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START 14 SEPTEMBER: 12.30 UUR 

PONTWEG IN OOST

Aalsmeer - ‘Vroeger toen...’ is het 

thema van alweer de 29-ste editie van 

de pramenrace. Eigenlijk was dit het 

thema, want de troonswisseling was 

voor het bestuur van SPIE een reden 

om er een zinnetje aan toe te voegen. 

‘Vroeger toen... we nog een Koningin 

hadden’ is een soort eerbetoon aan nu 

prinses Beatrix, maar geen der teams 

zijn verplicht om iets koninklijks te 

doen of in oranje outfi t te komen. Ieder 

team mag een eigen invulling geven 

aan het thema en vast en zeker dat het 

verkleedfeest op het water weer heel 

veel creatieve creaties zullen geven. 

Aanstaande zaterdag 14 september 

(de tweede zaterdag van het jaar valt 

laat) klinkt om 12.30 uur het startschot 

bij de Pontweg. Het wordt opnieuw 

behoorlijk druk op de Ringvaart en 

de Westeinderplassen, want bijna 

150 pramen doen mee aan dit steeds 

populairder wordende evenement. 

Tijdens de vakantieperiode blijft het 

altijd rustig rond de pramenrace, maar 

zo’n twee à drie weken voor aanvang 

begint het bij de teams meestal te 

kriebelen en worden in no time kop-

pen met spijkers geslagen. 

Het thema ‘Vroeger... toen’ biedt 

diverse mogelijkheden wat uitbeel-

dingen en kleding betreft. Sommige 

teams gaan misschien terug in de tijd 

van het paard en de wagen of de tijd 

toen internet nog niet bestond, maar 

bijvoorbeeld vroeger toen we nog 

geen kinderen hadden, zou wel eens 

voor heel gezellige taferelen kunnen 

gaan zorgen. Overigens kinderen 

worden groot en heel wat jongens 

en meiden hebben de pramenkoorts 

overgedragen gekregen en verschij-

nen nu zelf met teams aan de start. 

Helemaal top, vindt het bestuur van 

SPIE: De pramenrace verjongt vanzelf. 

En het scheelt de clubkas wat betreft 

praampensioenen. Op het laatste mo-

ment willen teams nog wel eens een 

tipje van de sluier van hun gekozen 

onderwerp oplichten, maar eigenlijk 

is geheimhouding een must. Het moet 

tot slot een verrassing blijven.

Kijken en gezien worden

Het bestuur van SPIE kijkt in ieder 

jaar reikhalzend uit naar alle creatieve 

bedenksels van alle deelnemers en 

zij niet alleen. Ook de teams kijken 

graag naar elkaar en halen gekke 

dingen uit op de Pontweg om vooral 

maar gezien te worden. En dit is zeker 

een reden voor heel veel inwoners 

om naar de Pontweg te gaan om al 

deze gekkigheid voor aanvang gade 

te slaan. De eerste teams arriveren 

ongeveer een uur (11.30 uur) van te 

voren, dus voldoende tijd om lekker 

rond te kijken, elkaar succes te wensen 

en natuurlijk de concurrentie nog even 

te bespieden. Want, de pramenrace 

wordt namelijk steeds professioneler. 

Sommige teams moeten vooraf nog 

fl ink klussen om de praam waterdicht 

en vaarklaar te maken, maar er is de 

afgelopen jaren een groot aantal 

nieuwe pramen en bokken gebouwd. 

Deze eigenaren hoeven slechts de lak-

kwast ter hand te nemen of misschien 

zelfs helemaal niets te doen. Nieuw in 

het racebeeld zijn de zogenaamde alu-

minium pramen, niet van de houten 

exemplaren te onderscheiden. Zelfde 

vormen, gemaakt van licht materiaal, 

dus razendsnel. Ook het merendeel 

van deze (nu snelle) teams blijven 

echter gewoon meedoen voor de ge-

zelligheid. Lekker een dagje gek doen 

met vrienden en vriendinnen!

Snellen en recreanten

Maar, er blijven ook teams, die de 

pramenrace als een wedstrijd zien en 

alles op alles zetten om de tocht op 

het water zo snel mogelijk te voltooien. 

Hard werken voor deze teams. Vooraf 

onderzoek hoe de praam of bok het 

snelst door het water bewogen kan 

worden met in het achterhoofd: Is nu 

hout, blik of aluminium sneller? En 

natuurlijk heel belangrijk de Penta 

buitenboordmotor moet in prima con-

ditie zijn en goed blijven functioneren. 

Haperen kost tijd en mogelijk een 

podiumplaats. Op de dag van de tocht 

der tochten staan alle teamleden op 

scherp en wordt tijdens het palaver en 

het ontbijt doorgenomen wie welke 

opdracht gaat uitvoeren. Voor een 

goed verdeeld gewicht in de praam of 

bok hebben de leden vooraf allemaal 

op de weegschaal gestaan en is een 

berekening gemaakt. Het blijft een 

geheim of de weegschaal na het ont-

bijt met heerlijke broodjes en sapjes 

opnieuw boven tafel komt. Het klinkt 

bijna als werken, maar niet voor deze 

teams. Zij beleven net zoveel plezier 

aan de jaarlijkse pramenrace als alle 

recreanten, alleen anders. 

Niet voor niets wordt er gevaren in 

verschillende categorieën. Als eerste 

mogen de snelle teams starten, daarna 

is het de beurt aan de bokken en de 

damesteams en tot slot mag de groot-

ste groep deelnemers, de recreanten, 

de Penta aan de praat brengen. 

De ongeveer 150 pramen en bokken 

varen eerst over de Ringvaart richting 

de kleine Poel om uiteindelijk na een 

toeristische route vol opdrachten te 

fi nishen bij het Praamplein. De eerste, 

snelste pramen arriveren hier rond 

15.15 uur. Wie na 16.30 uur aanmeert, 

krijgt een strafpunt. Vanaf ongeveer 

17.00 uur vindt de prijsuitreiking 

plaats in de feesttent.

Het bestuur van SPIE en de redactie 

van de Praambode wensen alle deel-

nemers een behouden vaart en alle 

bezoekers veel kijkplezier!

Deze zaterdag weer verkleedfeest op het water!

Pramenrace: ‘Vroeger toen... 

we nog een Koningin hadden’

PRAAMONTBIJT:  08.00 - 9.30 UUR 

'T DRIJFHUIS, UITERWEG

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

14 
sept.
2013

In samenwerking

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

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 
VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 
TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 
VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 
TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 
TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 

VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE 

NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER 

TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN 

KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 
KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN 
KONINGIN HADDEN VROEGER TOEN... WE NOG EEN KONINGIN HADDEN toen...

DEZE WEEK:

 Praambode

 Oud-burgemeester opent 
Aalsmeers bloemencorso

 Mogelijk nóg drie 
Aalsmeerse beschermde 
dorpsgezichten

Tel: 0297-341900         www.meerbode.nl 1

KORT NIEUWS:

Aanhouding na 
belediging agent
Aalsmeer - Op maandag 9 
september om elf uur in de 
ochtend is in de Thailand-
laan in Greenpark een 33 jari-
ge man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aangehouden. De 
man vond het nodig de Hitler 
groet naar agenten te brengen. 
Toen hij hier op aangesproken 
werd volgde een reeks beledi-
gingen. De 33 jarige mocht af 
gaan koelen in de politiecel. 

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER-AALSMEER.NL

ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS
B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

4 HALEN, 3 BETALEN*
OP ALLE INTERSTATE ZOMERBANDEN

INFORMEER BIJ ONS OF KIJK ONLINE: 
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/INTERSTATE
* Let op: bij aankoop 4 Interstate zomerbanden betaalt u er 3 (excl. montage,  balanceren, ventielen en afvalbeheersbijdrage). 
Bij aankoop 2 banden geldt 25% korting. Actie geldig t/m 30 september 2013. Niet geldig i.c.m. andere acties.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Licht- en kracht installaties
Beveiligingsinstallaties
Brandmeldinstallaties

T: 0297 - 328387 
www.hansstokkel.nl

Startende ondernemers! 
Kom naar het 

Startersplatform 
op 26 september. 

Lees meer in deze krant!

energieloket
14 setember van
11.00-13.00 uur
punterstraat 2

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Vacature 
van de week: 

Productie-
medewerker

Spectaculair was de vuurwerkshow afgelopen zaterdag bij de watertoren. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aanstaande zaterdag 14 september weer pramenrace. 
Kijk voor alle ins en outs in de Praambode!

Feestweek, pramenrace, Hibra en monumentendagen

Droge en spectaculaire start 
van feestmaand september!
Aalsmeer - Een droge, gezelli-
ge en druk bezochte braderie, mis-
schien wel een record aantal deel-
nemers aan de verlichte boten-
show, een gevarieerde presentatie 
van het theateraanbod komend sei-
zoen in Crown bij de watertoren en 
een spectaculair en kleurrijk vuur-
werk dat werkelijk duizenden men-
sen uit Aalsmeer en verre omgeving 
mocht verwelkomen: September 
feestmaand is grandioos gestart! De 
voorspellingen qua weer waren voor 
de zaterdag niet al te best, zo’n vijf-
tig procent kans op regen, maar de 
buien gingen (gelukkig) Aalsmeer 
voorbij. Pas rond vijf uur, tijdens het 
opruimen van de braderie viel een 
licht buitje. De braderie was een ge-
varieerde presentatie van stand-
houders met allerlei spulletjes, ac-
tieve verenigingen en politieke par-
tijen en veel aandacht voor de jong-
ste bezoekers met verschillende at-
tracties. Het was leuk rond lopen, 
weer oude bekenden tegen komen, 
dus bijpraten, en profi teren van di-
verse aanbiedingen. Van het begin 
tot het einde was het bezoekersaan-
tal goed te noemen, bij fases zelfs 
superdruk.

Theater en vuurwerk
 In de avond klaarde het weer verder 
op en werd het zelfs nog een heerlij-
ke zomeravond. Prima temperatuur-
tje om buiten te genieten van aller-
lei activiteiten. De organisatie van 
Vuur en Licht op het Water presen-
teerde dit jaar voor het eerst op een 
extra evenement rond de waterto-
ren. De watertoren vormde met de 
lasershow het middelpunt van the-
ateracts die de komende maanden 
in het Crown Theater Aalsmeer be-
zocht kunnen worden. 
Het spits werd afgebeten door de 
Kinderband, daarna was het podium 
voor cabaretier Eric Koller, de Ope-
ra Familia liet zich horen en voor de 
afsluiting droeg de openingsact van 
het seizoen, ‘The Big O’, de ode aan 
de legendarische zanger Otis Red-
ding op 26 oktober, zorg. De pre-
sentatie hierbij werd verzorgd door 
Ron Leegwater. De spanning steeg, 
het aftellen voor de vuurwerkshow 
begon bijna, maar er was eerst een 
verrassingsact. Op het water liet een 
‘waterman’ allerlei stunts zien en 
door zijn verlichte pak en fakkel en 
het opspattende water werd het een 

act waar nog lang over nagepraat 
zal worden. Maar, dat wordt het ze-
ker ook over het daarop volgende 
vuurwerk. Prachtige sterren en bloe-
men in diverse kleurcombinaties 
volgden elkaar in een snel tempo op. 
Een spektakel wat heel wat oh’s en 
ah’s deed klinken. En na afl oop een 
spontaan applaus. Niet alleen van 
de kijkers bij de watertoren, maar 
ook vanaf de waterkant en van-
af de verlichte boten gingen spon-
taan de handen op elkaar. Aalsmeer 
heeft haar nummer drie notering 
van Nederlands mooiste vuurwerk-
shows voor honderd procent waar 
gemaakt! Chapeau voor initiatief-
nemer en organisator Mike van der 
Laarse. Wie overigens nog meer in 
verlichte sferen wil raken: De Uiter-
weg presenteert nog tot en met aan-
staande zaterdag 14 september ver-
lichte tuinen! 

Vroeger toen...
En feestmaand september is natuur-
lijk nog lang niet ten einde. De feest-
week in de tent op het Praamplein 
duurt nog tot en met zaterdag 14 
september met vanavond, donder-
dag, het 100% Aalsmeer feest met 
onder andere Gerard Joling, vrijdag 
ouderenmiddag en ‘s avonds party-
time met ondermeer de Venga Boys 
en zaterdagavond een feestelijke af-
sluiting met het jubileumfeest rond 
Wolter Kroes. Zaterdag 14 septem-

ber wordt het overdag weer feesten 
en lol hebben tijdens de pramen-
race met thema ‘Vroeger toen...’ De 
verkleedrace op het water start om 
12.30 uur bij de Pontweg. Voor uit-
gebreide informatie zie de speciale 
Praambode. En in dit weekend, za-
terdag 14 en zondag 15 september, 
zijn de open monumentendagen, die 
kijkjes gunnen in kerken, het ge-
meentehuis en het Boomkekwe-
kerskerkhof, en wordt op bedrijven-
terrein Hornmeer voor de twaalfde 
keer het motorsportevenement Hi-
BRA gehouden. Zaterdag begint de 
3 uur race van Aalsmeer om 19.30 
uur, op zondag zijn de motorpresen-
taties vanaf 10.00 uur met om 13.00 
uur de offi ciële opening door burge-
meester Jobke Vonk-Vedder. 

Corso en Kunstroute
Een weekend later kunnen de bloe-
metjes letterlijk buiten gezet wor-
den, want het bloemencorso is te-
rug! Op zaterdag 21 en zondag 22 
september trekt het corso weer door 
Aalsmeer. Het thema voor de ko-
mende editie is ‘Vrije tijd’. Hetzelfde 
weekend vindt ook de Aalsmeerse 
Kunstroute plaats. 
Op een twintigtal locaties verle-
nen beide dagen meer dan honderd 
kunstenaars, dichters en musici hun 
medewerking aan deze kunstmani-
festatie. Beide dagen te bezoeken 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Met hoogwerker huis uit!
Aalsmeer - Een stukje hulpverle-
ning met een hoofdletter afgelo-
pen maandag 9 september rond 
half zes in de middag. Een bewoon-
ster van de Schoolstraat had ern-
stige rugklachten en moest hier-
voor naar het ziekenhuis. Ambulan-
ce-medewerkers zagen geen moge-
lijkheid om de bewoonster veilig en 

verantwoord naar beneden te dra-
gen. De brandweer bood hulp. Met 
de hoogwerker is de bewoonster uit 
haar huis getakeld. Vervolgens is de 
bewoonster per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Complimenten 
voor de brandweervrijwilligers, die 
alle mogelijke materialen hebben 
ingezet om hulp op maat te bieden! 

Win een iPod Touch of cadeaubon
Jongerenpeiling in Aalsmeer
Aalsmeer - Tussen maandag 16 
en vrijdag 20 september valt bij al-
le Aalsmeerse jongeren tussen de 
12 en 23 jaar een enquête: ‘Jonge-
renpeiling 2013’ op de deurmat. In 
de enquête worden vragen gesteld 
over vrije tijd, zoals sport, cultuur 
en uitgaan, maar ook over school, 
werk, veiligheid, wonen, gezondheid 
en alcohol en drugsgebruik. Wet-
houder Jeugdzaken, Rik Rolleman: 
“In juni heeft het college besloten 
om een jongerenpeiling uit te voe-
ren onder alle Aalsmeerse jongeren. 
Dit zijn ruim 4.000 jongeren in de 
leeftijd tussen de 12 en de 23 jaar. 
De enquête kan zowel op papier als 

digitaal worden ingevuld. De ge-
gevens voor het inloggen staan in 
de brief bij de enquête. Ik roep al-
le Aalsmeerse jongeren op om hun 
stem te laten horen en de enquête 
in te vullen. Uiteraard worden gege-
vens anoniem verwerkt.” 

Onder de jongeren, die de enquête 
invullen, zal een iPod Touch en di-
verse VVV cadeaubonnen worden 
verloot. Zeker een reden om de en-
quête in te vullen. Het resultaat van 
de Jongerenpeiling 2013 wordt in 
2014 bekend gemaakt en wordt  ge-
bruikt om beter zicht te krijgen op 
wat jongeren belangrijk vinden. 

Brandstichting bij Parochiehuis
Aalsmeer - Op zaterdag 7 sep-
tember hebben vandalen gepro-
beerd het houten Parochiehuis in 
de Gerberastraat in de brand te ste-
ken. Een fl es wasbenzine was tegen 
de gevel aangezet en vervolgens 
aangestoken. Leden van de Scou-
ting ontdekte het vuur en hebben 
er twee brandblussers op leeg ge-

spoten. De brand was hiermee ge-
lukkig geblust. De plastic regenpijp 
was voor een groot deel gesmolten 
en is behoorlijk verbrand. De brand-
stichting heeft tussen vier uur en 
half vijf in de middag plaatsgevon-
den. Omwonenden worden verzocht 
extra alert te zijn. De politie gaat in 
de buurt meer controles houden.

Onwel in de bus
Kudelstaart -  Op zaterdag 7 
september om negen uur in de 
ochtend is een 20 jarige vrouw 
uit Kudelstaart onwel geworden 
in de bus. De 20 jarige kondigde 
aan duizelig te zijn en viel vervol-
gens fl auw. De chauffeur heeft 
de bus op de Hoofdweg gestopt 
en heeft hulp ingeroepen. Mede-
werkers van de ambulance en de 
politie waren snel ter plaatse. De 
20 jarige was gelukkig weer snel 
bij. De combinatie van geen ont-
bijt en snel naar de bus hollen 
was haar even teveel geworden.

Naar ziekenhuis 
na wespensteek
Aalsmeer - Op donderdag 5 
september om half vier in de 
middag is een 40 jarige man uit 
Baarn gestoken in zijn hoofd 
door een wesp. Hij reed op dat 
moment in zijn auto op de Ma-
chineweg. De man kreeg een al-
lergische reactie en sloeg alarm. 
Medewerkers van de ambulan-
ce en de politie waren snel ter 
plaatse. De man uit Baarn is in 
snel tempo naar het ziekenhuis 
gebracht.

IPhone uit 
winkel weg
Aalsmeer - Op donderdag 5 
september is rond één uur in de 
middag de iPhone van een me-
dewerkster in een winkel in de 
Zijdstraat gestolen. De eigena-
resse heeft direct het track and 
trace systeem ‘fi nd mij iPhone’ 
aangezet. Ook een handige 
manier voor de politie om mo-
biele telefoons terug te vinden. 
Het onderzoek loopt nog.

Racefi etser na 
valpartij gewond
Aalsmeer - Op vrijdag 6 sep-
tember rond één uur in de mid-
dag heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Stom-
meerweg. Een 31 jarige man uit 
Aalsmeer reed op een racefi ets 
met aan zijn hand een moun-
tainbike. Een getuige zag dat 
de sturen van de fi etsen elkaar 
raakten. De 31 jarige kwam ten 
val en is met vermoedelijk een 
gebroken sleutelbeen naar het 
ziekenhuis vervoerd.

12 september 2013Editie: Aalsmeer
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KERKDIENSTEN

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

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 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.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, 
www.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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

gels. Spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag om 10u. 
dienst en 16.30u. jeugddienst in 
CGK met ds. M. Hogenbirk.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
woord-communieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosteren 
zondag 10.30u. in Karmelkerk dien-
sten olv parochianen. Donderdag 
19 september 10u. in Karmelkerk 
woord-communiviering met A. Blonk. 
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Tevens 10u. 
kinderkerk.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag oecumenische dienst om 10u. 
met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10u. oecumenische viering in De 
Spil met A. Blonk en H. van Dalen.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 17 sep-
tember in gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: De profetie van 
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk 
bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Peter de 
Jong.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en om 16.30u. met ds. M. Hogen-
birk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met mevr. Ellen van Houten. Collec-
te voor Doopsgezind Wereldwerk. 
Opvang allerkleinsten en zondags-
school. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. Z. 
de Graaf, Katwijk. Organist; Th. 
Griekspoor.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist M. Noor-
dam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

Zondag 
15 september

Vermist:
- P.F. Von Sieboldlaan: Grijs-zwart gestreepte cypers ongecastreerde 

katertje. Ongeveer 2 jaar en heeft grote achterpoten.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Schildpad poes met wit kinnetje,bef en 

sokjes voor.
- Van Cleeffkade: Bruin-grijs cypers katje van 10 tot 11 maanden met 

wit befje, heet Ziggy.
- Aalsmeerderweg: Grijze kater met witte buik.
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Jonge rode kater met op elk oor een wit 

vlekje.
- Aalsmeerderdijk: Kleine zwarte poes met witte bef.

Gevonden:
- Ampèrestraat: Zwart-witte kat. Vrij klein.
- Koningsstraat: Grote witte cyperse kat. Buik wit en rug cypers. 
- Kruising Ophelialaan met de N196: Grijs cyperse kat met witte buik, 

bef en kin.

