 13.30 tot 14.30 uur en van
14.30 tot 15.30 uur. Op woensdag in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 van 9.30 tot 10.30 uur
en van 10.45 tot 11.45 uur en in de
Brede school op het Poldermeesterplein van 9.30 tot 10.30 uur en van
10.30 tot 11.30 uur. Op donderdag
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat van 9.15 tot 10.15 uur, in
De Oude Veiling in de Marktstraat
van 10.30 tot 11.30 uur en in Meander in de Clematisstraat van 13.30
tot 14.30 uur. Op vrijdag wordt gymles gegeven in ’t Baken in de Sportlaan van 8.30 tot 9.30 uur, van 9.30
tot 10.30 uur, van 10.30 tot 11.30 uur
en van 11.30 tot 12.30 uur. Voor informatie: Vita, tel. 344094.

V.l.n.r. Jack Zantman (Qui Vive), Ron Leegwater (Rabobank), Rob Das
(Qui Vive), Jan Driessen (Rabobank) en Jeroen Verheijen heffen het glas op
de vernieuwde velden en het sponsorcontract.

Hoofdsponsorcontract van drie jaar

Feestelijke opening vernieuwde
velden Qui Vive
Aalsmeer - Op zaterdag 8 september hebben Hockeyvereniging
Qui Vive en Rabobank Regio Schiphol een hoofdsponsorcontract voor
een termijn van drie jaar getekend.
Qui Vive is er trots op om Rabobank
Regio Schiphol opnieuw als hoofdsponsor op de club te verwelkomen.
“Betrokken en dichtbij, dat is wat
de Rabobank als sponsor wil zijn”,
zegt Jan Driessen, rayondirecteur
Aalsmeer-Uithoorn van Rabobank
Regio Schiphol. “Samen met Qui Vive gaan we werken aan een samenwerking tussen leden en bestuur
van Qui Vive én medewerkers van
de Rabobank.” Rob Das, vicevoorzitter van Qui Vive is zeer tevreden
met deze samenwerking. “De sponsorinkomsten gebruiken we om onze ambitie op zowel top- als breedteniveau mogelijk te maken. Daarnaast kunnen wij als club veel leren
van een ervaren hockeysponsor als
de Rabobank.”
Nieuwe velden
Afgelopen zomer is er hard gewerkt
aan de vernieuwing van het keepersveld en veld 2. Bij beide velden
is de oude versleten kunstgraslaag
vervangen door modern semi-water
kunstgras. Na een korte toespraak
van Marcel van Eijk kreeg Wethouder Jeroen Verheijen van Jan Driessen, directeur Rabobank Regio
Schiphol een Qui Vive shirt over-

handigd. De wethouder, in clubshirt,
nam met een strafpush veld 2 in gebruik. De jeugd van Qui Vive liet op
feestelijke wijze Rabobank ballonnen de lucht in. Na een indrukwekkende strafcornerdemonstratie van
Heren 1 en Dames 1 op het nieuwe
keepersveld, waagde ook Jan Driessen zich nog aan een schot op doel.
Qui Vive beschikt met de vernieuwing van haar velden over een fantastische sportaccommodatie waar
de leden optimaal gebruik van kunnen maken.

Speelavond bij
BV Oostend

Daan wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - Op de eerste koppelspeelavond van het nieuwe seizoen
van BV Oostend was het weer lekker druk, maar er werd niet al te
hoog gekaart. Het beste koppel waren Jan en Lida de Nooij met 5446
punten. De tweede plaats is behaald
door R. van de Koppel en H. De Ruiter met 4670 punten en op drie Ubel
en A. Verkerk met 4654 punten.
De poedelprijs ging naar het koppel T.Buwalda en Emmy Schuit met
4099 punten. Bij het jokeren was
Leni onverslaanbaar. De volgende speelavond is op donderdag 17
september in gebouw het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan
op het programma en er is gelegenheid om te rummicubben en hartenjagen. Op donderdag 6 september
is het klaverjassen gewonnen door
Daan Sandee met 5426 punten, gevolgd door Henk van Wichen met
5209 punten en derde werd Henk
de Jong met 5141 punten. Bij het jokeren behaalde Janny Lubbbert met
92 punten de hoogste eer, op twee
Bets Teunen met 143 punten. Iedere 55+er, die zin heeft in een gezellige kaartmiddag, is welkom van 13.30
tot 16.30 uur. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Ouderensoos BV
Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmiddag
van de ouderensoos van BV Oostend
is op donderdag 20 september vanaf
14.00 uur in gebouw Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De zaal gaat open
om 13.30 uur. Het klaverjassen tijdens
de eerste speelmiddag op 6 september is gewonnen door mevrouw R. Pater met 5309 punten, gevolgd door de
heer C. Alderden met 5044 en mevrouw B. Stokman met 4990 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw A. Verkerk met 4126 punten. Bij
het rummicuppen behaalde mevrouw
Valentijn de hoogste eer.
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Voetbal tweede klasse