OVAK naar de 
zeilschool
Aalsmeer - Op 7 september heeft 
de OVAK op de braderie gestaan. 
Er hebben zich weer nieuwe le-
den aangemeld, waar de vereni-
ging blij mee is. Op de stand ston-
den twee prachtige bloemstukken. 
Deze zijn na afloop van de braderie 
bezorgd bij het Zorgcentrum en bij 

Lunchen bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 18 septem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting en van 12.00 tot 
13.00 uur wordt een overheerlijke 
lunch geserveerd in de Oost-Inn in 
de Mikado in de Catharina Amalia-
laan. Van 19.30 tot 21.30 uur wordt 
een creatieve avond georganiseerd. 
Het maken van een reliëfschilde-
rij van aluminium staat op het pro-
gramma. Iedereen is welkom. Voor 
inlichtingen: 0297-325636, 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

het Kloosterhof. Het aantal pennen, 
die in de glazenpot zaten, was 116. 
De prijswinnaar krijgt de prijs thuis 
bezorgd. Donderdag 19 september 
opent de OVAK het nieuwe seizoen 
met een bezoek aan de zeilschool. Er 
zal uitleg worden gegeven hoe het 
er bij de zeilschool aan toe gaat. Ook 
wordt een demonstratie gegeven in 
de zeilmakerij. 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur 
en is bij de zeilschool aan de Ku-
delstaartseweg 64. 

Hollandse maaltijd met 
Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 20 septem-
ber is er weer een Open Hof Keu-
ken. Er wordt deze keer een Hol-
landse maaltijd geserveerd. Ook 
aan de vegetariërs wordt gedacht. 
De kosten bedragen  4 euro per 
persoon. Iedereen is van harte wel-

kom in het Baken in de Sportlaan 
86. Vanaf 17.45 uur is de deur open 
en de maaltijd eindigt omstreeks 
20.00 uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is elkaar ontmoeten. Op-
geven kan via email:  diaconie@
pgaalsmeer.nl of bel 06-41700923.

Cheque OSA voor houtzagerij
Aalsmeer - In de maand augustus 
is weer een subsidiecheque over-
handigd door OSA namens de ge-
meente Aalsmeer. Dit keer werd de 
cheque gegeven aan de heer C.G. 
Dekkers als vertegenwoordiger van 
de Stichting GA. 
Deze stichting heeft via de Levend 
Evangelie Gemeente meer dan 2.500 
euro ingezameld voor een project in 
Wit Rusland. Er is dan ook als ver-
dubbeling een cheque van 2.500 
euro gegeven voor de aanschaf 

van machines voor een houtzage-
rij van Republican Chaaritable Pu-
blic Organization ‘Life’ in Shchuchi-
no. Deze houtzagerij wordt gerund 
door ex-alcohol- en drugsverslaaf-
den. De penningmeester van OSA 
overhandigde de cheque namens 
de gemeente Aalsmeer. Mocht u 
meer willen weten over OSA en 
een subsidie nodig hebben naast 
uw eigen inzameling voor uw pro-
ject kijk dan op de website van OSA:  
www.osa-aalsmeer.nl.

Informatiebijeenkomst Mantelzorg 
gedragsveranderingen bij dementie
Aalsmeer - Vier keer per jaar or-
ganiseert het ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie samen 
met het mantelzorg steunpunt in-
formatiebijeenkomsten voor naas-
ten. Op vrijdag 20 september is dr. 
Blaauw, sociaal geriater bij GGZ In-
geest, de gastspreker. Dr. Blaauw is 
als arts zeer betrokken bij zijn pa-
tiënten met dementie en weet als 
geen ander de gevolgen van de-
mentie over te brengen op groter 
publiek. Hoe vanzelfsprekend is het 
dat het gedrag veranderd, is gedrag 
te beïnvloeden, worden emoties 
zichtbaarder als iemand dementie 
heeft en wat kunnen mantelzorgers 
doen, zijn vragen die aan bod ko-
men. Iedereen die mantelzorg ver-
leend aan iemand met dementie is 
van harte uitgenodigd om deze bij-
eenkomst bij te wonen. Vaak is niet 
duidelijk welke en hoeveel impact 
deze ziekte heeft op  partners en 
kinderen, dus ook voor professio-
nals en vrijwilligers in de dementie-
zorg kan deze bijeenkomst bijdrage 
tot meer begrip voor de mantelzor-
ger. De locatie van de informatiebij-

eenkomst is in verband met een ver-
bouwing in gebouw Irene deze keer 
de koffiezaal van aanleunwonin-
gen Bloemendaele. Voor informatie 
en aanmelding kan contact opge-
nomen worden met Ellen Millenaar, 
coordinator van het ontmoetings-
centrum via emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl of 06-22468574. De 
zaal is open om 9.45 uur, de bijeen-
komst duurt tot 11.30 uur. 

Veilig voelen
Op dinsdag 1 oktober is er ge-
spreksgroep kinderen van mensen 
met dementie. Deze keer wordt één 
van de vier basisbehoeften van ie-
mand met dementie besproken, na-
melijk zich veilig voelen. Hoe veilig is 
de wereld voor iemand met demen-
tie? Wat heeft iemand met demen-
tie nodig om zich veilig te voelen? 
En hoe kan aan hen dit gevoel ge-
geven worden? Ook hiervoor kun-
nen geïnteresseerden zich aanmel-
den via bovengenoemde weg. Deze 
bijeenkomst is wel in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat en is van 19.30 
tot 21.00 uur.

Waar is kat Arie
Aalsmeer - Sinds 2,5 week wordt kat 
Arie vermist. Arie is een oranje/rode 
kat met witte snorharen en hij heeft 
een rood halsbandje om. Zijn baasje 
woont sinds kort op de Bilderdammer-
weg 92 in Kudelstaart. Wellicht dat Arie 
hier in de buurt rond hangt. Maar om-
dat zijn baas ook op de Uiterweg heeft 
gewoond, is er ook een kans dat Arie 
naar zijn oude huis is gelopen. Wie 
Arie heeft gevonden of gezien, wordt 
verzocht te bellen met 06-42570663.

Nieuwe cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. Het 
kan iedereen overkomen, niet alleen 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? Een nieuwe cur-
sus EHBO start op 19 september en 
wordt gegeven op donderdagavond. 
De cursus bestaat uit 13 avonden. 
De deelnemers worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-

merken van lichamelijke aandoe-
ningen, bijvoorbeeld hartfalen, be-
roerte, suikerziekte, worden geleerd 
en wat is dan de eerste hulp. De cur-
sisten krijgen een gedegen oplei-
ding inclusief reanimatie en het be-
dienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt ge-
werkt met een LOTUS (landelijke or-
ganisatie tot uitbeelding van slacht-
offers). De cursus wordt in decem-
ber afgesloten met een examen. Als 
extra kan daarna een cursus eerste 
hulp bij kinderen gevolgd worden 
en een cursus wandelletsels. 
Belangstelling gewekt? Ga dan naar 
de website www.ehboaalsmeer.nl 
en download het inschrijfformulier 
of neem contact op met Gerie Veel-
enturf via 06-49227905.

Oecumenische 
dienst in Spil

Kudelstaart - Zondag 15 septem-
ber wordt er een Oecumenische 
dienst gehouden in de Spil aan de 
Spilstraat 5. De dienst wordt ge-
organiseerd door leden van de RK 
Kerk Sint Jan Geboorte en de Sa-
men op Weggemeente. Het the-
ma is: God van Vrede. Voorgangers 
zijn pastor A. Blonk en dominee J. 
van Dalen. Het Interkerkelijk koor 
Song of Joy onder leiding van Hil-
bert Kamphuis zal haar medewer-
king verlenen, evenals Marco van 
der Werf op piano en Jan Sikkema 
op orgel. De dienst begint om 10.00 
uur. Iedereen is van harte welkom.

Leger des Heils 
bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdag-
middag 19 september is er 
weer een ledenmiddag van de 
PCOB.  De heer Wim Bijl zal 
deze middag komen vertellen 
over het werk dat al 125 jaar 
gedaan wordt door het Leger 
des Heils. Het Leger des Heils 
is een internationale beweging 
en behoort tot de universe-
le christelijke kerk. Zijn bood-
schap is gebaseerd op de Bij-
bel. Zijn dienstverlening wordt 
gestimuleerd door de liefde 
tot God en zijn opdracht is het 
Evangelie van Jezus Christus te 
prediken en in Zijn naam men-
selijk nood te lenigen zonder 
enige vorm van discriminatie. U 
bent van harte uitgenodigd om 
deze middag bij te wonen, die 
begint om 14.30 uur en gehou-
den wordt in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad.

Zondag Meer-
ontmoeting 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
15 september is er weer de open 
Meer-ontmoeting. Deze bijeen-
komst is voor blond en grijs, zoe-
kenden en betweters, alleenstaand 
of gezin, gelovigen en ongelovigen, 
kortom voor iedereen! Niet eng, niet 
spannend, maar wel vrijblijvend en 
gezellig met elkaar eten, een aan-

tal liederen zingen, elkaar spreken, 
een gewone ontmoetingsplaats en 
het kost niets. 

Inloop met koffie en thee vanaf 
16.30 uur in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat, waarna rond de klok van 
17.00 tot 17.15 uur het eten geser-
veerd wordt. Ook dit kost niets en 
aanmelden is niet nodig. En iemand 
meenemen, mag ook nog. Informa-
tie te verkrijgen bij Hester Harting, 
Kathelijne Spaargaren of Robert 
Heil via 0297-343551.



Muziek/Film
T/m 19 september:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 13 september:
* Dance party met dj in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 14 september:
* Thema-party in café de Praam, 
Zijdstraat met dj v/a 22u. 
Zondag 15 september:
* Band Flat Tire in The Schack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.

Exposities
12 t/m 14 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
14 en 15 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag en zondag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de. 
* Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen in galerie Sous-Terre. Zater-
dag en zondag van 11 tot 18u.
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Vanaf 5 september:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude 
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open za-
terdag 7 september om 16u. Tot en 
met 20 oktober

Diversen.
Tot en met 14 september:
* Feestweek Aalsmeer met donder-
dag Dag van je Leven en ‘s avonds 
100% Aalsmeer met o.a. Gerard Jo-
ling, vrijdag ouderenmiddag en 
dancefeest vanaf 20u. met o.a. Ven-
gaboys, zaterdagavond feestavond 
met o.a. Wolter Kroes. Zie: www.
feestweek.nl.
* Verlichte tuinen op de Uiterweg, 
Centrum, elke dag vanaf 21u.
Donderdag 12 september:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Borrel Aalsmeer in foyer Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 17u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 13 september:
* Start dartseizoen bij Poel’s Eye in 

Dorpshuis Kudelstaart. Start 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 14 september:
* Pramenrace Aalsmeer. Start 12.30u 
bij Pontweg. Prijsuitreiking v/a 17u. 
in feesttent Praamplein.
14 en 15 september:
* Open monumentendagen. The-
ma: Macht en pracht. Dorpskerk 
open en Oud katholieke kerk, Oost-
einderweg. Gedichtentuin in Boom-
kwekerskerkhof, Stommeerweg. Za-
terdag en zondag 10 tot 16u. Tevens 
rondleiding in gemeentehuis om 
11u en om 13.30u.
* Hibra motorevenement op bedrij-
venterrein Hornmeer, Lakenbleker-
straat. Zaterdag 3 uur van Aalsmeer 
v/a 19.30u., zondag trainingen v/a 
10u. Officiële start 13u.
Maandag 16 september:
* Koppelkaarten BV Oostend in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Damesvereniging bijeen in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 20u.
Dinsdag 17 september:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 18 september:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66 v/a 9u. Ook 
lunch 12-13u. en creatief v/a 19.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bijeenkomst rond Zabo zaalvoet-
balcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20.30u.
Donderdag 19 september:
* Bezoek OVAK aan Zeilschool, Ku-
delstaartseweg 64. V/a 14u.
* Leger des Heils bij PCOB in zorg-
centrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Sjoelen in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat v/a 20u.
21 en 22 september:
* Kunstroute Aalsmeer met meer 
dan 100 kunstenaars op 24 locaties. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.

Vergaderingen
Donderdag 12 september:
* Eerste beraad en raad na zomer-
stop in gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 18 september:
* Wmo-raad vergadert in ruimte 011 
in gemeentehuis v/a 15u.
Dinsdag 24 september:
* Bijeenkomst voor vrijwilligers, op-
roep gemeente in raadskelder, ge-
meentehuis, 16 tot 17.30u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

AANBIEDING:

Ukelele 
‘Gypsy Rose’
met hoes

Drumstokken 
‘Agner’
        per set

Onderhoudsset 
voor saxofoon, trompet 
en klarinet           vanaf

€ 34,95

€ 10,80 € 9,95

€ 95,-

Onderhoudsset Onderhoudsset 

€ 95,-

KOOPJE:

NIEUW:

Western gitaar
‘Richwood’
diverse kleuren

Een volle tent tijdens de eerste activiteit: Kerkdienst door vier Aalsmeerse ker-
ken. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Veel muziek tot en met zaterdag!
Volle kerktentdienst op 
eerste feestweekdag
Aalsmeer - Met een volle tent-
dienst, georganiseerd door vier 
Aalsmeerse kerken, is afgelopen 
zondag 8 september de feestweek 
van start gegaan. De rest van de 
dag is gebruikt om de tent verder 
in te richten voor het nog komende 
programma. Op maandag de sport-
avond van SPIE, op dinsdag het 
nostalgisch filmfestival, op woens-
dag de Rabo-kindermiddag met de 
kindermuzikant Dirk Scheele en in 
de avond optredens van de bands 
Almost Famous en Goet Foud. Van-
daag, donderdag 12 september, krij-
gen gehandicapten de dag van hun 
leven aangeboden en vanavond 
wordt het vast heel druk tijdens de 
100% Aalsmeer avond. Wie in de 
voorverkoop kaarten heeft gekocht, 
is verzekerd van een plaatsje in de 
tent. Met name deze avond is in trek 
bij de inwoners. Alleen in Aalsmeer 
woonachtige artiesten gaan zich la-
ten horen en zien. Optredens zijn er 
van Sasja Brouwers, Rick van der 
Kroon, Jan Leliveld en Gerard Jo-
ling en DJ Kees Markman. Kaarten 
in de ververkoop kosten 17,50 eu-
ro per stuk, aan de tent (indien nog 
voorradig) wordt 20 euro entree ge-
vraagd. De zaal gaat open om 20.30 
uur, start programma om 21.00 uur. 
Op vrijdag 13 september wordt voor 

de oudere inwoners een gezellige 
middag georganiseerd van 14.00 
tot 16.00 uur. Ans Kap en Hans Tuin 
zijn uitgenodigd om een herken-
baar feestje te bouwen. De toegang 
is graits. En ‘s avonds is het party-
time in de feesttent met op het podi-
um Raffaela Paton, Jason Bouman, 
Gers Pardoel (in plaats van Nielson) 
en de Vengaboys. Voor de ‘pauze-
muziek’ draagt DJ Martijn zorg. De 
zaal gaat om 20.30 uur open, aan-
vang programma om 21.00 uur. Ook 
vrijdag is de entree 17,50 euro in de 
voorverkoop en 20 euro aan de tent. 
Zaterdag 14 september, de dag van 
de pramenrace, kan in de feesttent 
de finish en de prijsuitreiking van 
deze verkleedtocht op het water bij-
gewoond worden. Om half zes gaat 
de tent dicht om in gereedheid te 
brengen voor de spectaculaire af-
sluiting van de feestweek met deze 
avond het 25 jarige muzikale jubile-
um van zanger Wolter Kroes. Op het 
podium deze avond ook Vinzzent en 
Henk Dissel en muziek van DJ Joost. 
De zaal gaat om 20.30 uur open, om 
21.00 uur gaat de spots aan voor 
eerste act. De toegang bedraagt in 
de voorverkoop 12,50 euro, aan de 
tent 17 euro. Voor meer informa-
tie en het reserveren van kaarten: 
www.feestweek.nl. 

Gezellige dag in het centrum
(Bij)Kletsen op braderie!
Aalsmeer - Gezellig (bij)kletsen 
kon afgelopen zaterdag 7 septem-
ber zeker tijdens de jaarlijkse brade-
rie in het centrum. Het was behoor-
lijk druk, bij vlagen zelfs ‘file lopen’ 
en vast en zeker was het weer hier 
mede debet aan. De voorspellin-
gen waren slecht, veel regen, maar 
er is geen spatje gevallen. Het bleef 
droog tot ‘sluitingstijd’ vijf uur en 
zelfs de zon heeft zich laten zien. De 
Zijd-, Dorps-, School- en Wetering-
straat waren vol gezet met kramen 
en hierin werd een scala aan ver-
schillende producten verkocht. Van 
tassen en sieraden, tot boeken en 
muziekinstrumenten en van lekker-
nijen tot benodigdheden voor die-
ren. Op de braderie werd ook ruimte 
gegeven aan verenigingen en stich-

tingen. Zo presenteerde de Werk-
schuit haar creatieve cursusaan-
bod, kon geschaakt worden bij de 
schaakclub, bood Heliomare haar 
kunstzinnige handgemaakte kaar-
sen aan, gaf de brandweer acte de 
présence en kon onder andere de 
discussie aangegaan worden met 
de politieke partijen in Aalsmeer. De 
innerlijke mens kon zich verwennen 
met overheerlijke broodjes of lek-
kere zoette poffertjes. Voor kinde-
ren waren er allerlei leuke attrac-
ties, waaronder een draaimolen en 
een springkussen en heel veel jeug-
dige bezoekers wisten heel wat bal-
lonnen te scoren bij de verschillen-
de standhouders. De jaarlijkse bra-
derie: Weer heel gezellig, nog steeds 
een blijvertje! 

Voor jong en oud, middag en avond

Op zitzak film kijken in 
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Crown Cinema presen-
teert ook de komende week weer 
een gevarieerd filmaanbod voor al-
le leeftijden in de grote theaterzaal. 
Afgelopen weekend is verder een 
nieuw concept gepresenteerd in 
zaal 3. De ruimte is speciaal inge-
richt voor kinderen en vanaf een zit-
zak kunnen de jongste bezoekers op 
zaterdag-, zondag- en woensdag-
middag heerlijk genieten van Ne-
derlands gesproken films. Deze 14 
en 15 december zijn dit: Verschrik-
kelijke Ikke 2 om 11.45 uur, Plop 
wordt kabouterkoning om 12.30 
uur, Smurfen 2 om 14.00 uur, Prin-
ses Lillifee en de kleine Eenhoorn 
om 14.30 uur en de Vampierzusjes 
om 16.30 uur. De woensdagmiddag 
begint om 14.15 uur met Prinses Lil-
lifee, om 14.30 uur de Smurfen 2 en 
de Vampierzusjes om 16.15 uur. 

Komedie Smoorverliefd
Voor de ‘groten’ gaat vandaag, don-

derdag 12 september, de romanti-
sche komedie Smoorverliefd in pre-
mière. Om 21.15 uur gaat, ook op 
vrijdag en zaterdag, de band aan en 
op Zondag om 20.30 uur. Wie in de 
middag wil lachen om Smoorverliefd 
is welkom in Crown Cinema op za-
terdag en zondag om 16.00 uur. De 
film zoomt in op de roerige romantik 
van vier vrouwen in Den Haag. 

One Direction
Ook in Crown Cinema: One Direc-
tion: This is Us op donderdag, vrij-
dag en zaterdag om 19.00uur, zon-
dag om 18.15 uur en woensdag om 
20.00 uur. Amour op zaterdag om 
20.30 uur en de Intouchables op 
zondag om 20.30 uur. Voor uitge-
breide informatie over het filmaan-
bod: www.crowncinema.nl. Kaarten 
reserveren kan door te bellen naar 
0297-753700 of mail naar info@
crowncinema.nl. Adres: Van Cleeff-
kade 15.

Opening van de Gedichtentuin in bijzijn van wethouder Gertjan van der Hoe-
ven en dorpsdichter Marcel Harting. Foto: www.kicksfotos.nl.

Boomkwekerskerkhof dit weekend ook open

Opening Gedichtentuin 
met kinderpoezië
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 
september is het eerste lustrum van 
de Gedichtentuin in het Boomkwe-
kerskerkhof gevierd met een offici-
ele opening door wethouder Gert-
jan van der Hoeven, dorpsdichter 
Marcel Harting en één van de jonge 
deelnemers. De poëzie van volwas-
sen dichters maakte dit keer plaats 
voor de verzen, met het thema Emo-
tie, geschreven door de leerlingen 
van groep 7 van De Hoeksteen. Te 
midden van de oude graven vertel-
de wethouder Gertjan van der Hoe-
ven over het ontstaan en het be-
houd van het Boomkwekerskerkhof. 
Hij benadrukte de historische waar-
de en de belangrijke functie van de 
Gedichtentuin, een bijzonder groen-
monument in het hart van Aalsmeer. 
Dorpsdichter Marcel Harting zorg-
de met zijn beeldend optreden bij 

een verzameling van woorden uit al-
le verzen in dichtvorm voor een en-
thousiast applaus. De opening werd 
toepasselijk door een van de leer-
lingen, Melle Jonker, beëindigd. Zij 
las haar eigen gedicht voor. Om-
dat kinderen en ouders op zaterda-
gen druk zijn wordt op donderdag 
19 september om 14.00 voor de jon-
ge dichters, nu groep 8, nogmaals 
de openingsspeech gedaan. Klassi-
kaal kunnen ze dan hun eigen ge-
dichten op A3 formaat lezen. Daar 
en dan zal ook de bundel aan hen 
uitgereikt worden. 
De Gedichtentuin in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stommeer-
weg bezoeken kan ook dit week-
end, 14 en 15 september en tijdens 
de Kunstroute op 21 en 22 septem-
ber. Het hek staat beide weekenden 
open tussen 11.00 en 16.00 uur.

Feesten na feestweek-avonden
Afterparty’s in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
heeft danscafé de Praam een voor-
proefje van de Pramenrace 2013 
met de pramenklusavond gehad. Op 
deze bijzondere en gezellige avond 
is ook de eigen huisshooter ‘Het 
Aalsmeers Spietje’ geïntroduceerd. 
Vrijdag 6 september heeft DJ Jordy 
de avond ingeluid met de Nacht van 
de Flügel. Het is het weer een leuke 
avond geworden! Zaterdag 7 sep-
tember begon alle drukte al vroeg 
in de middag met de braderie in het 
gehele dorp. Een gezellige middag 
met heerlijk weer en een gemoe-
delijke sfeer met de vernieuwde pui 
aan de voorkant van het terras! In de 
avond was de bekende Praam’s Par-
tynight met dit keer met DJ Rieg! Na 
de verlichte botenshow en het vuur-
werk kwamen de bezoekers naar 
het dorp. Al met al een heel druk 
bezochte avond in de Praam. 
Deze week kan Aalsmeer weer uit 
zijn en haar gaan dak tijdens de 
jaarlijkse feestweek! Met de feest-
tent op Praamplein serveert het ca-

fé in de Zijdstraat vanavond na het 
sluiten van de feesttent een gezelli-
ge afterborrel. Vrijdag 13 september 
presenteert de Praam vanaf 23.00 
uur de Feestweek Special onder be-
geleiding van DJ Ruan! Zaterdag 14 
september barst met het finishen 
van alle pramen het feest los op 
het Praamplein! Deze middag heeft 
danscafé de Praam de Jupilerbus op 
het plein staan! Vanaf deze bus zal 
live een DJ komen te draaien, die 
de feeststemming in en rondom de 
tent en aan de waterkant extra zal 
laten bruisen. Deze middag is te-
vens het café vanaf 15.00 uur aan 
de achterzijde geopend! Zaterdag-
avond vanaf 23.00 uur, na een fan-
tastische avond in de tent, gaat het 
dak er nog éénmaal af met DJ Mar-
co tijdens een ware Feestweek Af-
terparty!

Aanmelden voor het jaarlijkse Step-
By Step evenement op 28 septem-
ber kan overigens nog steeds via 
stepbystepaalsmeer@hotmail.com 

Swingende blues met Flat 
Tire zondag in The Shack
Oude Meer - De live-optredens op 
het Shack terras hebben weer plaats 
gemaakt voor de optredens op het 
podium binnen. Zondag 1 septem-
ber is genoten van een weerga-
loos optreden van Dave Chavez 
and Friends in een bomvolle Shack. 
Aanstaande zondag 15 september 
staat Flat Tire op het Shack podium. 
Ook een geweldige jumpin’ rockin’ 
en swingin’ bluesband, bestaan-
de uit Benjamin Streuper op vocals 
en mondharmonica, Marcel Schuur-
man op gitaar, Frans Gabler op bas 
en Rob Lamme op drums. Abso-
luut de moeite waard om naar Oude 

Meer te komen! En er staan nog veel 
meer toffe optredens op de agenda 
dit najaar: Zondag 22 september al-
weer de vierde Sunday Shack Shak-
edown met de rock ’n roll en rocka-
billy band El Rio Trio, op zaterdag 28 
september: Joost De Lange Blues-
Rock Experience en zondag 29 sep-
tember de Rietveldband. The Shack 
is zondag 15 september open van-
af 15.00 uur. Het optreden van Flat 
Tire begint rond de klok van 16.00 
uur. De entree is 5 euro per per-
soon. Meer weten? Kijk op www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b. 

Knipscheerorgel en kerkkunst
2 Kerken zaterdag open 
voor monumentendag
Aalsmeer - De Dorpskerk in de 
Kanaalstraat 12 maakt zaterdag 14 
september ook deel uit van de Open 
Monumentendagen. De openstel-
ling is van 10.00 tot 16.00 uur. Er is 
voor deze dag een aantrekkelijke 
brochure gemaakt met daarin aller-
lei leuke informatie en weetjes over 
de geschiedenis van de Dorpskerk 
met haar prachtige Knipscheerorgel 
waarop ook live gespeeld gaat wor-
den. Een goede gelegenheid voor 
belangstellenden om de Dorpskerk 
eens van binnen te bekijken en zo 

ongedwongen rond te lopen of vra-
gen te stellen. Kerkkunst kijken kan 
deze zaterdag ook, in de Oud Ka-
tholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Van 11.00 tot 17.00 uur kan 
de expositie ‘Macht en pracht’ be-
wonderd worden. De schilderijen 
van kerken zijn gemaakt door Stef-
fen Buikema. Verder wordt informa-
tie gegeven over het inmiddels 152 
jarige kerkgebouw en kan rond ge-
wandeld worden in de tuinen en de 
oude begraafplaats met enkele oer-
oude bomen. 

Dorpswandeling
door Centrum
Aalsmeer - Tijdens het open mo-
numentenweekend kan nader ken-
nis gemaakt worden met Aalsmeer 
en met buurgemeente Amstelveen. 
Er worden in beide gemeentehui-
zen rondleidingen gegeven en gid-
sen nemen de bezoekers mee voor 
een informatieve dorpswandeling. 
Programma zaterdag 14 september:
11.00 uur Opening in het gemeen-
tehuis op Raadhuisplein met aan-
sluitend een rondleiding; 11.30 tot 
12.30 uur Dorpswandeling met be-
zichtiging van Doopsgezinde- en 
Dorpskerk, 12.30 tot 13.00 uur Bus-
tocht naar Amstelveen met gids en 
broodjes; 13.00 Ontvangst in het 
Raadhuis met aansluitend bezichti-

ging tentoonstelling; 13.00 tot 14.30 
uur Dorpswandeling door het oude 
centrum Amstelveen met gids; 14.30 
Bustocht naar Aalsmeer.
Programma zondag 15 september:
13.30 uur Dorpswandeling, start 
voor het gemeentehuis op het Raad-
huisplein. Route loopt via het Drie 
Kolommenplein langs het station, 
naar het Boomkekerskerkhof, Nieu-
we Meer, Oude Veiling, Doopsgezin-
de kerk, de Molen, voormalige ULO 
school, Oude Raadhuis en eindigt in 
de Dorpskerk. Er wordt ingegaan op 
de geschiedenis van Aalsmeer en 
die van de architectuur van de ge-
bouwen. De wandeling duurt circa 
2 uur. Gids in Aalsmeer en in de bus 
is architect Joop Kok. Reserveringen 
tot en met vrijdag 13 september via 
vvv aalsmeer: info@beleefaalsmeer.
nl of bel 0297-324454.
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Marsstraat 12 (Z-2013/046595), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Stommeerweg 13 (Z-2013/047061), het uitbreiden van 

de kerk;
- Uiterweg 420 (Z-2013/046600) het tijdelijk gebruik van 

de berging als woonruimte;
- Zijlijnstraat 32 (Z-2013/046922), het aanleggen van een 

uitrit.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 248b (Z-2013/047072), melding brand-

veilig gebruik;
- Violenweg 22 (Z-2013/047115), het verwijderen van as-

best;
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2013/046406), het melden van 

brandveilig gebruik;
- 1e J C Mensinglaan 40 (Z-2013/046604), het verwijderen 

van asbest.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
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:
- Japanlaan 15 (Z-2013/041605), het bouwen van een be-

drijfspand met kantoren (verzonden 5 september 2013);
- Oosteinderweg 293 (Z-2013/038078), het vergroten van 

de woning door middel van een dakopbouw en uitbreiding 
keuken (verzonden 6 september 2013).

in de plaats stelling omgeVingsVergunning

Op 09-09-2013 is er een nieuwe situatietekening toege-
voegd aan de omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een woning aan de Dotterbloemweg, achter Mijnsherenweg 
52 te Kudelstaart. De woning wordt 1,5 meter richting de 
Dotterbloemweg verplaatst t.o.v. de eerder verleende omge-
vingsvergunning.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Distelvlinderstraat 9 (Z-2013/038066), 
 ontvangen op 16 juli 2013;
- Jac. P. Thijsselaan 9, (Z-2013/039271), 
 ontvangen op 24 juli 2013;
- Mozartlaan 7 (Z-2013/037510), 
 ontvangen op 15 juli 2013;
- Oosteinderweg 515 (Z-2013/038703), 
 ontvangen op 19 juli 2013;
- Sweelinckstraat 11 (Z-2013/037371), 
 ontvangen op 12 juli 2013.
- Van Cleeffkade 15, (Z-2013/039086), 
 ontvangen op 24 juli 2013.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Kudelstaart (Z-2013/033340), 
 het ophangen van een spandoek voor een collecte;
- Westeinderplassen H 1780 (Z-2013/032115), 
 het plaatsen van een schuilhut.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 146 (Z-2013/042473), 
 het slopen van een schuur;
- 1e J C Mensinglaan 40 (Z-2013/046604), 
 het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 7, 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 me-
dewerker van de afdeling 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.

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via  
www.officielebekendmakingen.nl.

officiële mededelingen
12 september 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

rectificatie ontwerp bestemmingsplan 
‘nieuw calslagen’

In de officiële publicatie van 5 september jl. is abusievelijk 
melding gemaakt van de verkeerde data voor de terinzage-
legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’. 
Hieronder volgt de juiste publicatie. 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
13 september 2013 t/m 24 oktober 2013 voor een ieder ter 
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

het plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de He-
renweg te Kudelstaart ter hoogte van huisnummers 60-64. 
De kavels zijn gelegen rondom een voormalige kerkhofje Cal-
slagen (rijksmonument) en grenzen aan de achterzijde aan 
de Westeinderplas. 

doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maxi-
maal 18 vrijstaande woningen rondom het historische 
kerkhofje Calslagen. Ter plaatse is het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers’ van toepassing. Het bouwen van de 
woningen en inrichten van openbaar gebied conform het 
stedenbouwkundig plan past niet binnen dit bestemming-
plan. Om het project te realiseren is een bestemmingsplan-
herziening nodig. Deze bestemmingsplanherziening beoogt 
het juridisch planologisch toetsingskader te zijn voor de 
aanvragen om omgevingsvergunningen en het beoogd ge-
bruik voor de komende tien jaar. Het bestemmingsplan moet 
voldoende flexibel zijn om de gewenste vrijheid voor de ont-
wikkelaar en gebruikers te bieden zonder afbreuk te doen aan 
de cultuurhistorische context van de stedenbouwkundige op-
zet en woningontwerpen. Daarnaast dienen de waarden van 
het plangebied, hoofdzakelijk waterstaatkundige en archeo-
logische, voldoende gewaarborgd te blijven.   
inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 13 septem-
ber t/m 24 oktober 2013 in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag 
van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie 
open van 8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). 
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ vanaf 13 september 2013 
bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidenti-
ficatiecode: NL.IMRO.0358.BPNIEUWCALSLAGEN-ON01. De 
pdf-versie van het plan kunt u vanaf 13 september 2013 
inzien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl  (te 
vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu 
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”). 
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
‘zienswijze bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

programma open monumentendagen 2013 

In samenwerking met de werkgroep Architectuur en Monu-
menten van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer heeft de 
gemeente het volgende programma georganiseerd voor de 
Open Monumenten-dagen. Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk en iedereen is van harte welkom. Voor meer infor-
matie kijk op www.aalsmeer.nl.

aalsmeer 
zaterdag 14 september
11.00-16.00 uur: Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
11.00-17.00 uur: Expositie in de Oud- Katholieke Kerk, 
 Oosteinderweg 394.
10.00-16.00 uur:  Openstelling en rondleiding Dorpskerk, 
 Kanaalstraat 12.  
11.00 en 13:30 uur:  Rondleiding gemeentehuis Aalsmeer 
 en een rondwandeling door het dorp 
 onder leiding van een gids. Hierbij 
 worden verschillende monumenten 
 ook van binnen bezocht. 
12.30 uur:  Vertrek met historische bus van 
 Aalsmeer naar Amstelveen onder 
 begeleiding van een gids. Onderweg 
 worden er broodjes en een drankje 
 uitgedeeld.
13.00 uur:  Aankomst Amstelveen, bezoek aan 
 tentoonstelling over ontstaans-
 geschiedenis Amstelveen en de 
 Amstelveense raadhuizen.
 Daarna rondwandeling door het dorp 
 Amstelveen olv een gids
14.30 uur:  Busreis terug naar Aalsmeer.

reserveren busreis en rondleidingen
Wilt u zich svp van tevoren aanmelden voor de busreis en|of 
de rondleidingen. U kunt deelnemen aan het hele programma 
of alleen onderdelen. Dit aanmelden kan bij w.paijmans@
amstelveen.nl of via het tel. 020-5404321. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden.

zondag 15 september
12:00-17:00 uur: Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
13.30 uur:  Rondleiding o.l.v. een gids in het 
 gemeentehuis en door de dorpskern 
 Aalsmeer 

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Rondom de Poel voor het goede doel, op 29 september 

2013 van 8.00–17.30 uur;
- Circus Sijm op de Dreef, op 11 en 12 oktober 2014
Datum verzending vergunning 11 september 2013

collecteVergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan Scouting Tiflo voor 
het verkopen van plantenbakken op 26 oktober 2013.
Datum verzending vergunning: 5 september 2013

intrekking bomenVerordening 2000 en 
aanpassing algemeen plaatselijke Verordening 
aalsmeer

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 oktober 
2012 besloten de Bomenverordening 2000 in te trekken en 
de Algemene Plaatselijke Verordening van Aalsmeer aan te 
passen door onder andere het opnemen van een afdeling 3 
“Het bewaren van houtopstanden” in Hoofdstuk 4, om het 
instellen van de waardevolle bomenlijst mogelijk te maken.

Het college heeft de waardevolle bomenlijst Aalsmeer vast-
gesteld op 16 april 2013. De waardevolle bomenlijst is opge-
steld aan de hand van criteria uit de “startnotitie herziening 
Bomenverordening 2000”. De lijst bevat ongeveer 950 parti-
culiere waardevolle bomen en 3200 gemeentelijke waarde-
volle bomen. Alle particulieren die in het bezit zijn van een 
waardevolle boom zijn daarvan op de hoogte gesteld. Een 
kapvergunning is alleen nodig indien een boom op de waar-
devolle bomenlijst vermeld staat.

Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst liggen vanaf 
12 september 2013 vier weken ter inzage in het gemeente-
huizen van Aalsmeer en Amstelveen, balie Bouwen en Ver-
gunningen. De waardevolle bomenlijst is tevens te raadple-
gen op de website van de gemeente.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met me-
vrouw M. Kerstens. Zij is te bereiken via tel. 020-5404911.

ter inzage legging Voorstel om drie gebieden 
als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht aan 
te wijzen

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het 
voorstel om drie gebieden als potentieel gemeentelijk be-
schermd dorpsgezicht aan te wijzen, ter inzage gelegd. De 
voordrachten voor deze beschermde dorpsgezichten liggen 
van 11 september t/m 23 oktober ter inzage. Het gaat om 
het Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met bejaardenwo-
ningen); het Plassenlint (het gebied tussen de watertoren en 
de kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28.

inspraak
Alle belanghebbenden hebben een brief met uitgebreide in-
formatie gekregen over het voornemen om de gebieden aan 
te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
De stukken over de Beschermde Dorpsgezichten liggen t/m 23 
oktober ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en in 
het raadhuis van Amstelveen. De plannen zijn ook in te zien 
op www.aalsmeer.nl/wonenwijkenwerken/monumenten. T/m 
23 oktober kan iedereen een zienswijze indienen. Dat kan 
door een brief te schrijven aan het College van Burgemeester 
en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
o.v.v ‘zienswijze Beschermde Dorpsgezichten’. Voor meer 
informatie kunt u een email sturen aan Info@aalsmeer.nl  
o.v.v. Beschermde Dorpsgezichten. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen via tel. 020-5404321. De inspraakreacties wor-
den meegenomen in de afweging tot het al dan niet starten 
van de (volgende)aanwijsprocedure.

ter inzage

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van 

een buffervoorziening); Oosteinderweg 552 
(het bouwen van een woning)

t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet Geluidhinder)

t/m 17-10 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18-10 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 

maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18-10 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het ver-

vangen van de woning; Oosteinderweg 124 (Z-
2013/026513), het bouwen van een woning.

t/m 10-10 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst 
m.b.t. Intrekking Bomenverordening 2000 en 
aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening 

t/m 23-10 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met be-
jaardenwoningen); het Plassenlint (het gebied 
tussen de watertoren en de kolenhaven) en de 
Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie gebieden als 
potentieel gemeentelijke beschermd dorpsge-
zicht aan te wijzen)

rectificatie
t/m 24-10 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17-10) 
 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ met 

de daarop betrekking hebbende stukken. 
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Ook in Galerij der grooten?
Aalsmeer - Tijdens de kunstrou-
te Aalsmeer wordt een heuse ‘Gale-
rij der Grooten’ gepresenteerd. De-
ze galerij bestaat uit vuistkleine por-
tretten van grote en kleine mensen 
uit Aalsmeer en omgeving. Iedereen 
kan onderdeel uitmaken van de Ga-
lerij der Grooten! Mail hiervoor een 
duidelijke portret foto naar post@
femkekempkes.nl. Doe dit voor 14 
september. Wie weet vind je dan 

je eigen portret terug in de ‘Galerij 
der Grooten’ tijdens de Kunstroute 
op zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember. De galerij wordt opgesteld 
langs het pad naar de Gebreide 
Boomgaard, bij atelier Karin Borg-
man aan de Uiterweg. De Galerij der 
Grooten is speciaal voor de kunst-
route gemaakt en opgebouwd door 
beeldend kunstenaar Femke Kemp-
kes. 

Soundsation 
in Haarlem
Aalsmeer - Soundsation is weer 
begonnen met de repetities. De ke-
len worden gesmeerd en de stem-
men klinken als een popkoor. Aan-
staande zondag, 15 september, ver-
trekt Soundsation naar Haarlem 
voor deelname aan het korenlint. In 

AB-fractielid 2e gast bij Radio Aalsmeer

Wethouder geeft stokje door 
aan Helma Persoon
Aalsmeer - Afgelopen maandag is 
op Radio Aalsmeer het nieuwe ra-
dioprogramma ‘Door de Mangel’ ge-
start. In dit fonkelnieuwe program-
ma wordt wekelijks een (on)beken-
de Aalsmeerder aan de luisteraars 
voorgesteld en laat u kennismaken 
met zijn of haar muzieksmaak. In de 
eerste uitzending was wethouder 
Van der Hoeven de gast. Hij is door 
de presentatoren Mylène en Elbert 
flink uitgehoord over diverse zaken. 
De luisteraars weten nu meer over 
de persoon achter deze jonge wet-
houder. Zo is hij een verzamelaar van 
alles wat met Pink Floyd te maken 
heeft en is hij voor een concert van 
20 minuten helemaal naar London 
gereisd. In de uitzending maakte Van 
der Hoeven ook bekend wie hij heeft 
uitgekozen voor de volgende gast. In 

de aflevering van maandag 16 sep-
tember is AB-fractielid Helma Per-
soon te gast in de studio. Zij zal op 
luchtige wijze in een live uitzending 
van Radio Aalsmeer ‘door de man-
gel’ gehaald worden. Er zal gepro-
beerd worden een portret te schil-
deren van Helma Persoon, waarna 
zij het stokje (volgens het bekende 
principe) doorgeeft aan een volgen-
de Aalsmeerder. De gast stelt zelf de 
muziek samen en neemt een voor-
werp mee naar de studio welke een 
belangrijke rol speelt/heeft gespeeld 
in zijn of haar leven. ‘Door de Man-
gel’ wordt uitgezonden tussen 19.00 
en 20.00 uur op via de ether op 105.9 
FM, de kabel op 99.0 FM. Luisteren 
kan ook via de livestream via inter-
net: www.radioaalsmeer.nl. Het be-
zoekadres is: Van Cleefkade 15.