Maak kennis met nieuwe
sportgroep in zwembad

RKDES opent seizoen met
gelijk spel tegen Davo
Kudelstaart - Net als vorig seizoen
moest RKDES het seizoen openen
tegen Davo uit Haarlem, alleen nu
uit. Vorig seizoen was het op het RKDES park. Beide ploegen zijn gepromoveerd naar de tweede klasse, RKDES door het behalen van het kampioensschap en Davo die de nacompetitie als winnaar af sloot. RKDES kent enkele nieuwe gezichten
in de selectie waarvan er ook een
paar hun opwachting in het eerste
mochten maken. Eigenlijk zijn het
ook weer niet echt nieuwe gezichten. Lorenzo Zorn heeft even een
uitstapje gemaakt van twee seizoenen, maar komt uit eigen gelederen
en Mischa van der Scheur heeft een
uitstapje van een seizoen gemaakt,
maar is toch weer in Kudelstaart beland. Roald Pothuizen is helaas niet
meer terug te vinden in de hoofdmacht. Hij verkoos om in een vriendenteam te gaan spelen. Davo had
zich voorgenomen om de plaatselijke FC te bestrijden met vooral veel
inzet en beleving, terwijl RKDES
het meer moeten hebben van de
techniek. Er ontspon zich een leuke wedstrijd waarin het spel zich in
rap tempo van het ene doel naar het
andere doel bewoog. Zowel RKDES
keeper Wilbert Klijmij als Davo keeper Vincent Hofman lieten zien dat
ze van uitstekend kaliber zijn. Kansen over en weer, maar de mooiste
was voor Morad Arbakan die op de
vuisten van de Davo keeper knalde.
Nog geen minuut later moest Klijmij
alles uit de kast halen om een inzet
van de snelle behendige Davo spits
te stoppen. Toch werd het 1-0 voor
Davo. Wilbert Klijmij stompte een
voorzet weg richting een Davo speler, die met een prachtige omhaal
het net wist te vinden. Nog geen minuut later bestrafte de goed leidende scheidsrechter Meekes een speler van Davo met een rode kaart,
omdat hij veel te hard in kwam op
Steef Hoogwerf Kroon, die van geluk
mocht spreken dat hij slechts licht
geblesseerd raakte bij deze harde
charge. De daar op toegekende vrije
trap werd bijna benut door Wesley
van Schaik, maar zijn inzet was niet
voldoende. Ondanks dat Davo speelde met 10 man, kwamen ze toch op

2-0. Een blunder van Morad Arbakan, die te lullig terug speelde, werd
de Afas/v Berkel brigade noodlottig. De spits van Davo wist keeper
Klijmij te omspelen waarna het binnen schieten een klein kunstje was.
Beetje mee voor RKDES zat het
ook al niet en al helemaal niet toen
scheidsrechter Meekes een inzet die
achter de lijn was geweest niet had
(kunnen) zien en dat was toch wel
lekker geweest zo pal voor rust. De
goal van RKDES kwam er wel, pal
na rust. Een diepte bal werd door de
keeper van Davo met de borst net
buiten de zestien weggewerkt maar
belandde precies voor de voeten van
Steef Hoogwerf Kroom die van 20
meter de bal in het lege doel schoof:
2-1. Trainer Hendriks wisselde tactisch door verdediger Justin de Haan
te vervangen voor aanvaller Maarten
van Putten om zo meer druk naar
voren te kunnen geven. Bijna stond
ook RKDES met 10 man, maar gelukkig zag de scheidsrechter het natrappen van Mischa vd Scheur niet.
Trainer Hendriks had het blijkbaar
wel gezien, want hij werd onmiddellijk gewisseld voor Robin Spaargaren. Met Spaargaren op het veld
vond de plaatselijke FC wat makkelijker de weg naar voren, maar echt
gevaarlijk konden de Kudelstaarters
ook niet worden. Davo kreeg nog
een knetter grote kans, maar Wilbert Klijmij lag wederom in de weg,
terwijl een buitenspel goal nog werd
afgekeurd. Toch kwam RKDES verdiend op 2-2. Een lange bal werd op
links verwerkt door Edwin van Maris.
Zijn voorzet belandde op de wreef
van Robin Spaargaren, die hard uithaalde en de keeper van Davo het
nakijken gaf. Ook Adil Zohni maakte zijn RKDES debuut, maar kon ook
geen potten meer breken. De laatste 10 minuten zouden voor RKDES
moeten zijn. Davo leek zwaar aangeslagen, maar vocht zich toch terug in
de wedstrijd en kreeg door diverse
corners nog veruit de beste kansen
om toch nog de overwinning naar
zich toe te trekken. Gelukkig wisten
de Des mannen met kunst en vliegwerk het doel schoon te houden. De
wedstrijd eindigde dus in 2-2.
Door Eppo