Nog plaatsen vrij creatieve 
cursussen bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 23 sep-
tember beginnen bij Stichting de 
Werkschuit de creatieve najaar cur-
sussen. Er zijn nog plaatsen vrij bij 
de cursus Speksteen vanaf dins-
dag 4 november, de cursus Blij met 
klei en de cursus Digitale fotogra-

fie vanaf vrijdag 27 september, het 
Schilder- en tekenatelier, de cursus 
Beeldhouwen, de cursus Edelsme-
den en de cursus Vilten voor begin-
ners. Er zijn ook nog plaatsen vrij op 
de creatieve vorming voor kinderen 
vanaf 6 jaar op de woensdagmiddag 

Nieuwe marsen en wat extra’s 
bij Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Het nieuwe seizoen 
van het Show- en Jachthoornkorps 
is goed van start gegaan. Met een 
mooie vakantie achter de rug en een 
frisse blik zijn de repetities op vrij-
dagavond weer begonnen. Elk jaar 
is het de bedoeling dat er een aan-
tal nieuwe marsen in gestudeerd 
worden. Dit jaar komt er naast een 
aantal nieuwe marsen wat extra’s 
bij. Er wordt namelijk nieuwe ex-
cersitie onderdelen aangeleerd. Ex-
cerseren is klassiek gezien het uit-
oefenen van bepaalde militaire be-

velen. Hierbij is te denken aan een 
andere manier van het maken van 
een bocht en dergelijke. Deze nieu-
we kunstjes zijn al te zien op zon-
dag 15 september bij het Czaar Pe-
ter festival in Amsterdam en op 21 
september tijdens de gehandicap-
tenrit in Aalsmeer. Voorlopig zijn de 
leden van het Show- en Jachthoorn-
korps natuurlijk nog wel aan het oe-
fenen om dit onder de knie te krij-
gen. Dit gebeurt elke vrijdagavond 
in de buurt van het clubgebouw aan 
de Bilderdammerweg 116. 

Zaterdag en zondag op bedrijventerrein

Breed spektakel bij Hibra!
Aalsmeer - In de afgelopen 12 jaar 
is de Hibra uitgegroeid tot een lan-
delijk bekend vrij toegankelijk klas-
siek motorspektakel op bedrijven-
terrein Hornmeer. Dit jaar is de ver-
wachting hoog en belooft het weer 
een prachtig spektakel te worden 
van racemotoren en race-auto’s. Za-
terdagavond 14 september start de 
Hibra met de 3 uur van Aalsmeer, 
bestaande uit endurance racemoto-
ren van voor bouwjaar 1987. De 40 
deelnemende teams starten met een 
spectaculaire Le Mans om 19.30 uur. 
Zondag 15 september om 10.00 uur 
starten de trainingen van alle race-
klassen in de Lakenblekerstraat en 
aansluitende straten op bedrijventer-
rein Hornmeer. Om 13.00 uur geeft 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
het officiële startschot voor de de-
moraces. Dit jaar komen er zeer spe-
ciale machines aan de start, waaron-
der de 500cc Suzuki van Rob Bron, 
in 1972 derde bij het wereldkampi-
oenschap. Jan Huberts, nu 74 jaar en 
meervoudig GP winnaar, komt met 
zijn Honda 4 cilinder aan de start. De 
50cc klasse wordt dit jaar een echt 
bont gezelschap van 50cc racers met 
een Van Veen Kreidlers tot aan heu-
se Duitse Puch Maxi racers.Tevens is 
er aandacht voor het overlijden van 
ex-coureur Wil Pothuizen. Wil had 
nog graag in Aalsmeer gestart met 
zijn nieuwgebouwde replica Honda 

RC. Op verzoek van de familie rijdt 
ter nagedachtenis de Honda RC zijn 
eerste rondjes in Aalsmeer. Hoofd-
sponsor Motoport Uithoorn organi-
seert in samenwerking met Yamaha 
Nederland voor de kinderen op het 
Hortikoop terrein een gratis ritje op 
een minibike. De kinderen worden 
compleet gekleed in motorkleding 
door het Junior Riding Experience 
Team en kunnen veilig rijden op het 
speciaal afgezet minicircuit. Tussen 
de demo’s door is er ook bonte para-
de van race, rally en Dakar wagens, 
waaronder de Mercedes Benz Axor3 
van Johan Elfrink. Arie van der Schil-
den geeft zondagmiddag voor het 
eerst met zijn experimentele straal-
motorfiets een demonstratie, in ieder 
geval veel geluid en misschien ook 
wel snelheid. De trackers van Van 
Der Veldt geven een aantal tracker 
track demonstraties. Hibra 2013 be-
looft weer een prachtige afsluiter te 
worden van een week vol evenemen-
ten in Aalsmeer.

KCA Kunstroute 21 en 22 september
Uiterweg 65 (locatie 8): 
Kunst, zang en pianospel
Aalsmeer - Wat een bezoek tijdens 
de KCA Kunstroute zaterdag 21 en 
zondag 22 september aan Uiterweg 
65 zo bijzonder maakt is de com-
binatie van beeldende kunst, zang 
en pianospel. Hedwigh Verbrug-
gen –Letty, bewoonster van dit klei-
ne Hans en Grietje huisje, heeft een 
bijzondere kijk op kunst. “Kunst is 
voor mij een middel naar bewust-
wording, kunst zet mensen aan het 
denken. Een groot deel van de kunst 
is daar ook voor bedoeld.” Hedwigh 
zocht naar exposanten die totaal 
verschillend van elkaar zijn en toch 
voor harmonie zorgen. “Kunst kent 
zoveel wegen.” De jonge Finse kun-
stenaar Pauliina Laakso (wonend 
in Aalsmeer) toont haar portretten. 
“Pauliina is nog volop in ontwikke-
ling, maar de potentie is er. Zij is een 
mooie bloem die nog in de knop zit. 
Ik vind haar veelbelovend.” De an-
dere kunstenaar Hilly Immink van 
der Weele uit De Kwakel heeft juist 
heel veel ervaring, exposeerde in 
musea, kreeg interessante opdrach-
ten. “Wat in het werk van Hilly trekt 
is de wijze waarop zij kwetsbaarheid 
toont.” Drie dimensionale objecten, 
soms heel barok of juist van een ge-
raffineerde verfijning, worden ge-
vangen in een glazen doos als een 
organische bescherming. “Het werk 
sluit goed aan bij wat ik probeer 
duidelijk te maken met mijn teksten, 
beoog met mijn zang.” Hedwigh is 
een alleskunner, maar wil daar ove-
rigens niet zoveel van weten. “Ik ben 
gewoon Hedwigh en ik doe heel veel 
verschillende dingen.” Vroeger trad 
zij al een aantal keren op, maar dat 
verwaterde. Twee jaar geleden is ze 
toch weer begonnen met zangles en 
schreef een eigen nummer. Zo ont-
moette zij Marc-Phillipe Verschu-

ren en ondanks het leeftijdsverschil, 
klikte het tussen beide zo goed dat 
zij nu samen optreden. Eerder tra-
den zij op in onder andere De Oude 
Veiling en in Bacchus en nu tijdens 
de Kunstroute. Hedwigh schreef de 
teksten van de vier liederen die ie-
der op zich de fases in het leven van 
de mens vertolken. De muziek ge-
componeerd, door Marc Philippe, 
speelt hierbij een belangrijke rol. “Ik 
ben geen coverzangeres, zingen is 
voor mij net als in de kunst een mid-
del om mensen aan het denken te 
zetten. Ook ik heb een ontwikke-
ling doorgemaakt, die groei en er-
varing en opbouw heb ik verwerkt 
in mijn teksten. Je kunt mijn zingen 
het beste omschrijven als een mu-
ziekvoorstelling met een filosofische 
insteek.” Het prachtige luisterpro-
gramma van dertig minuten is beide 
dagen op locatie 8 te beluisteren om 
13.00 uur en om 15.00 uur. 

Janna van Zon

In weekend 21 en 22 september
Oud-burgemeester opent 
Aalsmeers bloemencorso
Aalsmeer - Nog eventjes en 
het bloemencorso trekt weer 
door Aalsmeer! De start van het 
Aalsmeerse bloemencorso is op za-
terdag 21 september als vanouds bij 
’t Kloosterhof in de Clematisstraat. 
Het bestuur van Stichting heeft oud-
burgemeester Joost Hoffscholte be-
reid gevonden om de opening van 
het bloemencorso editie 2013 te 
openen! Hij zal het startschot geven 
om 9.30 uur bij ’t Kloosterhof. Zoals 
ook in de voorgaande jaren is geor-
ganiseerd, is er op zondag 22 sep-
tember een bloemententoonstelling 
bij de Crown Business Studio’s aan 

de Van Cleeffkade. In alle rust kun-
nen hier de wagens nog eens beke-
ken worden en er zijn natuurlijk ook 
kinderattracties, demonstraties en 
workshops en diverse marktkraam-
pjes. In samenwerking met het 
Crown Theater zal er ook een uit-
podium ingericht. Hier komen diver-
se artiesten optreden, wat natuurlijk 
garant staat voor een zeer gezellig 
dag! Deelnemen aan het Aalsmeer-
se Bloemencorso kan overigens nog. 
Bedrijven, verenigingen en particu-
lieren zijn van harte welkom. Meer 
informatie via 0297 346278 of kijk op 
www.aalsmeers-bloemencorso.nl.

Gratis toegang Fort bij Aalsmeer 
Crash museum actief tijdens 
Open Monumentendagen
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is tijdens de Open Monu-
mentendagen, zaterdag 14 en zon-
dag 15 september, gratis toeganke-
lijk. In het museum worden verha-
len verteld over vliegtuigen die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog neer-
stortten. Tentoongestelde wrakde-
len maken de geschiedenis van de 
bemanningen van de vliegtuigen 
voelbaar en tastbaar. Met foto’s en 
persoonlijke voorwerpen worden de 
verhalen tot leven gebracht. Crash 
heeft daarnaast een indrukwekken-
de afdeling over het verzet in Haar-
lemmermeer en Nieuwkoop, alsme-
de een expositie over Nederland-
se geheim agenten en een radio-

kamer. Grote publiekslieveling is de 
reconstructie van een Spitfire. Het 
museum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 te Aalsmeerderbrug (bij Rijsen-
hout) en is onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam die als monu-
ment op de Werelderfgoedlijst van 
de Unesco is geplaatst. Alle reden 
dus om de deuren op de monu-
mentendagen te openen. Het muse-
um is zaterdag en zondag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie over de collectie van het 
museum en het werk van de Stich-
ting Crash ’40-’45 alsmede over ac-
tuele zaken kan de website www.
crash40-45.nl bezocht worden.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Afgelopen zondag kon in Fort bij Aalsmeer genoten worden van theater. Twee 
voorstellingen met de titel ‘Nichego’ verzorgden leden van theatergroep Wie 
Walvis. De belangstelling was goed. Door jong en oud is genoten van deze 
vrolijke, muzikale show.

van 15.30 tot 1700 uur en de don-
derdagmiddag vanaf 16.00 uur.

Woensdagmiddag is er kinderate-
lier vanaf 6 jaar en zaterdagmorgen 
is er het kinderatelier voor kinderen 
en jongeren 10.30 tot 12.00 uur. Voor 
informatie en aanmelden: Marion 
Buckert, tel. 06-11864861, Margot 
Tepas, tel. 06 12459347 of via www.
gklein.org/wsa/. Folders liggen bij 
het gemeentehuis, de C1000 en de 
boekwinkels in Aalsmeer.

de Philharmonie staat een optreden 
gepland om 12.20 en om 13.40 uur 
in het Patronaat. 
Zijn er bassen en tenoren die zon-
dag komen luisteren en het daarna 
zo leuk vinden, dan mogen ze ken-
nis komen maken. Elke dinsdag om 
20.15 uur beginnen de repetities, 
dus kom gewoon een keer langs om 
te luisteren of meteen mee te zin-
gen. Voor meer informatie www.
soundsationaalsmeer.nl.

Al 25 jaar de Jozefclan
Aalsmeer - 25 Jaar geleden zwaai-
den uit groep 8 zeven leerlingen van 
de Jozefschool af. Hun moeders hiel-
pen in die tijd op school met allerlei 
hand- en spantdiensten, zoals biblio-
theek, voorlezen, handenarbeid, festi-
viteiten begeleiden, overblijf moeder, 
sportdag, enz. Voor hen was het ook 
de laatste keer, ook zij zwaaiden af. 
Een van de moeders had toen een fles 
wijn bij zich om dit afscheid te vieren, 
maar door allerlei drukte en vele an-
dere aanwezige moeders werd be-
sloten de fles op een avond bij haar 
te openen en dan ook met de man-
nen erbij. Deze avond was zo gezel-
lig en er werd zoveel gelachen. De 
zeven echtparen besloten de Jozef-
clan op te richten en besloten werd 
ook om nog eens bij elkaar te komen. 
Zo gebeurde dat ook, gezellige avon-
den, later kwamen er fietstochten bij, 
verjaardagen en ook  bijzondere hu-
welijks  jubilea   en weer later week-
endjes weg. Toen de Jozefclan 20 jaar 
bestond, is de groep drie dagen naar  
Uffelte geweest. Afgelopen mei, toen 
de clan 25 jaar bestond, zijn de zeven 

echtparen drie dagen naar Beekber-
gen geweest om dit jubileum te vie-
ren. Inmiddels was ook het plan ge-
opperd om dit later in het jaar ook te 
vieren met hun zeven kinderen die 
toen de Jozefschool hebben verla-
ten. Dat is nu gebeurd op 24 augus-
tus op een gezellige locatie. De ou-
ders met hun  kinderen (nu rond de 
37 jaar) en zij hadden weer hun kin-
deren meegenomen. Bij elkaar een 
groep van 40 mensen. Het was voor 
de oud leerlingen dan ook een grote 
verrassing dat hun schoolhoofd (van 
toen en nu nog steeds) Antoine Zwa-
german ook kwam. Sommige hadden 
twee jaar bij hem in de klas gezeten 
en enkele drie jaar. Hij had fotoboe-
ken, vriendenboekjes en een collage 
van toen meegenomen en er werden 
vele oude herinneringen opgehaald. 
Door de ouders was er een barbecue 
georganiseerd en ze hadden lekke-
re hapjes gemaakt met uiteraard een 
lekker glas wijn, fris of bier er bij. Voor 
de kleine kinderen was er een spring-
kussen. Al met al een heel geslaagd 
feest en op naar de 30 jaar Jozefclan!

Damesvereniging 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Damesvereniging Ku-
delstaart gaat weer beginnen aan een 
nieuw seizoen. Dit wordt het 59e jaar 

dat de leden één keer in de maand 
samen komen. Het programma van 
de vereniging is heel divers, net als 
de leeftijd van de leden. Dames zijn 
van harte welkom op maandagavond 
16 september vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis. Voor meer informatie: 0297-
340514 of noorman@kabelfoon.nl.

Tekenen en schilderen op 
eigen niveau bij Werkschuit
Aalsmeer -Zaterdagmiddag 28 sep-
tember start bij De Werkschuit in de 
Baccarastraat 15 een cursus Teke-
nen en Schilderen op eigen niveau. 
Bij deze cursus mag elke cursist zelf 
aangeven wat hij of zij wil: meedoen 
met een opdracht of zelf een onder-
werp kiezen, tekenen of schilderen, 
snel of langzaam werken, losjes of 
precies, strikt naar een voorbeeld of 
met eigen interpretatie. Zowel be-
ginners als gevorderden zijn welkom. 
Iedereen wordt op zijn eigen niveau 
begeleid. Wie nog niet weet hoe te 
werken met bijvoorbeeld (gewassen) 
inkt, pastelkrijt of acrylverf, wordt 
daarbij geholpen. Deelnemers kun-

nen zich ook richten op een specifiek 
genre, zoals portret, stilleven of land-
schap. Zie de cursus als een reeks 
privéles, maar dan wel met de gezel-
ligheid en inspiratie van een groep 
medecursisten. De docente, Gea van 
Diemen, is afgestudeerd aan de Ho-
geschool voor de Kunsten in Amster-
dam. De cursus wordt gegeven op 
acht zaterdagen van 13.30 tot 16.00 
uur, beginnend op 28 september. 
Neem zelf de materialen mee waar je 
mee wilt werken, bijvoorbeeld potlo-
den, houtskool, acrylverf, pastelkrijt, 
inkt, papier en schildersdoek. Papier 
is eventueel ook bij de Werkschuit te 
koop. 
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Aalsmeer - “De foto is het jaar dat het thema van de pramenrace films was. 
Wij waren er al snel over uit dat we als Top gun zouden gaan. Na vele avondjes 
klussen was onze staaljager klaar voor de pramenvlucht!”, vertelt Joost Huijs-
mans van het team Blick Black & Bjoetifoel.

Straaljager in de race
Vroeger toen... met team 
Blick Black & Bjoetifoel

Wapperend tentdoek bij 
nostalgische filmavond
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagmid-
dag en -avond 10 september stond in 
de feesttent het nostalgisch filmfesti-
val op het programma. In de middag 
werden de ruim 350 bezoekers ‘ge-
trakteerd’ op forse regenbuien, waar-
door er kleine lekkages in de tent ont-
stonden. In de avond kwamen hier 
nog extra forse windvlagen bij, die het 
zeildoek regelmatig behoorlijk deed 
wapperen. De 700 aanwezigen, uit-
verkocht en ondanks het slechte weer 
toch allemaal gekomen, bleven alert, 
maar genoten bovenal van de heer-
lijke nostalgische films over onder 

andere de bloemenveiling, activitei-
ten met baby’s en peuters in het Wit-
te Kruisgebouw, de ritten van de mo-
torclub uit Oost, de ijspret in de kou-
de winter van 1963 en zongen mee 
met het Cocktail Trio en Mieke Tel-
kamp ter ere van 850 jaar Aalsmeer. 
Na de pauze was het iets minder druk 
in de zaal, maar toch nog veel beel-
den van herkenning bij de aanwezi-
gen bij de filmpjes over ondermeer de 
Bevrijding, de Sinterklaasintocht en 
de pramenrace nog onder leiding van 
de Dippers. De presentatie en orga-
nisatie was in handen van Dick Piet.

Officiële startvolgorde ‘Vroeger toen…’

Duckrace SPIE voor laag 
startnummer pramenrace
Aalsmeer - De SPIE sport- en 
spelavond voor een laag start-
nummer voor de pramenrace 
werd afgelopen maandag 9 sep-
tember gehouden in de feesttent 
op het Praamplein. Ondanks het 
slechte, regenachtige weer had-
den nog zo’n honderd deelne-
mende teams zich gemeld bij het 
bestuur. Een duckrace stond op 
het programma. Een team be-
staande uit vijf personen moest 
grote houten zwemvliezen met 
hierop badeendjes aantrek-
ken en vervolgens een parcours 
heen en terug lopen. De deelne-
mers moesten elkaar vast hou-
den met een touw en de tijd werd 

pas geklokt als het vlaggetje, dat 
de voorman vast moest houden 
tijdens de loop, terug gezet was 
in de pion bij de start. Er waren 
heel behendige teams, maar ook 
meiden, dames, jongens en he-
ren die de ‘tocht’ niet zonder een 
valpartij konden voltooien. Hila-
risch was het in ieder geval wel 
en heel gezellig met de presen-
tatoren Joost de Vries en Kees 
Markman, tevens de man (weer) 
van de muziek.  
De uitslag van de duckrace heeft 
deze officiële startlijst van de 
pramenrace aanstaande zater-
dag 14 september opgeleverd. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Sponsors van toen in jury
Aalsmeer - De leden van de jury van 
de Aalsmeerse pramenrace dit jaar heb-
ben ook met thema te maken. Namelijk 
vroeger toen… Het eerste jury lid, is de 
allereerste sponsor van de pramenrace. 
De sponsoring was een fles poelbitter! 
Deze werd uiteraard geschonken door 
Kommer Baarsen. De man van de ge-
lijknamige drankhandel welke was ge-
vestigd in de Dorpsstraat. Heeft in 50 
jaar tijd menig Aalsmeerder een fles-
je verkocht! Kommer wordt bijgestaan 
door de oud hei-baas, Henk van den 
Heuvel. De firma van den Heuvel heeft 
sinds 1854 behoorlijk wat palen in de 
Aalsmeerse veen/turfgrond geslagen, 
onder andere voor het gemeentehuis, 
de watertoren, de Bloemhof, het oude 
CAV-gebouw, nu bekend als Studio’s 
Aalsmeer, en nog vele bekende en on-
bekende bouwwerken. Jurylid nummer 
drie is Joop Biemond. Joop is grondleg-

ger van de Mercedes garage. Joop is in 
1963 begonnen in de Dorpsstraat met 
zeven werknemers, inmiddels is het be-
drijf gegroeid naar 155 werknemers en 
staat de naam Biemond en Van Wijk op 
de gevel. Jobke Vonk-Vedder, burge-
meester van Aalsmeer, neemt voor de 
eerste keer plaats in de juryboot. Zij zal 
bij worden gestaan door wethouder Ad 
Verburg, want een eerste keer pramen-
race, zal ook voor mevrouw Vonk-Ved-
der een ervaring zijn, die ze nooit zal ver-
geten! Uiteraard staat de jury onder lei-
ding van SPIE voorzitster, Erna van den 
Heuvel, en captain Wim Tas zorgt er voor 
dat de juryleden rond worden gevaren 
en alle deelnemers kunnen bekijken. De 
juryleden gaan tijdens het varen onder 
andere letten op het gezelligste team, de 
leukste en beste omkoping, het meest 
spraakwatermakende team en het team 
dat het beste in het thema past. 