Open water wedstrijden

Laura verpulvert baanrecord
Aalsmeer - Tijdens het weekend van
25 en 26 augustus was de plaats Willebroek gelegen in België de gastheer van een open water wedstrijd
in de plaatselijke roeibaan. Er waren twee zwemmers van Oceanus afgereisd naar België om hier te gaan
deelnemen. Voor Laura Staal begon
de dag om 10.00 uur met de 5 kilometer vrije slag voor dames, jeugd
en senioren. Er stond een behoorlijke wind op de roeibaan die voor
golfslag zorgde. Ook de neervallende regen maakte de omstandigheden zwaar. Toch liet de zon zich ook
regelmatig zien. Laura zwom naar
omstandigheden een goede race. Na
1 uur en 16 minuten finishte ze als
zesde dame. Rond de klok van half
3, mocht ze nogmaals aan de start
verschijnen op de 1 kilometer vrije
slag masters. Er werd flink doorgenomen en na 14 minuten en 28 seconde tikte ze overtuigend als eerste
aan! Tevens heeft Laura het baanrecord met 50 seconde verpulverd, wat
haar een mooie bonus opleverde. Als
laatste kwam Suzanne Brons in actie
op de 2 kilometer vrije slag. Ondanks
de stevige wind , maar uitstekende
belijning waardoor er weinig gekeken hoefde te worden, ging het best
goed na 43 minuten en 18 seconde
kwam ze als elfde het water uit. Zaterdag 1 september moest de open
water delegatie van Oceanus verdeeld worden over meerdere wedstrijden. Daar waar Arjan , Laura, Nina, Vincent en Suzanne afreisde naar
Goes, leefde Margreet zich uit in Vianen. Rond de klok van twaalf uur,
begon de open water dag voor Arjan met de 1 kilometer vrije slag. Het
was dus flink dringen geblazen in de
‘nauwe’ sloot in Wilhelminadorp. Het
werd een zwaar bevochten gevecht
en na 13 minuten en 6 seconden tikte Arjan nipt voor de nummer twee in
zijn klasse als eerste aan. Laura begon met de rest van de dames een
minuut of 8 na de heren. Ook daar
een volle bak qua deelnemers. Het
lukte Laura onder haar 14 minuten

grens te duiken. Met een tijd van 13
minuten en 46 seconde werd ze keurig tweede . Terwijl Laura het water
uit klom, maakte de groep Minioren
1,2 en 3 zich klaar voor hun 250 meter vrije slag. De meisjes gingen samen met de jongens. Nina vond dat
‘brakke water’ helemaal niks. Zoet
en zout samen gemengd. Na 7 minuten en 28 seconde tikte ze keurig
aan als laatste. Rond de klok van half
3 stond er nog 1 uitdaging op het
programma, de 2 kilometer vrije slag
heren- en damesjeugd en senioren.
Arjan en Vincent mochten tezamen
met 52 andere deelnemers een plekje zoeken in de sloot. Vanaf de start
was het meteen flink door zwemmen
om ze snel mogelijk een goede positie te bemachtigen. Vincent ging
als tweede zwemmer onder de brug
door, maar moest toen de kop groep
laten gaan. Na 26 minuten en 47 seconde kwam Vincent als 17e binnen,
gevolgd door Arjan op 10 seconde
die daarmee 21e werd. Een kleine
10 minuten na de start van de heren
was het de beurt aan de dames. Voor
Oceanus lagen Laura en Suzanne
klaar. Ook hier was het zoeken naar
de juiste plek, Laura eindigde als 14e
in een tijd van 29 minuten en 8 seconde, Suzanne werd 20e in een tijd
van 36 minuten en 23 seconde. Zondag 2 september stond alleen Laura
Staal aan de start in Vlissingen. Met
wederom goede weersomstandigheden en een heerlijke water temperatuur, ging zij proberen om nogmaals onder de magische 14 minuten grens te zwemmen. Het zwemmen in brak water staat meestal garant voor snelle tijden. Helaas lukte het haar niet op de 1 kilometer
vrije slag masters, ze moest genoegen nemen met een tijd van 14 minuten en 23 seconde. Wat haar een
tweede plek en een baanrecord opleverde in de klasse 45+. Er staat nog
1 open water wedstrijd op het programma en dan zit het seizoen erop.
Dit weekend mag Beilen het seizoen
afsluiten.
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RKDES doet zichzelf te kort

Liefst 400 medewerkers fietsten mee

DFG bij Ride for the Roses
Aalsmeer - Op zondag 9 september is de jaarlijkse Ride for the Roses weer verreden, ditmaal vanuit Naaldwijk, vanaf het terrein van
bloemenveiling FloraHolland. Ride
for the Roses, het sportieve fietsevenement dat als doel heeft zoveel
mogelijk fondsen aan te trekken
voor projecten van KWF Kankerbestrijding, was ook dit jaar door het
grote aantal deelnemers weer een
groot succes. Dutch Flower Group
(DFG), een groep van 25 gespecialiseerde handelsbedrijven in bloemen en planten, had maar liefst 400
medewerkers vanuit al haar bedrijven enthousiast op de fiets gekre-

gen om deze tocht vanuit Naaldwijk
samen te rijden. Met haar missie
“Making life colourful” had DFG alle
medewerkers opgeroepen om mee
te fietsen voor het goede doel, waar
een groot aantal gehoor aan had
gegeven. Dutch Flower Group heeft
daarnaast, via haar familielid Bloom,
met een groot aantal ketenpartners
ook dit jaar weer invulling gegeven
aan de retailactie bij een landelijke
supermarktketen, door de verkoop
van bossen rozen. Deze bijdrage
werd binnen de opbrengst van de
Pre-Ride trots aangeboden aan de
organisatie en daarmede aan KWF
Kankerbestrijding.

Kudelstaart – Afgelopen zondag speelde RKDES haar eerste
thuiswedstrijd. Roda 23 uit Bovenkerk was de tegenstander. De Kudelstaartse formatie had na een half
uurtje met minimaal 2 doelpunten
verschil voor kunnen staan, maar
dat werd er slechts één. Daarna
kwam Roda 23 pas goed in de wedstrijd en vooral de tweede helft waren ze de betere ploeg.
Na 10 minuten wist Morad Arbakan de thuisploeg op voorsprong te
zetten, na een voorzet van Sander
Boshuisen schoot hij fraai diagonaal raak. Keeper Stevens van Roda
23 stond op het verkeerde been en
de bal verdween in de lange hoek.
Vlak daarna redde dezelfde keeper zeer fraai een schot van Arbakan. Hij tikte de bal onder de lat vandaan, menig Desser telde het punt
al. Pas in de 38ste minuut kreeg Roda zijn eerste kans op scoren. De razend snelle linksbuiten van Roda 23
schoot de bal hoog voor, maar de
kopbal van de spits ging over. Nog
geen minuut later was het wel raak.
Bij een hoge voorzet van rechts kon
Roda 23 speler Visser wel heel erg
vrij inkoppen. Maarten van Putten
kreeg nog een droomkans, maar
zijn inzet stuitte wederom op de
goede keeper van Roda 23 en helaas was de voorzet van Adil Zohni ook al niet zuiver. Anders was de
Afas, van Berkel brigade alsnog met
een voorsprong de rust ingegaan.