De Wijzen uit het Oosten 
denken na over vroeger
Aalsmeer - Vroeger was alles be-
ter hoor je vaak zeggen, maar dat is 
een rekbaar begrip. Laten we eerst 
de definitie van vroeger eens on-
der de loep nemen of beter gezegd, 
de direct daaraan gerelateerde fac-
tor tijd. Vroeger (daar is dat woord 
weer) dacht men dat tijd een abso-
lute, onveranderbare grootheid was, 
de klokt tikt immers altijd in hetzelf-
de tempo door en bovendien ook al-
tijd in dezelfde richting. Dit ging ja-
ren goed en iedereen begreep de 
essentie van tijd, maar toen kwam 
een zekere Albert Einstein ten tone-
le, een man met een buitgewoon in-
tellect en voorstellingsvermogen. Hij 
wist ons te vertellen, en daarnaast 
ook nog eens wetenschappelijk te 
onderbouwen, dat tijd (en ruimte 
trouwens ook) relatief zijn. Dit be-
tekent dat de tijd zoals die door de 
ene persoon wordt ervaren niet het-
zelfde hoeft te zijn als de tijd zoals 
een ander die meemaakt. Zonder 

terug te vallen op al te wetenschap-
pelijke praat komt het er op neer 
dat vroeger voor de één weleens la-
ter voor de ander kan wezen. Het is 
dus, gezien het gekozen thema van 
de Pramenrace dit jaar, best lastig 
om hier iets passends op te beden-
ken. Ik neem aan dat SPIE bewust 
deze breinbreker heeft ingebouwd 
om teams zoals de Wijzen uit het 
Oosten avondenlang hoofdbrekens 
te geven. Het is toch een team wat 
doorgaans over de dingen nadenkt. 
“Op een bepaald moment hebben 
wij als Wijzen toch maar gestipu-
leerd dat we de tijd als lineair zul-
len ervaren en het concept vroeger 
dus zullen beschouwen als dat wat 
reeds gebeurd is. Het relativiteitsef-
fect treedt toch alleen merkbaar op 
indien we de lichtsnelheid gaan be-
naderen en aangezien we onder aan 
onze bok meer mossels vervoeren 
dan de gemiddelde Zeeuwse vis-
ser zit dat er dit jaar waarschijnlijk 

niet in. Ook is de kans dat we in een 
zwart gat terecht komen nihil (of je 
moet hieronder de Buurt ook mee-
rekenen). Daar staat de tijd name-
lijk stil. Dus als we zeggen vroeger 
toen was alles beter dan bedoelen 
we ook vroeger. Laat daar geen mis-
verstand over bestaan. Als we dan 
toch naar vroeger moeten gaan is 
een kleine geschiedenisles wel op 
zijn plaats. Het is misschien wel in-
teressant om het geboorte jaar en 
de levensloop van onze bok eens 
nader te bekijken. Onze bok is zijn 
prille leventje begonnen in 1940 in 
het door de Nazi’s bezette Neder-
land. Het is de laatste bok die door 
de legendarisch praambouwer Hoo-
gervorst in 1940 is gebouwd, in op-
dracht van de op de Takkade gesi-
tueerde kweker Kees Been, die hem 
als Baggerbok wilde gaan gebrui-
ken. Een baggerbok (let wel: dat is 
dus heel wat anders dan een prut-
praam) werd vroeger voortbewo-

gen door middel van peddels en 
een roer en werd gebruikt om, hoe 
kan het ook anders, bagger te ver-
voeren. Het formaat van de bok was 
hier uitermate geschikt voor. Ver-
moedelijk was de opdracht tot bou-
wen van de bok al voor 1940 ver-
strekt, want het is niet waarschijn-
lijk dat iemand tijdens de oorlog een 
nieuwe boot liet bouwen. Daarnaast 
was het tijdens de oorlogsjaren 
schier onmogelijk om aan voldoen-
de en goed eikenhout te komen. De 
zijkanten van onze bok zijn namelijk 
vervaardigd van eiken houten plan-
ken uit één stuk. Deze planken van 
rond een meter of tien waren tijdens 
en ook na de oorlog bijna niet meer 
te krijgen, omdat al het hout bij ie-
mand in de kachel was verdwe-
nen. Zover bekend is de Bok van de 
heer Been altijd in gebruik gebleven 
op de kwekerij en zo kwam hij dan 
ook in het bezit van seringenkwe-
ker Maarten Maarse, die in 1971 de 
kwekerij (inclusief bok) over kocht 
van de heer Been. De voormalig 
baggerbok is daar gebruikt om de 
seringenstruiken van en naar het 
akker te vervoeren. De peddels wa-
ren inmiddels wel vervangen door 
een gemotoriseerde aandrijving 
(Penta). Na jaren trouwe dienst als 
werkschuit was het zaak dat de bok 

het wat rustiger aan ging doen en 
het tijd was voor een meer recrea-
tieve rol. Het toeval wilde dat de Wij-
zen uit het Oosten op zoek waren 
naar een bok en in 2004/2005 kwam 
de bok in eigendom van dit pramen-
race team. Omdat de bok al zijn he-
le leven op de Takkade heeft gele-
gen vonden wij het dan ook meer 
dan passend dat de bok daar nog 
steeds zijn ligplaats heeft. Naast de 
race wordt hij gelukkig ook nog af 
en toe in zijn oude hoedanigheid 
gebruikt, want rust roest zullen we 
maar zeggen. Om nu te zeggen dat 
vroeger alles beter was gaat mis-
schien wat ver, maar voor onze bok 
gaat het in ieder geval wel op. Ou-
derwets met de handgemaakt vak-
werk dat de tand des tijd prima 
heeft doorstaan. En natuurlijk zien 
wij bij de start van elke pramenrace 
weer een gloednieuwe bok glimmen 
naast ons en natuurlijk zijn ze snel-
ler en lichter en wat al niet meer. 
Maar ik wel eens weten hoe die er 
over 73 jaar uitzien... voor de snel-
le rekenaars dat is in 2086! Kom in 
ieder geval tijdens de race allemaal 
kijken naar dit stukje Aalsmeerse 
historie. En vergeet ons niet te li-
ken op Facebook (we verloten na-
melijk een overheerlijke taart bij 250 
likes).” De Wijzen uit het Oosten Foto: www.kicksfotos.nl. 

 Categorie: snelheid

1 De boys en Herman D. Keessen
2 Stenhuis Maatjes J. Brouwer
3 De Kleine Brug W. Heeren
4 Union Junior R. van Leeuwen
5 Team Turbana J. Tukker
6 Next Generation M. Biesheuvel
7 Uniek B. Baardse
8 De Tur-bootjes P. Dijkstra
9 Neeltje Jacoba M. van Langeraad
10 @ Traction M.L. Verbruggen
11 ‘t Allegaertje  C. Piet
12 Aquadrama B. v.d. Schilden
13 De Barrel P. Pannekoek
14 De Rode Schoentjes R.J.Winters
15 Drijfhuis 5 J. v.d. Polder
16 De Eerebaje Plokkers C. v/d Schilden
17 ‘t Molmme Goedje C.A. De Moor
18 Ocker Nockel II A. v/d Schilden
19 DIP H. van Leeuwen
20 Stoppies H.A. Spaargaren
21 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser
22 Witte Leeuwens / Witte Wieven T. Leeuwen
23 www.drijfhuis.nl A. Verhoeven
24 Poelpompjes H. v.d. Heuvel

 Categorie: bokken 

26 Polder Power T. Visser
27 Poelderboys J. Zandstra
28 Frau Scheuderböck A. Verduyn
29 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel
30 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken
31 De Turftrekkers A. Boom
32 Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman
33 De raketjes S. Tromp
34 Poel Bandits A v.d. Hoorn
35 De Lillike Draeck A. Rijkmans
36 Datifloateam B. Bunnik
37 De Vreemdgaanders S. v.d. Wilt
38 Titanic J.Vd.Jagt
39 De Achterste Zaal H. Freling
40 Tuuteblik H. Strampel
41 De Natte Snorretjes L. Boerlage
42 Rentapraam M. Kesting
43 De Buertskippers R.J. Pannekoek
44 Aaltje Bagger H. Jansen
45 Het Seringenland S. Baars
46 Epoksi Praam van Piet van Pa J. Bos
47 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
48 ABRACAHADIBA H. Boer
49 Bokkie Beh R. Noach
50 Diepe Keelen T. de Boer
51 De Gemiste Kans R. Onclin
52 De Koenjoos T. Boomhouwer
53 De Meubeltjes I J. van der Schilden
54 Bledje ‘92 R. Penha
55 De Zwaffelaars G. v.d. Knaap
56 Kees K en de Gotmajoor R. Mulder

 Categorie: dames

58 Bende van Ellende D. Koster
59 Team SLK N. v.d. Meer
60 De Tollemetuiten S. Kramer
61 Lek zonder End M. Schouten
62 B.L.O.E.M.M. O. Tas
63 Bad girls (have more fun) W. Hoogenboom
64 Tietenblik I. Dijt
65 Praamangels F. Molema-Moolhuijsen
66 Kurkdroog K. Penne
67 10 PK M. Pauw
68 Tam Tam E. Slavenburg
69 Henk’s Angels E. Janssens
70 Een pot nat R. v.d. Ochtend
71 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij
72 Legale Beppies M. v.d. Schilden
73 De Meiden van Staal Y. ten Hoeve
74 Team 207 C. Stokman
75 Wijntje
 
 Categorie: recreanten

78 Ons Praem -
79 Spraam -
80 De Dekzwabbers K. Bakker
81 Pacific Princess J. Dikkeboom
82 ‘t Kacheltje 2.0 D. v.d. Polder
83 Boerendozen N.Nelis
84 De D’weillers J. de Weille
85 Het D(r)onkere End E. van den Beitel
86 Import Praam P. Slavenburg
87 iPraam P. Steur
88 The Last Minute A. Weening
89 Ome Dirk V. Jongkind
90 Oversharing M. Dol
91 After Dorst H. Spaargaren
92 La Banane Noir T. Eveleens
93 Hart & Lust C. Veerman
94 Tik ‘m aan D. Alderden
95 De Vlijtbuiters T.H. de Vries
96 Evaluonpra W. Fokker
97 The Beachlady’s J. Turk
98 De Kale Zak F. Rinkel
99 Team Volgas R. Koesveld
100 Aprameja A. Leegwater
101 De Pitspoezen B. Visser
102 Buijte Durrup A. Maarse
103 The Beachbikkels R. Vismans
104 De Barreltjes F. de Vries
105 De Harde Bezems P. de Vries
106 ‘t Schip J. Pieterse
107 Broodvloot E. Zandstra
108 De Passaat M. Braakman
109 Piet Keuregies Preem R. Peters
110 De Kornuiten J. Engel
111 Weijekoppen J. Weij
112 Praa(m)aatje E. Berbee
113 Janssens 2 K. Janssens
114 De Prutpraam M. van Vuren
115 Team Houtje Touwtje D. Bouman
116 Puntjetaartleven J. Tas
117 De Gouwerokken E. Zwetsloot-Gouwerok
118 Het Witje W. van Tol
119 Kees Bonkezak M. Maarsen
120 De Bierbaron W. van Leeuwen
121 De Drifters A. v.d. Drift
122 De Optimale Achterblijvers P.H. Buskermolen
123 Team 009 M. Buis
124 Dirrekies Gaatje J. Arendse
125 De Dubbele Bojum R. Vermeulen
126 Gang is Allus R. van Leeuwen
127 De Farregatters B. de Vries
128 Heerenmetijd B. Heeren
129 Ketelbinkies A. van Gool
130 Rondje Omweg M. Harting
131 Rode Lantaarns II J. van Vliet
132 A JE TO J. v.d. Polder
133 Het Eerste Deuntje M. Streng
134 Flower Power R. Hoekstra
135 Hermamixers P.M. Buijs
136 Historische Tuin II B.J. Wegman
137 De Hoge Dijk M. Ceelen
138 Kipara J. Bakker
139 Mixed team van ‘t End K. Kramer
140 Mozes M. Alderden
141 De Nachtwacht E. Verbeek
142 Voor de Gein R. Zitvast
143 De Zwarte Ruiter P. Stokman
144 Pinta’s R. Visser
145 Team 188 R. Tas
146 Team Dikke Duitser J. Weij
147 ‘t Vooroordeel L. van Nimwegen
148 Het Witte Hek A. Ceelen
149 Keurig Gedaan P. Maarsen
150 Op de Valreep A. van Bostelen 
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Aalsmeer -  Aalsmeer beleefde afgelo-
pen zaterdag een heerlijke avond. Hon-
derden prachtig verlichte boten bevolk-
ten de Aalsmeerse wateren en duizenden 
toeschouwers langs de Ringvaart waren 
getuige van dit schouwspel. Bij de wa-
tertoren was het een drukte van belang. 
Het publiek genoot van artiesten van het 
Crown Theater, de stalletjes en het spec-
taculaire optreden van het Flyboard Team 
op het water, of beter boven het water! 
Het afsluitende vuurwerk was een spek-
takelstuk van de eerste orde. Niet alleen 
de toeschouwers bij de watertoren, maar 
ook op de loswal in Kudelstaart en op de 
voor anker liggende boten op de Grote 
Poel gaven luid en duidelijk te kennen dat 
het vuurwerk indruk gemaakt had. Om elf 
uur was de muziek op de verlichte boten 
afgezet en was het muisstil toen de eer-
ste knallen klonken. Het weer werkte bij-
zonder mee. Vanaf een uur of vier werd 
het rustig en ontrolde zich een prachti-
ge avond. In het schemer gingen even na 
achten een boot met de luidkeels zingen-
de Brulboeien en de enthousiast spelende 
Aalsmeers Harmonie vooraf aan de ver-
lichte boten. Een lange stoet kwam ach-
ter hen aan. Er was zichtbaar meer moei-
te aan de verlichting en versiering op de 
boten gedaan dan in voorgaande jaren. 
Het was dan ook een kleurrijk schouw-
spel. De twee mooiste boten zijn door de 
jury bij het Zorgcentrum Aelsmeer onder-
scheiden met een Vuur en Licht Award. 
Uit de Ringvaart gekomen, gingen een 
heuse vloot verlichte boten voor anker op 
de Grote Poel bij de afzetting met boei-
en voor het vuurwerk. Ondertussen was 
het feestterrein bij de watertoren volge-
lopen met bezoekers. In een gezellige 
sfeer werd hier vanaf negen uur druk ge-
bruik gemaakt van de stalletjes met kof-
fi e, drankjes, ijs en saucijzenbroodjes. Om 
half tien gaf presentator Ron Leegwater 
het startsein voor het eerste optreden op 
het Uitpodium. Er volgden nog drie op-
tredens. Het Crown Theater gaf op deze 

manier een voorproefje van het program-
ma dat in de komende maanden in haar 
theater te zien zal zijn. Het publiek ge-
noot met volle teugen. Het Crown Theater 
heeft al te kennen gegeven van het Uit-
podium met artiesten een traditie te wil-
len maken. Om half elf trad het Flyboard 
Team op en dit leverde een spectaculaire 
show op. Aangedreven door een krach-
tige waterscooter werd een fel verlich-
te ‘astronaut’ opgestuwd boven het water 
en haalde daar adembenemende caprio-
len uit. Na dit optreden bij de Watertoren 
verplaatste het Flyboard Team zich naar 
de wachtende verlichte boten en herhaal-
de de show. Tegelijkertijd verzorgden de 
mannen van de brandweer onder leiding 
van Jos van der Wal vanaf een schuit een 
reusachtige, van onderaf verlichte water-
fontein. Dit huzarenstuk kon opgevoerd 
worden na een zorgvuldige voorberei-
ding en leverde alleen de brandweerman-
nen op de schuit een nat pak op. Om elf 
werd door Jacco Biemond met een druk 
op de knop het vuurwerk ingeluid. Er ont-
vouwde zich een vuurwerkshow zonder 
weerga. Frits Pen hield woord en had al-
les uit de kast gehaald om een specta-
culair vuurwerk te ontwerpen. In de wij-
de omgeving was het vuurwerk te bewon-
deren en dit vormde de afsluiting van de 
avond, hoewel op het feestterrein bij de 
watertoren het feest nog voortgezet werd. 
Vuur en Licht op het Water was een be-
levenis voor vele duizenden mensen uit 
Aalsmeer, maar ook van daarbuiten. Het 
evenement is niet meer weg te denken als 
onderdeel van de jaarlijkse evenemen-
tenkalender en zoals wethouder Ad Ver-
burg zei: “Aalsmeer kan hier trots op zijn, 
dit is de beste manier om reclame voor 
Aalsmeer te maken.” De organisatoren 
van Vuur en Licht op het Water zijn vast-
besloten om ook volgend jaar weer met 
hulp van vele vrijwilligers en meewerken-
de bedrijven en sponsoren opnieuw een 
zinderend evenement te organiseren. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Vonken vliegen er van af
bij Vuur en Licht op Water

Druk bezocht feest bij de watertoren

de Zwarte Kraai uit Nieuwkoop
van Sjors Heuzen en 7 vrienden.

Van links naar rechts: Jacco Biemond, Ap Eigenhuis, Frits en Jolanda Pen, Mike van der Laarse en Ron Leegwater. de Zwarte Kraai uit Nieuwkoop
Verlichte botenshowFoto’s: Raymond van Pietersom.

Foto: Ronald van Doorn
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Wittebol Wijn Top-10 
Slijterij van Nederland!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in Houten de jaarlijkse twee-
daagse vakbeurs plaats, genaamd 
‘Dranken & Pakket EXPO 2013’. Wit-
tebol Wijn is door de vakjury, be-
staande uit leveranciers, vakbladen 
en mensen uit de drankenwereld, 
verkozen tot één van de tien beste 
slijterijen van Nederland in 2013. 

Op dag twee van de vakbeurs wer-
den aan het einde van de middag al-
le tien genomineerden ‘Beste Slijte-
rijen van 2013’ onder leiding van il-
lusionist Hans Kazan in het zonnetje 
gezet. Nadat alle tien genomineer-

den gehuldigd waren was het mo-
ment daar om de nummer één be-
kend te maken. Hans Kazan tover-
de een grote witte enveloppe uit de 
hoge hoed met daarin de winnaar 
van 2013! Nadat Wittebol Wijn zelf 
in 2006 al de titel gewonnen had, 
ging dit jaar de overwinning naar 
De Mol Drankenspecialist uit Drie-
bergen. Dirk & Linda van Zoolingen 
bedanken hun medewerkers, vrien-
den, klanten en relaties voor hun 
support. Wittebol Wijn is dan wel 
niet uitgeroepen tot de ‘Beste’, maar 
is toch (terecht) trots op deze Top-
10 klassering. 