Hoe anders was de tweede helft, de
plaatselijke FC kwam nagenoeg niet
meer aan een goede combinatie toe
en werd steeds verder teruggedrongen wat uitmondde in de 1-2. Een
vrije trap van links werd wederom
door de geheel vrij staande Roda 23
speler Dennis Frijn doorgekopt en
de bal belandde in de verre hoek.
Wilbert Klijmij hield RKDES nog
op de been door onder andere een
fraaie pegel uit het doel te ranselen,
maar dat deed de keeper van Roda
23 ook bij een vrije trap van Mark
Schut. Waar Roda 23 de combinatie zocht en vond hanteerde RKDES
veel te vaak de lange bal, wat steevast balverlies opleverde. De 1-3 zat
er meer in dan de 2-2 en dat gebeurde dan ook. De razend snelle Joeij Hartloper, die zijn naam dus
eer aan deed, schoof de bal onder
Wilbert Klijmij door en de wedstrijd
leek beslecht. Maar toch kwam
Edwin van Maris in blessuretijd nog
alleen voor keeper Stevens te staan
en hij schoot kiezelhard raak: 2-3.
Het had zelfs nog 3-3 kunnen worden, maar dat mocht helaas niet gebeuren. RKDES verloor dus de eerste thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd in de tweede klasse vorige was
tegen Davo uit en in Haarlem. Deze wedstrijd eindigde in gelijk spel,
2-2. Komende zondag gaat RKDES
op bezoek bij SMO in Maarssen.

Aalsmeer - Op dinsdagavond start
van 19.30 tot 20.15 uur binnenkort
een nieuwe sportgroep in zwembad
De Waterlelie. Er is gekozen voor
een sportgroep voor de leeftijd van
ongeveer 25 tot 40 jaar, waar mannen en vrouwen helemaal uit hun
dak kunnen gaan in en om het water.
De invulling van de lessen wordt gedaan door een enthousiaste medewerkster van De Waterlelie en zal
bestaan uit een mix van Aqua Power, Bootcamp & Core. In het water
zijn heel veel mogelijkheden om alle
onderdelen van het lichaam te trainen en de conditie te vergroten. Op
de maat van hippe en opzwepende
muziek wordt een intensieve workout van 45 minuten in het water gegeven, waarbij verrassende elemen-

ten in de les worden gebruikt. Na de
les kan men nog meedoen met een
lesje Aqua Zumba en/of nog een
uurtje banenzwemmen, dit alles is
bij de entreeprijs inbegrepen. Laat
jij je ook uitdagen?
Ben je niet bang om flink moe te
worden en met een heel voldaan
gevoel het water uit te stappen?
Kom dan eens meedoen met een
proefles! Op de dinsdagen 18 en 25
september is het mogelijk om tegen
betaling van slechts 4.40 euro per
persoon mee te doen en te ervaren
hoe het is om deze intensieve wijze
in het water te trainen. Er is plaats
voor maximaal 25 personen, dus van
tevoren aanmelden bij het zwembad
is een vereiste. Dit kan per telefoon:
0297-322022 of mail: waterlelie@
esa-aalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Rick Veenemans, Pepijn Versteegh, Suuz Leegwater,
Maud Ofman, Imke Brommer en Daan van Koldenhoven.

Tennis TV Kudelstaart

331 Wedstrijden tijdens
clubkampioenschappen!
Kudelstaart - Van 18 augustus tot
en met 2 september werden op de
kunstgrastennisbanen van TV Kudelstaart weer de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Zowel de junioren als de senioren
speelden hun wedstrijden in deze periode. Aangezien het vakantie was, waren er minder inschrijvingen als de organisatie gewend was,
maar alles is gedaan om de deelnemers dit jaar weer mooie partijen te laten spelen. En dat gebeurde dan ook. Het eerste weekend
was een weekend dat men zich lang
zal heugen. Tropische temperaturen
van rond de 35 graden, een strakblauwe hemel en niet veel wind.
Ook een prachtig scenario om de
verkoeling van de Westeinderplassen op te zoeken. Gelukkig waren er
veel spelers en supporters naar het
park gekomen om hun eerste rake
klappen te slaan en hun favorieten
bij te staan.
Echter door de warmte moesten
toch enkele deelnemers hun wedstrijd opgeven. Gelukkig konden
deelnemers nog verder in de troostronde. In de eerste week werden
zo’n beetje alle eerste ronde-wedstrijden gespeeld, zodat vanaf het
tweede weekend ook de troostronden konden starten. Op de weg naar
de finales was het op elke avond gezellig druk op het park en de kantinecommissie had in samenwerking
met de clubkampioenschapcommissie voor heerlijke versnaperingen gezorgd. Iedere avond weer iets
anders voor spelers en toeschouwers. Vaste prik is de barbecue op