Gratis workshops, presentaties en lezingen

Zondag open dag bij 
De Boom Amstelland
Aalsmeer - Aanstaande zondag 15 
september organiseert De Boom Am-
stelland in Aalsmeer weer een open 
dag. Iedereen kan kennis komen ma-
ken met een divers aanbod op het ge-
bied van natuurlijke gezondheid, per-
soonlijke groei en spiritualiteit. De en-
thousiaste medewerkers hebben al-
len als wens om mensen te onder-

steunen gezond en effectief in het le-
ven te (blijven) met een goede balans 
tussen lichaam en geest en/of hel-
pen met de persoonlijke ontwikkeling. 
Kom een kijkje nemen in het cursus-
centrum, en doe op zondag mee aan 
gratis workshops of lezingen en krijg 
alle informatie die u zoekt. De Boom 
Amstelland is in 2012 van start gegaan 

Woninginrichting 100 jaar 
in de Zijdstraat
Aalsmeer - ‘Zaterdag is geopend de 
geheel nieuw en naar de eichen des 
tijds ingerichte Meubelzaak, Stoffeer-
derij, Behangerij, enz. van den heer J. 
de Boer, Zijdstraat 176-177 alhier. Het 
prachtige, nieuwe winkelhuis is ge-
vestigd op de plaats van de voormali-
ge bewaarschool. De etalage was uit-
stekend verzorgd en leverde een keu-
rigen aanblik’. Zo begon op 19 no-
vember 1919 het artikel in de Nieu-
we Meerbode. Zes jaar daarvoor was 
de officiële oprichting van het bedrijf, 
wat betekent dat dit jaar het hon-
derdjarig bestaan gevierd mag wor-
den. Er zijn bij het gesprek drie ge-
neraties aanwezig. De heer Gijs de 
Boer, die de zaak in 1958 overnam 
van zijn oom en vader, is in het be-
zit van het krantenartikel en prach-

tige archieffoto’s. In 1970 heeft hij 
een geheel nieuw pand laten bou-
wen in de Zijdstraat op nummer ne-
gen. Aan de buitenzijde is sinds-
dien niets meer veranderd. Hij ver-
telt: “Dat was nogal wat in die tijd. 
Velen vonden het misschien zelfs te 
modern. Het was een zeer vooruit-
strevende, eigentijdse winkel en dat 
is het altijd gebleven.” Carla de Klerk 
nam met haar man de winkel in 1999 
over van Gijs de Boer en veranderde 
de naam in ‘Carla de Klerk Interieur’. 
Sinds 2011 is hun zoon Guido de ei-
genaar. Deze laatste zegt: “Wat voor-
al belangrijk is te vermelden, is dat 
er in die honderd jaar nooit conces-
sies zijn gedaan op de kwaliteit. De 
meubelen die wij verkopen zijn strak 
en tijdloos. Er staat bijvoorbeeld nog 

een Gispen stoel in de winkel die 
in 1958 ook al verkocht werd. Ja-
ren dertig stijl, maar uiteraard wel 
met de tijd meegegaan, dus nu weer 
trendy. Wij verkopen, net als de heer 
de Boer al deed, tijdloze ontwerpen. 
Gispen is een belangrijke collectie. 
Net als Pastoe en Artifort. Dit zijn le-
veranciers die niet voor niets ook al 
zeer lang bestaan.” 

Praktisch en degelijk
Carla de Klerk sluit aan: “Naast ka-
rakteristieke Nederlandse meubelen, 
verkopen wij strak vorm gegeven 
Scandinavische woonaccessoires. U 
kunt verder bij ons terecht voor kar-
petten, tapijt, verlichting, gordijnen, 
kapstokken en overige woonacces-
soires. Onze kracht is dat wij ons in-
leven in de klant, zodat we altijd voor 
een praktische oplossing kunnen 
zorgdragen. Een voorbeeld: heeft u 
huisdieren, dan wilt u natuurlijk een 
minder kwetsbare stof op uw bank. 
Wij passen ons geheel aan aan de 
wensen van de klant.” Gijs de Boer 
kan dat beamen: “Natuurlijk is er 
wel wat veranderd, maar die goe-
de instelling is hetzelfde gebleven.” 
Voor alle drie de generaties geldt dat 
het persoonlijke contact, de service 
en de kwaliteit hoog in het vaandel 
stond en staat. 

Tegenwoordig kan men bij Carla de 
Klerk Interieur terecht voor een uit-
gebreid 3D woonprogramma. Dit 
kan bij u thuis op de laptop worden 
geshowd, maar ook in de winkel op 
de wand door middel van een be-
amer. Twijfels die er wellicht zijn, of 
de bijna aangeschafte bank of ander 
meubelstuk in uw interieur zal pas-
sen, worden hiermee weggenomen. 
Ook weer zo’n moderne uitvinding. 
Net als de nieuwe site van de web-
winkel die ontworpen is door Arnaud 
de Klerk, de broer van de huidige ei-
genaar Guido: www.homedezign.nl. 

Tijdlijn van honderd jaar
Vanaf donderdag 12 september zal 
er een prachtige collage in de eta-
lage van Carla de Klerk Interieur 
te bewonderen zijn, een tijdlijn van 
honderd jaar woninginrichting. Ook 
staan er vanaf dan een aantal klas-
siekers in de winkel én er is een bij-
zondere expositie met schilderij-
en van Leo den Breejen. Een ieder 
die de winkel bezoekt ontvangt bo-
vendien een gratis lot waarmee een 
design bijzettafel kan worden ge-
wonnen van het merk Gispen To-
day (nieuwe stijl) ter waarde van 
tweehonderd euro. Bij aanschaf van 
een meubelstuk vanaf duizend eu-
ro krijgt u deze designtafel er gratis 
bij. De trekking van de loterij zal op 1 
november zijn. 

De Nieuwe Meerbode eindigde het 
artikel bijna honderd jaar geleden 
met de volgende woorden: 
‘Het nu op deze plaats verrezen win-
kelhuis mag een sieraad voor ons 
dorp genoemd worden. We werden 
door den eigenaar in de gelegenheid 
gesteld het gebouw ook van binnen te 
bezien, en werkelijk: Aalsmeer is een 
modern ingerichte zaak rijker gewor-
den. De collectie meubelen is prach-
tig. Vooral jongelui, die het voorne-
men koesteren in het huwelijksboot-
je te stappen, zouden we willen aan-
raden: gaat eens een kijkje nemen in 
het meubelmagazijn van den heer De 
Boer.’ 

De familie De Klerk tot slot: “U bent 
van harte welkom in onze win-
kel, waar klassiekers en eigentijdse 
meubelen elkaar ontmoeten.” Ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van negen tot half zes 
en op zaterdag van half tien tot vijf. 
Zijdstraat 9, telefoonnummer 0297-
324577, www.carladeklerk.nl.

Door Miranda Gommans

met een kernteam van acht professio-
nals. De meeste docenten/behande-
laars komen uit de omgeving en zijn 
waarschijnlijk bij velen al bekend van-
uit hun eigen praktijk. Het team be-
staat uit Kitty Opdam (Reconnection 
en Massages), Francien Goudsbloem 
(Integrale Yoga en Mindful Coachen), 
Louise Nicolaï (Mesologie), Annelies 
Verhoeff (Voetreflexologie en Massa-
ges), Debby Albers (Verliesbegelei-
ding), Martijn Eskinasi (Pranic Hea-
ling en meditaties) en natuurlijk initia-
tiefnemers Hedwigh Verbruggen-Let-
ty (Hedwigh Training, Coaching & Op-
tredens) en Tom Verlaan (Raja Yoga 
Aalsmeer). Tijdens de open dag kan 
met een deel van het aanbod kennis 
gemaakt worden in gratis workshops 
in bijvoorbeeld de oudste klassieke 
vorm van yoga; Raja Yoga. Energeti-
sche behandelingen van onder andere 
gezondheidsklachten met Pranic Hea-
ling en de Reconnection. Of volg een 
verfrissende les Meditatie & Mindful-
nessles. Zoekt u praktische informatie 
over goede voeding en natuurlijke ge-
zondheid, volg dan de workshop voe-
ding vanuit de Mesologie. Ook voor 
volwassenen en kinderen, die interes-
se hebben in andere vormen van yo-
ga (Hatha, Midlife, Chakra), een cur-
sus persoonlijke groei, voetreflexolo-
gie, holistische massage, familieop-
stellingen, Reiki, klankhealing-con-
certen, lezingen, thema-avonden, etc., 
staat de koffie/thee klaar! Op de open 

dag liggen informatiebrochures klaar 
en kan kennis gemaakt worden met 
de docenten en behandelaars van De 
Boom Amstelland. De open dag is vrij 
toegankelijk, vooraf aanmelden is niet 
nodig. Zie deboomamstelland.nl voor 
de agenda en meer informatie. Mai-
len kan naar: info@deboomamstel-
land. De open dag bij De Boom Am-
stelland is zondag van 10.00 tot 16.00 
uur. Adres is Zijdstraat 72a (boven de 
Hema, ingang aan de zijkant).

Energieloket weer 
open zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 14 septem-
ber van 11.00 tot 13.00 uur is het Ener-
gieloket van Sienergie weer open op 
de hoek Punterstraat met het Praam-
plein. Ook deze keer kunnen inwoners 
gratis bij adviseurs terecht met vra-
gen over energiebesparing en zonne-
energie. Het Energieloket is er voor ie-
dereen die onafhankelijk, vakkundig 
en vrijblijvend geïnformeerd wil wor-
den over de mogelijkheden van ener-
giebesparing in de eigen woning of 
zonne-energie. Sienergie werkt hier-
in samen met de gemeente Aalsmeer. 
Het Energieloket is geopend op elke 
tweede zaterdag van de maand. Voor 
meer informatie over Sienergie zie 
www.sienergie-aalsmeer.nl.

Opheffingsuitverkoop bij 
Slaapkenner Smit
Uithoorn - Eén van de winkels met 
een lange geschiedenis in het Oude 
Dorp van Uithoorn gaat zijn deuren 
eind dit jaar sluiten. Na 121 jaar ver-
dwijnt Slaapkenner Smit dan uit het 
beeld van de Dorpsstraat. De zowel 
binnen als (ver) buiten de regio be-
kende beddenspeciaalzaak is al 22 
jaar een begrip in het kenmerkende 
pand gevestigd op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Prinses Irenelaan. 
Daarvóór hadden de ouders van Ko 
Smit sinds 1892 een winkel in tex-
tiel, woningtextiel en bedden aan de 
Dorpsstraat 49. Ko werkte als zoon 
ook in de winkel en zette later met 
zijn vrouw Berry en enkele ande-
re familieleden in 1976 de zaak daar 
voort. Totdat in 1991 het pand werd 
gekocht waarin de winkel nu is ge-
vestigd. Een echt familiebedrijf dus 
dat het ondernemerschap aan de 
wilgen hangt. Ko draait al meer dan 
50 jaar in het vak mee, Berry zo’n 30 
jaar. “Het is niet eens zozeer de eco-
nomische malaise die ons parten 
speelt, want we verkopen nog altijd 
heel goed. 
Maar het is meer onze leeftijd die de 
belangrijkste rol speelt bij onze be-
slissing. We zijn al over de AOW-
leeftijd heen en willen samen nog 
wat leuke dingen doen in ons le-
ven nu het qua gezondheid nog mo-
gelijk is. Daar komt bij dat we geen 
opvolging hebben. Niet in de fami-
lie, maar ook niet van buiten af. Ook 
wij constateren de verschuiving in 
het koopgedrag van mensen. Dat 
merken wij ook in de winkel, alhoe-
wel wij een heel vast en trouw klan-
tenbestand hebben dat zich vertaalt 
in een regelmatig bezoek aan on-
ze winkel. Natuurlijk doet het ons 
pijn dat we ermee stoppen, maar 
we hebben altijd met heel veel ple-
zier gewerkt en onze klanten gehol-
pen. Dat zullen we wel missen. Aan 
de andere kant krijgen we wel meer 
tijd om eens van het leven en onze 
kleinkinderen te genieten. Daar kom 
je door het werk nu niet aan toe. Dat 
kan dan straks wel en dat is dan 
weer een blij vooruitzicht”, laat Berry 
Smit met toch wel enige emotie we-
ten. Zij bedankt langs deze weg al-
le klanten voor de klandizie en het in 
Smit gestelde vertrouwen de afgelo-
pen jaren. Ko Smit geeft aan dat zij 
voornemens zijn de winkel op 1 ja-
nuari 2014 definitief te sluiten. Vanaf 
volgende week gaat de opheffings-
uitverkoop van start. Als dat hard 
gaat lopen kan het zijn dat de deu-
ren op 1 december dit jaar al dicht 

gaan. Dan is er weer een gerenom-
meerde winkel uit het Oude Dorp 
verdwenen. “We zijn al twee jaar be-
zig om te proberen het pand te ver-
kopen. Als het niet lukt willen we het 
ook wel verhuren aan een andere 
ondernemer als die dit pand en de 
locatie voor zijn doel geschikt vindt. 
Maar zolang de economie nog niet 
aantrekt maken mogelijke belang-
stellenden pas op de plaats en stel-
len zij hun investeringen nog uit. 
Voor ons blijft het dus ook nog af-
wachten”, aldus Ko.

Slaapspecialist
Smit is aangesloten bij de keten 
‘Slaapkenner’, die zich al meer dan 
35 jaar richt op gezond slapen. Men 
heeft intussen meer dan 20 lande-
lijk verspreide vestigingen, waartoe 
ook Slaapkenner Smit behoort. Hier 
vindt men alles op het gebied van 
boxsprings, lattenbodems, matras-
sen, dekbedden, lakens en hoofd-
kussens. Smit behoort tot de bete-
re speciaalzaken in de regio op het 
gebied van slaapcomfort. Het is een 
echte ‘slaapspecialist’ waarvan er 
niet veel in de regio zijn. U krijgt zo-
lang de winkel open is bij Smit ad-
vies op maat en een gratis check-up 
van uw bed door een gecertificeerde 
slaapadviseur. Men staat voor kwa-
liteit, vakmanschap, gedegen advies 
en uitstekende service! Let wel: een 
goede nachtrust is heel belangrijk. 
Een derde van uw leven brengt u 
door in bed. Slaapkenner Smit biedt 
naast gunstig geprijsde aanbiedin-
gen ook zeer luxe bedden. Er is voor 
elk wat wils en u vindt er toebehoren 
en accessoires die u ergens anders 
niet aantreft of kan kopen. Wie voor 
de slaapkamer, bedden en bedden-
goed iets nodig heeft kan nu bij Smit 
ook nog eens een keer ruimschoots 
van de fikse prijsverlagingen profi-
teren. Wie recentelijk bij Smit slaap-
comfort heeft gekocht en daar-
voor nog service en garantie krijgt, 
hoeft zich geen zorgen te maken. 
Dit onderdeel wordt overgenomen 
door twee collega’s met Slaapken-
ner winkels in de regio. Wie het aan-
gaat zou daarover even (telefonisch) 
contact moeten opnemen met Smit 
(0297-565199). Jammer dat het af-
sluiten van zo’n lange bedrijfsperio-
de niet gepaard gaat met een jubile-
umdatum, zoals een 25- of in totaal 
125-jarig bestaan. Maar Ko en Ber-
ry Smit vinden hun jarenlange inzet 
ook al mooi genoeg. Zij gaan afbou-
wen en uitverkopen. 

Patrica Evans, een van de deelne-
mers aan Autum Joy.

‘Autumn Joy’ in Oude Raadhuis
Tentoonstelling over de 
kracht van de vrouw
Aalsmeer - De beeldentuin van 
het Oude Raadhuis was  zondag-
middag 8 september de plaats waar 
de tentoonstelling Autumn Joy door 
Prof. mr. Dorien Pessers werd ge-
opend. De poëtische titel verwijst 
naar een felgele dahlia van Aaltje 
Maarse (1910-2011), een bijzonde-
re vrouw in Aalsmeer. En volgens 
de eerste vrouwelijk burgemees-
ter is Aalsmeer rond 1100 ook door 
een vrouw op de kaart gezet. Burge-
meester Jobke Vonk werd door An-
nefie van Itterzon van KCA aan de 
deelnemende kunstenaressen voor-
gesteld. Autumn Joy laat een gro-
te diversiteit aan kunstwerken zien 
van negen kunstenaressen over 
de kracht en de schoonheid  van 
vrouw. Dorien Pessers liet in haar 
openingstoespraak de vele bezoe-
kers meekijken naar de boeiende 
en expressieve vrouwbeelden en re-
liëfs van Victorine Loomans,,naar de 
krachtige tekeningen van Patricia 
Evans van de moeder en de madon-
na, naar het mysterieuze werk van 
Ellen Schippers over de vrouw als 
verleidster en als degene die verleid 
wil worden en naar het oorspronke-
lijke en ontroerende werk van Ma-
rion van Harreveld, die letterlijk de 
scherven van het alledaagse leven 
in het hoofd van haar beelden im-
planteert. De exposanten kiezen 
een geheel eigen en stilistisch zeer 
gevarieerde beeldtaal, maar wel een 
die aansluit bij de tradities waarin 

zij zijn geschoold. Alle exposanten 
hebben aan een kunstacademie ge-
studeerd – Rietveld of Rijksacade-
mie - en velen hebben ook de lera-
renopleiding gevolgd. Het ambach-
telijk niveau is hoog op deze ten-
toonstelling, die nog tot en met 20 
oktober te zien is in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9. Een be-
zoek brengen kan iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 12.00 
en 17.00 uur.

Radio Tulipa 
houdt reünie
Amstelveen – Radio Tulipa TV, de 
huisomroep van Ziekenhuis Amstel-
land, bestaat 45 jaar. Ter gelegenheid 
van het jubileum wordt een receptie 
en reünie georganiseerd op zondag 
22 september van 15.00 tot 17.00 uur. 
Donateurs en oud-medewerkers zijn 
van harte welkom. Inlichtingen en 
aanmelden kan via jubileum@radio-
tulipatv.nl of 06-51531670.

26 September startersplatform 
voor startende ondernemers
Aalsmeer - Je bent ondernemer 
en na 1 juni 2010 gestart met je be-
drijf. Dan word je uitgenodigd voor 
het Startersplatform op donderdag 
26 september in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Het Starters-
platform is een netwerkbijeenkomst 
voor startende ondernemers, ge-
organiseerd door onder meer ge-
meenten Aalsmeer en Amstelveen 
en Ondernemersvereniging Am-
stelveen (OA). Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg: “Startende 
ondernemers zijn van belang voor 
de vitaliteit en modernisering van 
de Aalsmeerse economie. De ge-
meente wil starters helpen met het 
opstarten van hun bedrijf. Zo kun-
nen zij via de site van de gemeen-
te een afspraak maken met een me-
dewerker van Balie Bedrijven. Zeker 
in een beginperiode van een bedrijf 
is het van belang dat ondernemers 
met elkaar in verbinding komen en 
elkaar weten te vinden en inspire-
ren. Daarom zijn dit soort netwerk-
bijeenkomsten zo belangrijk.”

Starten in crisistijd
Deze derde netwerkbijeenkomst 
van het Startersplatform heeft als 
thema ‘Starten in crisistijd’ en geeft 
kennis, handvatten en inspiratie om 
succesvol te zijn met een onderne-
ming in de huidige economie. Zo 
vertelt bijvoorbeeld Ruud Vismans, 
succesvol ondernemer, uit zijn ei-
gen ervaring over de ups en downs 
van een onderneming en hoe hij 
daarmee omgaat. Een bekende 
Aalsmeerse accountant houdt een 

presentatie over ‘het waarom’ van 
een accountant, en of dat wel echt 
nodig is als je net bent gestart. 
Daarnaast is er alle gelegenheid 
om te netwerken met andere star-
ters uit de regio, tips en ervaringen 
uit te wisselen en duurzame nieuwe 
contacten op te doen. Het platform 
begint om 17.00 uur met een inloop 
met een gratis hapjesbuffet. Daarna 
een welkomstwoord door wethou-
der Economische Zaken, Ad Ver-
burg. Vervolgens twee presentaties. 
Daarna een Netwerkborrel tot circa 
21.00 uur. Een prachtige kans om 
je onderneming een ‘boost’ te ge-
ven. Meedoen? Kijk op www.doet-
zaken.nl/startersplatform en meld 
je aan. Deelname is gratis. Op de 
website tevens alle informatie over 
deze avond. Nog vragen? Bel 0297-
363140 of 
kijk op www.kvk.nl/startersamstel-
veenaalsmeer. 
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Historische tuin krijgt theehuis 
met passantenvoorziening
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft inge-
stemd met een voorstel voor de re-
alisatie van een passantenvoorzie-
ning voor watersporters op de His-
torische Tuin en dit voor besluitvor-
ming aangeboden aan de gemeen-
teraad. Deze passantenvoorziening 
komt in de reeds bestaande schuur 
op de tuin, aan de kant van het 
Praamplein. In de openbaar toegan-
kelijke passantenvoorziening ko-
men douches, toiletten en wasgele-
genheid. De gemeente heeft al jaren 
geleden besloten om passanten-
voorzieningen voor watersporters te 
realiseren rond het Praamplein. Er 
zijn inmiddels ook al twaalf aanleg-
plaatsen aangelegd, inclusief een 
elektriciteit- en watervoorziening. 
De bedoeling was vervolgens om op 
het Praamplein een kiosk te bouwen 
waarin de sanitaire voorzieningen 
voor de watersporters zouden ko-
men. De Historische Tuin heeft ech-
ter aangeboden om dit theehuis an-
nex passantenvoorzieningen in hun 
werkschuur te realiseren. Om zowel 
passantenvoorziening als theehuis 
in de schuur te huisvesten, moet de-
ze schuur echter wel grondig wor-
den gerenoveerd en uitgebreid. Het 
theehuis zal naar verwachting ove-
rigens alleen overdag geopend zijn. 

De Westeinder Rondvaart krijgt een 
op- en afstapplaats aan de nieuw 
aan te leggen terrassteiger op de 
Historische Tuin. De beheerder van 
de rondvaart wordt verantwoorde-
lijk voor het innen van de kadegel-
den en de inkomsten uit de elektra- 
en watervoorzieningen van de pas-
santen. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Speerpunt van ons toeris-
mebeleid is het verbeteren van de 
voorzieningen voor de waterspor-
ters. Met de aanleg van dit theehuis 
annex passantenvoorziening zijn we 
weer een stuk gastvrijer geworden 
voor de toeristen en recreanten in 
Aalsmeer. 
Ik ben blij dat de Historische Tuin 
heeft aangeboden om de passan-
tenvoorziening op hun terrein te 
realiseren. Zo ontstaat er synergie 
tussen toerisme, recreatie en cul-
tuurhistorie. We benutten op die 
manier de unieke kwaliteiten van de 
Historische tuin ook beter. We doen 
dit allemaal om de aantrekkelijkheid 
van Aalsmeer te vergroten, in de 
verwachting dat recreanten nu lan-
ger in ons dorp verblijven en meer 
gaan besteden.” Door de noodza-
kelijke procedures die nog moe-
ten worden doorlopen, kan naar de 
huidige verwachting pas eind 2014 
worden begonnen met de bouw.

Steigerplanken Tiflo gestolen!
Aalsmeer - Alweer een maand ge-
leden, op 10 augustus, is van het ei-
land van Scouting Tiflo op de West-
einderplassen een groot gedeel-
te van de kunststof-loopsteiger ver-
dwenen. Deze steiger is 3 jaar ge-
leden in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer op de vernieuwde schoei-
ing geplaatst. De kunststofplan-
ken van de loopsteiger zijn over een 
lengte van 10 meter ontvreemd! Er is 
natuurlijk aangifte gedaan bij de po-
litie. Het eiland van de TIFLO wordt 
regelmatig gebruikt door leden om 
een kamp te houden, te voetballen 

en te barbecueën. Echter nu heeft 
de Tiflo bijna geen loopsteiger over. 
Als nood ligt er van hout een tijdelij-
ke loopsteiger om toch veilig van en 
aan boord te kunnen stappen. Al-
le Tiflo-leden vinden het natuurlijk 
heel erg dat hen dit overkomen is 
en zijn meer dan verbaasd: “Dat ie-
mand het bedenkt om steigerplan-
ken los te schroeven en mee te ne-
men voor welk doeleinde dan ook. 
Er zijn maar 2 woorden voor: rond-
uit asociaal.” Misschien zijn er getui-
gen. De leden van de Scouting ho-
ren het graag.

Ter vervanging Martine Hoogma
Buisma tijdelijk raadslid PACT 
Aalsmeer - Jelle Buisma wordt tij-
delijk raadslid van PACT Aalsmeer. 
Komende donderdag 12 septem-
ber wordt hij officieel beëdigd op 
de eerste gemeenteraadsvergade-
ring van het nieuwe politieke jaar. 
Buisma vervangt Martine Hoogma, 
die ziek is. 
Naar het zich laat aanzien zal Hoog-
ma enkele maanden haar functie 
als raadslid niet kunnen vervullen. 
Buisma is al eerder voor een kor-

tere periode raadslid geweest. Dat 
was drie jaar geleden toen fractie-
voorzitter Ronald Fransen wegens 
ziekte verstek moest laten gaan. Jel-
le Buisma is momenteel fractie-assi-
stent van PACT. Als zodanig schuift 
hij regelmatig aan in raadsvergade-
ringen. “We vinden het spijtig dat 
Martine haar rol als raadslid tijde-
lijk niet kan vervullen”, laat Fransen 
namens de PACT-fractie weten. “We 
wensen haar van harte beterschap.”

Gemeenteraadslid, 
iets voor jou?
Aalsmeer - De PACT fractie ont-
vangt een ieder die belangstelling 
heeft voor het raadswerk graag op 
maandagavond 16 september van-
af 20.00 uur in de fractiekamer van 
PACT Aalsmeer in het gemeentehuis. 
Een ideale gelegenheid om een goed 
beeld te krijgen van wat het inhoudt 
om gemeenteraadslid te zijn. In 
maart 2014 kiest Aalsmeer weer een 
nieuwe gemeenteraad. Als belang-
stellende of lid van de progressieve 
politiek van PvdA, GroenLinks, D66 

of PACT Aalsmeer denk je er wellicht 
over na of is het je al eens gevraagd 
of de gemeenteraad iets voor jou kan 
zijn. En dan heb je ongetwijfeld legio 
vragen over het raadswerk, het tijds-
beslag, benodigde vaardigheden en 
ervaring, enzovoorts. 

Wie kan op die vragen beter ant-
woord geven dan de huidige frac-
tieleden van PACT Aalsmeer? En 
wie weet schuilt er dan tóch dat ge-
meenteraadslid in jou! De PACT-frac-
tiekamer is bereikbaar via de ingang 
van de fractiekelder aan de rechter 
zijkant van het gemeentehuis naast 
de overdekte fietsenrekken. 

Anti-aanplaklaag op zuilen?!
Aalsmeer - “Jaren geleden zijn er 
koekenpannen uitgevonden met 
een anti aanbaklaag, fantastisch! Ie-
dere week weer trekt mijn aandacht 
naar de (anti) aanplakzuilen in onze 
gemeente. Deze voor informatie be-
doelde zuilen laten posters en an-
dere met zorg aangebrachte mede-
delingen binnen 24 uur op de grond 
vallen en zwerven dan de rest van 
de week over straat en perken. Kan 
iemand mij uitleggen wat de bedoe-
ling is van deze zuilen, met anti aan-
plak laag?” Familie van Seben uit de 
Ophelialaan.

Mogelijk nóg 3 Aalsmeerse 
beschermde dorpsgezichten
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft het 
voorstel om drie gebieden als po-
tentieel gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht aan te wijzen, ter inza-
ge gelegd. Hiermee wordt nadruk-
kelijk nog niet overgegaan tot het 
aanwijzen van de gebieden. De in-
spraakreacties worden eerst zorg-
vuldig meegewogen voor daartoe 
eventueel wordt overgegaan. De 
voordrachten voor deze bescherm-
de dorpsgezichten liggen van 11 
september tot en met 23 oktober ter 
inzage. Het gaat om het Seringen-
park 2-46 (westelijk gedeelte met 
ouderenwoningen); het Plassenlint 
(het gebied tussen de watertoren 
en de kolenhaven) en de Cyclamen-
straat 1-28. Aalsmeer heeft al vijf 
beschermde dorpsgezichten, te we-
ten de dorpskern, de ontginnings-
basis (begin van de Uiterweg met 
de Historische Tuin), De Wilgenlaan, 
de Berkenlaan, Jac. P. Thijsselaan en 
Kastanjelaan en het Bovenland-Be-
nedenland (Mr. Jac. Takkade). 

Historisch karakter 
Een gemeentelijk beschermd dorps-
gezicht is een gebied met een bij-
zonder historisch karakter. Bij be-
scherming van een dorpsgezicht 
gaat het om het beschermen van 
de historische structuren. Het gaat 
daarbij om het geheel, dus zowel 
openbaar gebied als bebouwing. 
Een beschermd dorpsgezicht bete-
kent niet dat er niets meer kan in 
een gebied. Het doel van een aan-
wijzing is dus niet om het ge-bied 
te ‘bevriezen’ of ‘op slot te zetten’. Er 
kunnen onder bepaalde voorwaar-
den gebouwen bijgebouwd worden 
en het gebruik van een gebouw kan 
ook veranderen, mits dit past in het 
historisch gegroeide karakter. Het 
parkgedeelte van het Seringenpark 
is al aangewezen als gemeentelijk 
monument; nu worden ouderenwo-
ningen in het Seringenpark voorge-
dragen als gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht. Zowel de gemeente-
lijke monumentencommissie, waar-

in Stichting Oud Aalsmeer en Stich-
ting Kunst en Cultuur vertegen-
woordigd zijn, als de monumente-
nadviescommissie van de Stichting 
Welstandzorg Noord-Holland, vindt 
deze woningen een belangrijke re-
presentant van een woningbouw-
complex uit de wederopbouwperi-
ode. Het Plassenlint tussen Water-
toren en Kolenhaven is waardevol 
vanwege de groenstructuur en de 
gevarieerde bebouwing. De Cycla-
menstraat 1-28 is een gave en in-
teressante lokale representant van 
woningbouw rond 1930. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: ”Er is een 
landelijke tendens om niet alleen 
waardevolle gebouwen te bescher-
men, maar de hele omgeving mee te 
nemen in een gebiedsgerichte be-
scherming. Door het aanwijzen van 
beschermde dorpsgezichten probe-
ren we het cultuurhistorische ka-
rakter van Aalsmeer te behouden. 
Het is overigens beslist niet de be-
doeling om alle veranderingen te-
gen te houden. Vergunningvrij bou-
wen van onder andere dakkapel-
len of uitbouwen aan de achterzijde 
van gebouwen en ook het plaatsen 
van zonnepanelen, blijven mogelijk.” 
De stukken over de Beschermde 
Dorpsgezichten liggen tot en met 23 
oktober ter inzage in het gemeente-
huis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen. De plannen 
zijn ook in te zien op www.aalsmeer.
nl. Een zienswijze indienen kan door 
een brief te schrijven aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘zienswijze 
Beschermde Dorpsgezichten’. Voor 
meer informatie kunt een email ge-
stuurd worden aan Info@aalsmeer.
nl o.v.v. Beschermde Dorpsgezich-
ten. Telefonisch contact opnemen 
kan met de afdeling Ruimtelijke Or-
dening en Vergunningen via tele-
foonnummer 020-5404321. De in-
spraakreacties worden meegeno-
men in de afweging tot het al dan 
niet starten van de (volgende)aan-
wijsprocedure.

WMO-raad in 
vergadering
Aalsmeer - De WMO raad verga-
dert op woensdag 18 september om 
15.00 uur in vergaderruimte 011 van 
het gemeentehuis. De vergadering is 
openbaar. Tussen 14.30 uur en 15.00 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de WMO-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
WMO. De WMO-raad kan en mag 
uiteraard geen individuele zaken in 
behandeling nemen of optreden als 

bemiddelaar, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Wmo-loket en 
de WMO voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de WMO-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het WMO-loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. Het is wel ge-
wenst dat u uw komst even meldt 
aan de waarnemend secretaris, de 
heer G.L. Droppert (320922), zodat 
een der leden u bij de receptie van 
het gemeentehuis kan ontvangen 
en vervolgens begeleiden naar de 
vergaderruimte.

Genieten op Kunstbeurs
Aalsmeer - Voor de derde maal 
vond afgelopen weekend, 7 en 8 
september, de Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen plaats. In gale-
rie Sous-Terre, tegenover de water-
toren, kon het publiek kennis maken 
met een scala aan variaties wat be-
treft schilderijen, tekeningen, bron-
zen en keramische beelden, even-
als glaskunst, foto’s en sieraden. 
Tijdens de beursdagen waren de 
meeste kunstenaars zelf ook aan-
wezig en dit leverde vele leuke en 
interessante gesprekken op. De 
beurs was zondermeer een inspi-
ratie voor iedereen die van schoon-

heid en betaalbare kunst houdt. 
Geen tijd gehad om de beurs te be-
zoeken? Galerie Sous-Terre is iede-
re zaterdag en zondag geopend van 
12.00 tot 18.00 uur.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Vanavond vergaderavond
Vragen PACT in Beraad 
over hinder Schiphol
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 september, vindt de eer-
ste bijeenkomst van het Beraad en 
de Raad na de zomerstop plaats. 
De vergaderavond begint om 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein en is 
openbaar. Onder andere komt het 
samenwerkingsverband Aalsmeer 
en Uithoorn aan de orde, de con-
ceptverordening speelautomaten en 
het aanleggen van een wegvak aan 
de Middenweg aan de orde. Ook 
wordt een nieuw raadslid voor PACT 
geinstalleerd. Jelle Buisma gaat de 
zieke Martine Hoogma tijdelijk ver-
vangen. En PACT heeft een onder-
werp ter behandeling in de rond-
vraag ingediend over Schiphol:
“De rijsksoverheid heeft onlangs in 
diverse bladen een advertentie ge-
plaatst met als onderwerp: Experi-
ment vervroegen nachtelijke ver-
trek- en naderingsprocedures lucht-
haven Schiphol. Dit gaat over een 
ontwerp-ministeriële regeling om 
de nachtelijke vertrek en naderings-
procedures te vervroegen. Aalsmeer 
was, is en zal in de toekomst zwaar 
worden getroffen door geluids-
overlast, veroorzaakt door Schip-
hol. Ook is het inmiddels wel dui-
delijk dat de groei van Schiphol on-
evenredig zwaar wordt afgehandeld 
over die banen die Aalsmeer treffen 

(Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan 
en de Kaagbaan). Ook is het inmid-
dels duidelijk dat de compenseren-
de maatregelen voor Aalsmeer zo 
ongeveer niets voorstellen.
PACT heeft daarom de volgen-
de vragen: 1. Klopt de (voorlopi-
ge) conclusie van PACT dat de hin-
derbeperkende maatregelen voor 
Aalsmeer als mislukt te beschou-
wen zijn? 2. Klopt de (voorlopige) 
conclusie van PACT dat de compen-
serende maatregelen voor Aalsmeer 
zo goed als niets voorstellen? 3. 
Is de ontwerp-ministeriële rege-
ling voor Aalsmeer goed of slecht 
nieuws en waarom? 4. Is het college 
van plan een zienswijze op deze re-
geling in te dienen binnen de daar-
toe gestelde termijn (voor 26 sep-
tember 2013)? Zo ja, wat is de in-
houd van deze reactie, zo nee, waar-
om niet? 5. Slaagt het college er in 
om het belang van Aalsmeer in de 
Cros en in de BRS of eventueel in 
een ander gremium, goed te la-
ten horen en wordt hiernaar (door 
de sector, door de provinciale- en 
rijksoverheid en door de omliggen-
de gemeenten) goed geluisterd en 
gehandeld? Welke successen zijn 
er geboekt? De antwoorden zullen 
naar alle waarschijnlijk niet direct 
gegeven worden, maar tijdens de 
volgende vergaderavond.

Aanbrengen rioolwater-
persleiding op Uiterweg
Aalsmeer - In de week van 16 sep-
tember wordt begonnen met het 
aanbrengen van een rioolwater-
persleiding vanaf Uiterweg 150 op 
de hoogte van de speelplek naar het 
lozingspunt op de bestaande riole-
ring ter hoogte van Perronzijde 11. 
Deze zogenaamde ‘knip’ in de al 
bestaande persleiding wordt aan-
gebracht omdat de afvoercapaciteit 
van deze leiding te klein is gewor-
den als gevolg van uitbreiding van 
de hoeveelheid rioolwater dat afge-
voerd moet worden. Op deze manier 
wordt de totale hoeveelheid af te 
voeren rioolwater gesplitst, zodat er 
geen afvoerproblemen kunnen ont-
staan. De nieuwe persleiding wordt 
aangebracht via een zestal boringen 
waardoor niet over het gehele tracé 
de verharding moet worden opge-
broken. Hierdoor wordt de overlast 
die normaal kan optreden, zoals het 
opbreken van de verharding, gra-
ven en dichten van de leidingsleuf, 
beperkt tot een zestal locaties waar 
de verharding moet worden verwij-

derd. Op deze locaties brengen de 
boormachines de leiding aan. Zo 
wordt de verkeershinder tot het ui-
terste minimum beperkt en onder-
vinden aanwonenden relatief weinig 
overlast. De werkzaamheden vinden 
vooral in de stoep plaats. Tijdens 
de werkzaamheden zal een rijbaan 
vrij zijn, zodat het verkeer de werk-
zaamheden kan passeren. Vanaf 16 
september zal de aannemer begin-
nen met het opbreken van de ver-
harding. Vanaf 23 september zul-
len de boringen plaatsvinden. Vanaf 
14 oktober zal de pompput en riool-
aansluiting op bestaande riolering 
gerealiseerd worden. Vanaf 4 no-
vember zal de definitieve asfaltver-
harding bij boorgaten aangebracht 
worden. De verwachting is dat op 15 
november de werkzaamheden afge-
rond zijn. Namens de gemeente is 
de heer Anton Monshouwer toe-
zichthouder op de werkzaamheden 
(tel. 06-55304982). Directievoerder 
namens de gemeente is de heer Jan 
Frijn (tel 06-55185374).

Asbestsanering bij 
Kudelstaartseweg 
Kudelstaart - Het is de bedoeling 
dat op de Kudelstaartseweg 297 
een Horecagelegenheid komt. Na 
het slopen van de woning die op 
deze locatie stond, zijn hier plaatjes 
asbest gevonden. De grond moest 
worden onderzocht. Na het onder-
zoek bleek dat het niet alleen om 
losse plaatjes asbest ging, maar om 
verontreinigde grond omdat er ooit 
een asbestzagerij heeft gestaan. 
Een sanering van asbest moet on-
der strenge regelgeving plaatsvin-
den. Het verzoek van de sanering 
ligt bij de Provincie Noord-Holland. 
De start van de sanering is afhanke-
lijk van de behandeling bij de pro-
vincie. Normaal gesproken duurt 
deze procedure vijf weken. Na het 
saneren zal de grond worden aan-
gevuld met schone grond.

Vervolg op Fort 
herontwikkeling

Aalsmeer - Tijdens het wekelijk-
se overleg hebben burgemeester 
en wethouders besloten een ver-
volgonderzoek te laten doen naar 
de haalbaarheid van de herontwik-
keling van Fort Kudelstaart. Er gaan 
gesprekken met private partijen ge-
voerd worden. Tevens komt er een 
onderzoek naar concrete gegadig-
den voor aankoop en/of exploita-
tie van het Fort. Ambtenaren krijgen 
de opdracht om de randvoorwaar-
den voor herontwikkeling en exploi-
tatie op te stellen en het subsidiet-
raject op een rijtje te zetten. Middels 
het kan van een communicatieplan 
gaat bekeken worden hoe de buurt 
en inwoners bij de herontwikkeling 
betrokken kunnen worden. 

Laptop en geld 
weg na inbraak
Aalsmeer - Op zaterdag 7 sep-
tember is tussen zeven uur en half 
twaalf in de avond ingebroken in 
een woning in de Anjerlaan. Aan de 
achterzijde van het huis hebben de 
dieven een raam open gebroken. De 
hele woning is overhoop gehaald. Er 
is geld gestolen, een HP laptop en 
een metalen kistje met oude bank-
afschriften.

Bromfietser naar 
ziekenhuis na val

Aalsmeer - Op vrijdag 6 september 
rond acht uur in de ochtend heeft 
een ongeval plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg. Vanaf de Kerk-
weg draaide een 51 jarige bestuur-
der van een bestelbus uit Aalsmeer 
de Aalsmeerderweg op. Even ver-
derop wilde hij een inricht inrijden. 
Een 18 jarige bromfietser, die aan 
kwam rijden, schrok van de bestel-
bus en ging vol in de remmen. De 
Aalsmeerder vloog over het stuur 
van zijn brommer en kwam terecht 
op het wegdek. De 18 jarige is naar 
het ziekenhuis vervoerd. Suzuki motor-

fiets gestolen
Kudelstaart - In de nacht van zon-
dag 8 op maandag 9 september is 
vanuit de Haya van Somerenstraat 
een motorfiets gestolen. De mo-
tor is van het merk Suzuki, is blauw 
van kleur en het kenteken is MJ-
GP-82. De diefstal heeft plaatsge-
vonden tussen vijf uur zondagavond 
en maandagmiddag rond vier uur.