de tweede zaterdag. Nog veel spelers zitten dan in het toernooi. Meer
dan 120 deelnemers aan de barbecue en de wedstrijden waren ook
super om te zien. Uiteindelijk is het
natuurlijk werken naar een super-finaleweekend. De meeste halve finales zijn gespeeld op vrijdag en zaterdag. Op zaterdag werden de laatste wedstrijden rond 19.00 uur afgerond en zo was iedereen nog in
de gelegenheid om van een ander
Aalsmeers evenement te genieten:
De verlichte botenshow met aansluitend een geweldige vuurwerkshow. De zondag was een finaledag die niet beter kon. Van 09.00 tot
18.00 uur waren alle banen bezet
en werd onder een heerlijk zonnetje, met heel veel publiek, om de vele prijzen gestreden. Prachtige wedstrijden, goeie winnaars en zelf trotse tweede prijs winnaars. Na 331
wedstrijden kon om 18.15 uur worden gestart met de prijsuitreiking.
Onder begeleidende muziek van DJ
Pascal Maarsen werden de prijswinnaars naar voren gehaald. Speciale
prijzen waren er voor de jeugdleden welke in de singel clubkampioen zijn geworden. Voor elk van deze 6 kanjers was een officieel tournement t-shirt, wat voorzien was
van de handtekening van niemand
minder dan Thiemo de Bakker. Een
prijs die nog nooit werd gewonnen en nooit meer ergens gewonnen zal worden! Uiteindelijk werd
rond 19.00 uur de laatste prijs uitgedeeld en werd de clubkampioenschapcommissie onder luid applaus
bedankt voor alle inspanningen!

Door Eppo

Prijswinnaar FIQAS loterij
Aalsmeer - Ook dit jaar hield handbalvereniging FIQAS Aalsmeer weer een
grote loterij: in juni gingen vele honderden loten in de verkoop en op de Verenigingsdag, bij de afsluiting van het handbalseizoen, werden de winnaars bekend gemaakt. Jeffrey Groeneveld – jarenlang keeper in het eerste herenteam
- was één van hen: hij won een cheque voor een lekker weekendje weg ter
waarde van 150 euro. Onlangs kreeg hij de prijs uitgereikt door Annelies Stevens van Reisbureau Personal Touch. En zo te zien was hij erg blij met de prijs!
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Pechprijs voor bezemboot

Aalsmeer - Een tegenstrijdig bee
Gewoonlijk moeten teams met ld in de Pramenrace: de bezemboot die zélf wordt gesleept.
‘Penta-pech’ zich kunnen verl
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idwillig om de mannen van de buurt op de dag van de race
bez
ven. Pleister op de wonde is wel
dat de bezemboot van SPIE de emboot een sleepje te gepechprijs heeft gekregen!

Wereldse reis met
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oekers lem van de Polder
bestuur was hier zo verwist vorig jaar de bolgen
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Next Generation
Uniek
Aquaprama
Ocker Nockel II
www.drijfhuis.nl
De SLK
Poelpompjes
‘t Molmme Goedje
Union Junior
‘t Allegaertje
Team Turbana
W Wieven / W v Leeuwens
De Barrel
De Rode Schoentjes
Stoppies
De Eerebaje Plokkers
Aqua Drama
DIP
De Kleine Brug
Tot dat ‘t Zinkt
Stenhuis Maatjes
@ traction
De Gemiste Kans

M. Biesheuvel
S. Baardse
W. v/d Polder
A. v/d Schilden
A. Verhoeve
D.W. Keessen
H. v.d. Heuvel
C.A. De Moor
R. van Leeuwen
C. Piet
J. Tukker
T. van Leeuwen
P. Pannekoek
R.J. Winters
H.A. Spaargaren
C. v/d Schilden
B. v.d. Schilden
H. van Leeuwen
W. Heeren
D. Lanser
J. Brouwer
M.L. Verbruggen
R. Onclin

Bokken
1 49
2 40
3 36
4 51
5 28
6 46
7 38
8 35
9 39
10 29
11 30
12 41
13 53
14 26
15 48
16 32
17 31
18 47
19 25
20 34
21 42
22 37
23 45

175 jaar Terra Nova
Zwaffelaars
De Vreeselijke Vreekens
Dattifloat Team
De Achterste Zaal
Nattevoetjes.nl
De Wijzen uit ‘t Oosten
Het Seringenland
Titanic
Aaltje Bagger
Tuuteblik
“Epoksi” De Praam v P v Pa
De Buertskippers
Poelderboys
Bokkie Beh
ABRACAHADIBA
Rentapraam
De Ideale Schoonzonen
Polder Power
De Gay Bandits
De Raketjes
Blick Black & Bjoetifoel
Diepe Keelen

A. Keessen
G. van der Knaap
E. Vreeken
A.S. Pommerel
H. Freling
M. Verbruggen
R. Maarse
A. Buis
W. Dijt
H. Jansen
J. Strampel
J. Bos
R.J. Pannekoek
R. Molema
M. Uiterwijk
H. Boer
M. Eveleens
J. van Arkel
T. Visser
A. v.d. Hoorn
S. Tromp
M. Offerman
P. v.d. Voort

Snelheid 24 33
De Turftrekkers
25 43
De Meubeltjes
1:44:30
26 27
Frau Schoderböck
1:48:50
27 52
Kees K en de Gotmajoor
1:50:10
28 44
Koenjoos
1:56:05
29 50
Bledje ‘92
2:01:30
2:03:40
Dames
2:08:50
1 55
B.L.O.E.M.M.
2:17:20
2 63
Legale Beppies
2:26:20
3 62
Praamangels
2:48:25
4 60
Herinnert u zich deze nog?
2:57:45
5 65
Team 207
3:01:10
6 64
De Meiden van Staal
3:05:40
7 58
De Tollemetuiten
3:18:59
8 56
Tietenblik
1:57:20 * 9 59
Lek zonder End
2:15:50 * 10 57
Een pot nat
2:41:15 * 11 61
Henk’s Angels
2:48:50 * 12 66
10 PK
3:41:50 *
2:46:25 * Recreanten
4:27:15 * 1 73
De Farregatters
4:23:40 * 2 140 Het Witte Hek
4:24:30 * 3 119 De Vlijtbuiters
4 109 De Beige Banaan
5 131 De Hoge Dijk
2:29:20
6 70
De Prutpraam
2:33:50
7 134 Mozes
2:54:45
8 138 Spraam
3:00:35
9 114 Ome Dirk
3:26:10
10 136 Pinta’s
3:26:20
11 68
De Optimale Achterblijvers
3:29:20
12 132 Ketelbinkies
3:30:15
13 96
Buijte Durrup
3:46:20
14 135 Net op Tijd
3:53:10
15 97
Grote Pino
2:43:55 * 16 127 De Bovenlanden
2:57:15 * 17 126 Tam Tam
2:59:50 * 18 118 Dirrekies gaatje
3:47:20 * 19 83
Vreemdgaanders
3:59:00 * 20 139 Team Calimero
2:35:35 * 21 130 Historische Tuin II
2:55:25 * 22 108 De Kale Zak
2:55:30 * 23 133 Mixed team van ‘t End
4:10:25 * 24 101 ‘t Kacheltje
4:12:55 * 25 78
Ons Praem
4:14:50 * 26 74
De D’weillers
4:15:10 * 27 137 Rondje Omweg
4:14:35 * 28 122 Het D(r)onkere End

Al 18 jaar op Titanic
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r
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e pramenli al te kriebelen bij dez fs al op
zel
racer. Dit keer stond hij van sepen
org
agm
erd
zat
de eerste
aan de Oostember klaar bij zijn hek
je toch maar
teinderweg. Na een tijd

B. Been
T. van der Schilden
A. Verduyn
R. Mulder
T. Boomhouwer
R. Penha

4:17:10
3:44:00
4:19:25
4:07:45
4:13:30
0:00:00

O. Tas
M. v/d Schilden
F. Moolhuijsen
C. Kooij
A. Hansen - Kooij
Y. ten Hoeve
S. Kramer
I. Dijt
N. Beijnvoort
R. v.d. Ochtend
E. Janssens
M. Pauw

2:07:00
2:28:30
2:38:30
2:49:55
2:50:10
2:58:20
3:26:30
3:27:10
2:58:25
3:07:10
3:54:35
3:57:10

B. de Vries
A. Ceelen
T.H. de Vries
T. Eveleens
M. Ceelen
M. van Vuren
C. Alderden
P.J. Sparnaaij
V. Jongkind
R. Visser
P.H. Buskermolen
A. van Gool
E. Maarse
T. van Dam
T. van Veen
G.C. Nooter
E. Slavenburg
J. Arendse
P. Moolhuysen
J. Weij
B.J. Wegman
F. Rinkel
K. Kramer
D. v.d. Polder
M. de Vries
J. de Weille
M. Harting
E. van den Beitel

2:24:25
2:27:50
2:28:35
2:30:40
2:36:25
2:40:55
2:41:55
2:44:25
2:48:20
2:50:25
2:51:10
2:51:25
2:52:20
2:53:50
2:55:55
2:56:10
2:57:45
2:58:50
3:00:40
3:00:40
3:04:10
3:06:05
3:07:05
3:09:10
3:11:45
3:12:55
3:13:25
3:13:30
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29
30
31
32
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35
36
37
38
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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144
111
98
75
120
87
110
102
71
84
115
107
103
142
72
121
141
99
94
143
113
77
129
85
105
100
106
93
90
80
82
69
123
104
89
67
112
88
81
76
128
117
86
92
79
116
95
91
124
125

Op de Valreep
After Dorst
The Beachbikkels
The Last Minute
Het Witje
Aprameja
Heerenmetijd
Weijekoppen
Team Houtje Touwtje
Brood Vloot
Team P.A.P.
Tik ‘m aan
Alupra
De Nachtwacht
De Bierbaron
Golden Skirt Airlines
De Zwarte Ruiter
De Harde Bezems
Neeltje Jacoba
Hovenier
Gang is Allus
Puntjetaartleven
Flessenpost
Pitspoezen
The Beachlady’s
Alu Otto
Gaan met die Paraam
De Lemo’s
De Kornuiten
Kipara
Oversharing
De Drifters
De Dekzwabbers
De Passaat
Import Praam
Voor de Gein
Golddiggers from Dubai
10 x Niks
Piet Keuregies Preem
‘t Schip
Het Eerste Deuntje
De Barreltjes
Ast maar drijft
De Kurkentrekkers
Van Begin tot ‘t End
Kees Bonkezak
Volgas
Pacific Princess
Rode Lantaarns II
Boeren Dozen
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Arno van Bostelen
H. Spaargaren
R. Vismans
A. Weening
W. van Tol
A. Leegwater
B. Heeren
J. Weij
I. Spaargaren
E. Zandstra
A. de Vos
D. Alderden
W. Fokker
E. Verbeek
K. van Leeuwen
E. Gouwerok
P. Stokman
P. de Vries
M. van Langeraad
Rutger Tas
R. van Leeuwen
J. Tas
P.M. Buijs
B. Visser
J. Turk
T. Otto
P. Steur
J. van Denderen
J. Engel
J. Bakker
M. Dol
A. v/d Drift
K. Bakker
M. Braakman
P. Slavenburg
R. Zitvast
E. v.d. Ruit
W. van Kleef
R. Peters
K. van ‘t Schip
M. Streng
F. de Vries
K. Janssens
M. van Luling
J.J. Eveleens
M. Maarsen
R. Koesveld
J. Dikkeboom
J. van Vliet
W. Pike

3:15:30
3:15:30
3:17:40
3:17:55
3:22:50
3:23:55
3:24:15
3:29:25
3:29:55
3:39:45
2:38:50
3:01:05
3:04:40
3:10:25
3:11:20
3:14:25
3:19:15
3:23:10
3:23:35
3:41:45
3:51:05
2:57:55
3:12:05
3:34:40
3:53:25
3:55:20
3:55:40
3:58:20
3:58:25
3:59:25
4:01:30
3:16:40
3:49:05
3:55:25
3:59:30
4:04:00
3:52:05
3:58:35
4:03:10
4:03:20
3:19:10
3:51:55
4:00:15
4:09:30
4:27:30
3:51:35
3:57:50
3:58:50
2:50:55
3:37:00
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