Double Dutch
Aalsmeer - De muzikanten van de 
Ierse liedjesband Double Dutch zul-
len op zondag 15 september vanaf 
17.00 uur met zang, accordeon, fluit 
en viool café Ruimzicht in Leimuider-
brug omtoveren tot een echte Ierse 
Pub. Adres is Leimuiderdijk 377 in 
Leimuiderbrug. Gratis toegang. 
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Zaterdag 14 september:
AALSMEER 
Aalsmeer 1 – DSO 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – Swift 3 12.00 u
Volendam 6 – Aalsmeer 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 16 14.30 u
Aalsmeer 5 - Buitenveldert 5 14.30 u
Waterwijk 5 –Aalsmeer 6 14.30 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Meteoor Vet.3 14.30 u

Vrouwen
IJsselm.vogels VR1 - Aalsmeer VR.1 11.00 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Meteoor.Vet.3 14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Breukelen A1 - J.A.United A1 14.30 u
Nederhorst A2 – J.A.United A2 14.30 u
Hillegom B1 - J.A.United B1 14.45 u
J.A.United B2 – Amstelveen B1 11.30 u
J.A.United B3 – DSK B2 11.30 u
J.A.United C1 – HBC C1 9.30 u
Hoofddorp C4 - J.A.United C2 14.30 u
SCW C1 - J.A.United C3 10.30 u

Pupillen
Zwanenburg D1 - J.A.United D1 10.30 u
J.A.United D2 - Hoofddorp D6 9.00 u
J.A.United D3 – ADO’20 D6M 11.15 u
RKDES D3 - J.A.United D5 9.30 u 
J.A.United D6 – United/DAVO D2 9.00 u
J.A.United E1 – Hillegom E1 11.00 u
J.A.United E2 – Sp.Martinus E2 9.30 u
J.A.United E3 - Arsenal E1 11.00 u
 Zandvoort E2 - J.A.United E4 9.00 u
J.A.United E5 – Hillegom E5 11.00 u
J.A.United E6 – ZRC/Herenmarkt E1 9.30 u
Nieuw Sloten E7 - J.A.United E7 10.15 u 
UNO E7 - J.A.United E8 9.30 u
RKDES E4 - J.A.United E9 11.00 u
J.A.United E10 – HSV’69 E1 9.30 u
Sp.Martinus E12 - J.A.United E12 14.00 u
Amstelveen F1 - J.A.United F2 9.00 u
RKDES F2 - J.A.United F3 9.30 u 
J.A.United F4 - Legm.vogels F4 9.00 u
J.A.United F5 – Buitenveldert F8 9.00 u
J.A.United F7G – Zwanenburg F4 9.00 u
 VVC F8 - J.A.United F8 8.30 u

Meisjes
WV-HEDW MA.2 - J.A.United MA.1 10.30 u
J.A.United MC.1 – Zandvoort MC.1 11.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – RAP D2 11.00 u
EDO D4 - RKDES D2 12.00 u
RKDES D3 – J.A.United D5 9.30 u
Roda’23 D9 – RKDES D4 12.30 u
DIOS E2 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E2 – DIOS E5 13.00 u
RKDES E3 – Roda’23 E6 11.00 u
RKDES E4 – J.A.United E9 11.00 u
Sp.Martinus E10 - RKDES E5 11.45 u
RKDES E6 – Sp.Martinus E 11G 13.00 u
Legm.vogels F1 - RKDES F1 11.00 u
RKDES F2 – J.A.United F3 9.30 u
Abcoude F4 - RKDES F3 13.00 u
RKDES F4 – Overbos F11 9.30 u

RKDES F5 – Hertha F3 11.00 u
Badh.dorp F4 - RKDES F6 9.30 u
RKAVIC F6 – RKDES F7 8.45 u
Vrouwen
RKDES VR.1 – UDO VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Geuzen M’meer MB.2 11.00 u
RKDES MD.1 – DSS MD.2 10.00 u
CSW ME.3 - RKDES ME.1 11.15 u

SCW
Amstelveen 1 - SCW 1 15.00 u
Kampong 2 - SCW 2 14.45 u
VVC 4 – SCW 3 14.30 u
SCW 4 – Waterwijk 2 14.30 u
Sloterdijk 4 – SCW 5 14.30 u
Schoten Vet.1 - SCW Vet.1 15.00 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.2 14.45 u
SCW Vet.3 – OlympiaHaarl.Vet1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – AMVJ A2 12.30 u
SCW B1 – HBC B3 11.30 u
SCW C1 – J.A.United C3 10.30 u
SCW C2 – Legm.vogels C3 10.30 u

Pupillen
Overbos D3 - SCW D1 9.15 u 
SCW D2 – DIO D1 8.45 u
SCW D3 – AS’80 D8 8.45 u
Legm.vogels E7 - SCW E1 9.00 u
Legm.vogels E10 - SCW E2 11.00 u 
SCW E3 – KDO E2 8.45 u
SCW F1 – Roda’23 F3 12.30 u
DSOV F4 - SCW F2 9.00 u
SCW F3 – BSM F4 8.45 u

Vrouwen
Ouderkerk VR.2 - SCW VR.1 12.00 u

Meisjes
VVC MB.1 - SCW MB.1 12.00 u
Velsen M.1 - SCW MC.1 10.15 u

Zondag 15 september:
RKAV.
NFC 1 - RKAV 1 14.00 u 
Eendracht’82 2 - RKAV 2 12.00 u
Roda’23 4 – RKAV 3 15.00 u
RKAV 4 – RAP 5 11.30 u
RKAV 5 – Swift 11 14.00 u
RKAV 6 – KDO 6 11.30 u

Vrouwen
Sp.Martinus VR.1 - RKAV.VR.1 16.00 u

RKDES
RKDES 1 – ZSGO/WMS 1 14.00 u
RKDES 2 – AS’80 2 11.00 u
Pancratius 3 - RKDES 3 13.00 u
RKDES 4 – SDZ 3 12.00 u
RKDES 5 – RAP 3 12.00 u
RKDES 6 – Legm.vogels 5 14.00 u
RKDES 7 – Legm.vogels 6 12.00 u

Junioren
Hillegom A1 - RKDES A1 11.00 u
AS’80 B2 - RKDES B1 12.30 u
RKDES C1 – Sp.Martinus C2 10.00 u
Kon.HFC C7 - RKDES C2 11.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Een natte en winderige Dorpsloop dit jaar. Foto: Erik Witpeerd.

Lopers gaan tot uiterste 
tijdens natte Dorpsloop
Aalsmeer - Wat een fantastische 
editie van de Dorpsloop Aalsmeer 
afgelopen dinsdag 10 september! 
Onder bijzonder natte en winderige 
omstandigheden werden de deel-
nemersdinsdagavond weggescho-
ten voor de 1 kilometer kidsrun en 
de langere afstanden van 5 en 10 ki-
lometer voor de senioren. Zelfs het 
startpistool had last van de natte 
omstandigheden. Het kon de deel-
nemers niet afschrikken, integen-
deel, er waren meer deelnemers 
dan vorig jaar! Allemaal bikkels die 
voor het goede doel – de Voedsel-

bank Aalsmeer – hun beste beentje 
hebben voorgezet. Alle deelnemers 
zijn gefinisht, ze kunnen terugzien 
op een heroïsche prestatie. Hun tij-
den zijn te zien op www.uitslagen.nl. 

De deelnemers, tezamen met de 
sponsoren en de velemedewer-
kers kijken terug op een geslaag-
de avond met een prachtig resultaat 
voor de Voedselbank, die zo goed 
als zeker kan rekenen op een for-
se financiële bijdrage. Hierover volgt 
nader bericht via www.dorpsloop-
aalsmeer.nl en deze krant.

Voetbal zaterdag
Zwaluwen ’30 maatje te 
groot voor Aalsmeer: 1–0
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft in 
de eerste competitiewedstrijd de 
punten aan thuisclub Zwaluwen 
’30 moeten laten. Op de zege was 
niets af te dingen. Al in de eer-
ste helft kreeg Zwaluwen ’30 tallo-
ze kansen om de score open te bre-
ken, maar Burak Sitil, Wesley van 
Schaik en keeper Ray Smidt voor-
kwamen de doelpunten. Alleen Sa-
lih Yildiz van Aalsmeer kwam twee-
maal in kansrijke positie, maar kon 
op het kunstgras de bal niet onder 
controle krijgen. Het waren voor-
al de voorwaartsen Jaap Molenaar, 
Jerrel v.d. Eeckhout en spits Serdar 
Oztürk van Zwaluwen ’30 die het de 
Aalsmeer defensie moeilijk maak-
ten. Aalsmeer, nog zonder Tho-
mas Harte, Stefan v.d. Dussen, Dirk 
Jan v.d. Meer en Serginho Stek-
kel, moest zich beperken tot een 
defensieve rol. Met een 4-4-2 -sy-
steem moest Peter Neuvel (ex Zwa-
luwen ’30 speler) vanaf rechts ko-
men en moesten Tim Millenaar en 
Tom Doeswijk bij toerbeurt de spits 
in duiken. Helaas kwam het hier niet 
van. Zwaluwen ’30 domineerde op 
het middenveld en was technisch en 
fysiek sterker dan Aalsmeer. Vooral 
over de flanken creëerden Jaap Mo-
lenaar en Jerrel v.d. Eeckhout zich 
vele mogelijkheden. Doelpunten le-
verde dat in de eerste helft niet op. 
Uit een vrije trap in de tweede helft 
was het Serdar Oztürk die de 1–0 op 
het scorebord bracht. Aalsmeer pro-
beerde de bakens nog te verzetten, 
maar kon geen verandering meer in 
het scoreverloop brengen. De eer-
ste kans was voor Zwaluwen ’30 in 
de 5e minuut. Jaap Molenaar schoot 
in kansrijke positie voorlangs. Sa-
lih Yildiz kreeg een doelrijpe kans 
in de 9e minuut, maar had in laat-
ste instantie geen controle over de 
bal. Zwaluwen ’30 kreeg compact 

spelend veel kansen. In de 12e mi-
nuut schoot de lange spits Serd-
ar Oztürk, goed verdedigd door Bu-
rak Sitil, net naast. Een lange rush 
van Jaap Molenaar vanaf de mid-
denlijn resulteerde alleen voor Ray 
Smidt met een schot in het zijnet. 
Aalsmeer had pech toen in de 21e 
minuut Nick Duijn met een ham-
stringblessure de kleedkamer op-
zocht. Mark Ruessink werd zijn ver-
vanger. Aalsmeer kwam niet meer 
aan aanvallen toe en had mazzel 
dat het vizier van Zwaluwen ’30 niet 
al te scherp stond. Ray Smidt voor-
kwam doelpunten in deze periode 
met enkele reddingen. De uitste-
kend leidende scheidsrechter Se-
lier had geen moeite met de wed-
strijd. De beide elftallen speelden 
dan ook fair. De tweede helft was 
nog maar twee minuten oud toen 
Vincent Krabbendam de bal van de 
doellijn moest trappen op een inzet 
van Dave Ninteman. Een schot in de 
53e minuut van Serdar Oztürk vloog 
via de lat over. Uit een vrije trap in 
de 65e minuut schiet Serdar Oz-
türk in tweede instantie de bal ach-
ter Ray Smidt: 1–0. 73e minuut wis-
sel: Giano Bonam voor Peter Neu-
vel. Na het doelpunt kreeg Aalsmeer 
iets meer grip op het duel. Uit een 
corner van Salih Yildiz kopte Wesley 
van Schaik net naast. 81e minuut 
wissel: Mike Vos voor Tim Mille-
naar. Ray Smidt hield met reddingen 
in de 81e en 85e minuut Aalsmeer 
nog in de race, maar verder kwam 
Aalsmeer niet. Aalsmeer moet ko-
mend weekend tegen D.S.O. uit 
Zoetermeer proberen de punten te 
pakken. D.S.O. verloor met 1–2 van 
F.C. Rijnvogels. Zaterdag 14 sep-
tember Aalsmeer – D.S.O., aanvang 
14.30 uur aan de Dreef. 

Jack van Muijden 

Veldkorfbalcompetitie
Valse start voor VZOD
Kudelstaart - Nadat het tweede de-
ze middag een belangrijke overwin-
ning had behaald en daarmee met 
vier punten uit twee wedstrijden trots 
aan kop gaat, speelde het vlaggen-
schip van VZOD afgelopen zater-
dag haar eerste wedstrijd aan de Wim 
Kandreef. En niet zomaar een wed-
strijd: de streekderby tegen Atlantis 
uit Mijdrecht. Vorig seizoen, dus nog 
maar drie maanden geleden, streden 
zij gezamenlijk om de play-off plaats 
voor promotie naar de tweede klas-
se. Deze strijd werd gewonnen door 
de gasten. Zaterdagmiddag stond in 
het teken van een sportieve revan-
che. Nieuw in de basis is Jessica Zijer-
veld, zij neemt de plaats in van de naar 
hoofdklasser ROHDA vertrokken Ani-
ka van Os. Het weerbeeld was uitste-
kend te noemen, niet veel zon, goede 
temperatuur en nauwelijks wind. Mi-
nimaal 15 goals scoren zou dus moe-
ten lukken. In werkelijkheid verliep het 
scoreverloop echter desastreus. Na 
een kwartier stond het 0-3 in het voor-
deel van de gasten en VZOD grossier-
de in plaatsfouten. Na bijna een half 
uur stond het team van trainer/coach 

Frits Visser zelfs op een zelden ver-
toonde 0-8 achterstand en was de 
wedstrijd, ook gezien het aanvallen-
de spel, feitelijk al gespeeld. Toch was 
het Josine Verburg die in de laatste vijf 
minuten nog tweemaal scoorde. Ook 
Donja Passies was in de laatste minuut 
nog trefzeker, waardoor een ruststand 
van 3-8 werd bereikt. Dineke Wester-
hof scoorde kort na rust de 4-8. VZOD 
leek aan een inhaalrace te zijn begon-
nen. De gretigheid van Atlantis en de 
absolute wil om te winnen keerde ech-
ter weer terug en zij scoorden drie-
maal op rij: 4-11. Donja Passies knalde 
van afstand de 5-11 binnen waarna dit 
gelijk beantwoord werd met een 5-12. 
Met haar derde treffer scoorde Josi-
ne Verburg met nog een kwartier te 
spelen een mooie vrije bal: 6-12. Na-
dat Atlantis vijf minuten voor tijd doel 
had getroffen was het Donja Passies 
die ook haar derde treffer scoorde en 
daarmee de eindstand op 7-13 bracht. 
Een bijzonder slechte start van een 
collectief falend VZOD, maar zaterdag 
krijgen ze de kans om deze wedstrijd 
snel te vergeten, thuis tegen Fiducia 
om 15.30 uur aan de Wim Kandreef. 

Jessica Zijerveld vervangt naar Roh-
da vertrokken Anika van Os.

Voetbalwedstrijd tegen RHC
Winst RKDES in blessuretijd 
Kudelstaart – De Kudelstaartse voet-
balclub RKDES speelde haar eer-
ste competitiewedstrijd tegen RHC 
in Heemstede. Deze club met een rij-
ke voetbalhistorie werd in 1923 en 
1953 twee keer landskampioen. Nu 
komt het uit in de derde klas, waar 
het RKDES ontmoet. In een wedstrijd 
met ‘veel gezichten’ wonnen de be-
zoekers uit Kudelstaart in blessure-
tijd met 1-2. De Kudelstaarters reis-
den af naar Heemstede met de weten-
schap dat de voorbereiding niet vlek-
keloos was verlopen. In de oefenwed-
strijden kon het team van trainer Hajo 
Hendriks nog niet overtuigen. Niet ge-
heel verwonderlijk, want na de degra-
datie van vorig jaar en het vertrek en 
het stoppen van belangrijke spelers, 
moesten de ‘nieuwe’ spelers ingepast 
worden en dat kost tijd. Er stonden in 
de basiself een aantal nieuwe men-
sen, zoals Damian Veldman, Bilal Ar-
dador, Tarik Bouzgir en Daniël Calmez. 
RKDES begon de wedstrijd, zoals het 
ook in de oefenperiode speelde, on-
wennig en onsamenhangend. Dat gaf 
RCH de gelegenheid RKDES vooral in 
het eerste kwartier, onder druk te zet-
ten. RCH kreeg een aantal grote kan-
sen, maar RKDES doelman René Jon-
ker was een aantal keren een sta in 
de weg. De Kudelstaarters kregen een 
aantal mogelijkheden, maar enkele 
spelers waren uit op eigen succes. Pas 
in de 20e minuut kreeg RKDES haar 
eerste grote kans. Een goed opgezette 
aanval resulteerde in een fraaie voor-
zet van Richard de Vries, helaas ging 

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Gerard en Lies winnen 
vlucht vanuit Ronquieres
Aalsmeer - Zaterdag stond de voor-
laatste natour vlucht op het program-
ma en de weergoden waren de dui-
ven goed gezind, gezien de weervoor-
spellingen. Om 10.35 uur was de be-
wolking op de vlieglijn zo goed als 
verdwenen en werden de duiven in 
het Belgische Ronquieres gelost. De 
gemiddelde afstand die de duiven 
moesten overbruggen was 188 kilo-
meter. De eerste duif meldde zich om 
12.30.45 uur bij Gerard en Lies v.d. 
Bergen in Kudelstaart. Het was de 395 
een jonge duif die de overige 645 dui-
ven met 96,4 kilometer per uur te snel 
af was. Dit was zo’n vlucht waar el-
ke seconde telde en als een duif nog 
een vreugderondje maakte, kostte dat 
tientallen plaatsen op de uitslag. John 
van Duren uit Amstelveen werd twee-
de, zodat dit voor het kampioenschap 
nog heel spannend is. Comb. van 
Leeuwen & van Grieken uit Aalsmeer 
werd derde. De jeugdleden deden het 
ook weer goed, Danny van Leeuwen 
uit Rijsenhout werd vierde en Tim Re-
wijk uit De Kwakel zesde. In Rayon F 

waar 2267 duiven in concours ston-
den, werden Gerard en Lies tweede, 
John van Duren tweede en Comb. v. 
Leeuwen & v. Grieken zestiende. Aan-
staande zaterdag is de laatste vlucht 
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel 
en wordt bekend wie algemeen kam-
pioen Onaangewezen wordt, het alge-
meen kampioenschap Aangewezen is 
gewonnen door Comb. van Ackooy uit 
Hoofddorp De uitslag van Ronquieres 
met 646 duiven en 18 deelnemers: 1. 
Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 
2. J. van Duren Amstelveen, 3. Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 4. 
Danny van Leeuwen Rijsenhout, 5. C. 
van Vliet Kudelstaart, 6. Tim Rewijk De 
Kwakel, 7. Comb. van Ackooy Hoofd-
dorp, 8. W. Wijfje De Kwakel, 9. J. van 
Dijk Aalsmeer, 10. A. van Belzen Ku-
delstaart, 11. D. Baars Kudelstaart, 
12. E. Wiersma Amstelveen, 13. P. v.d. 
Meijden Aalsmeerderbrug, 14. M. 
de Block Aalsmeer, 15. Th. v.d. Wie 
Aalsmeer, 16. J. Nijenhuis Aalsmeer, 
17. W. Grapendaal Aalsmeer, 18. A. v.d. 
Wie Aalsmeer.

De winnaars van de natourvlucht, Gerard en Lies van de Bergen.

de kopbal van Daniël Calmez rake-
lings naast. In de slotfase begon RK-
DES beter te voetballen en kreeg het 
zo waar een aantal kansen, waaron-
der een prachtig schot van Bilal Ar-
dador, RCH doelman Paul Metzer red-
de fraai. In de 43e minuut kwam RK-
DES op een achterstand door een ei-
gen doelpunt. Doelman René Jon-
ker verkeek zich op een voorzet van 
RCH, vervolgens kwam de bal onge-
lukkig op de voet van Kudelstaartse 
verdediger De Haan, RCH op een 1-0 
voorsprong. De tweede helft een be-
ter RKDES. De combinaties werden 
beter en vooral voorin werden de Ku-
delstaarters gevaarlijker. Trainer Hajo 
Hendriks bracht Elias Elhadji en Paul 
Verburg in voor resp. Bilal Ardador en 
Justin de Haan, zo kwam Roy Entho-
ven wat dieper te spelen. In de 62e mi-
nuut een fraaie aanval op links, Edwin 
van Maris gaf een perfecte voorzet, op 
de meer aanvallende speler Roy En-
thoven, zijn schot ging via de lat over 
het doel. RKDES begon meer en meer 
druk te zetten op de verdediging van 
RCH. Het team uit Heemstede schuw-
de niet om de gasten uit Kudelstaart 
uit hun spel te halen. Zo waren er vele 
blessurebehandelingen en liepen de 
gemoederen vaker op. RKDES toon-
de karakter en kreeg in de 89e minuut 
wat het verdiende, de gelijkmaker. 
Een prachtige steekpass van Edwin 
van Maris op Tarik Bouzgir, stelde 
hem in de gelegenheid om de stand 
van 1-1 op het scorebord te brengen. 
RKDES ging vervolgens voor de winst. 
Dat resulteerde ver in de blessuretijd, 
96e minuut, in de verdiende overwin-
ning. Door een prachtige vrije trap 
van Mark Schut belandde de bal in 
de kruising RKDES op een 1-2 voor-
sprong. In de slotminuut ga het team 
van trainer Hajo Hendriks de overwin-
ning niet meer uit handen. De vreug-
de was groot in het Kudelstaartse 
kamp. Met een uitblinkende Damian 
Veldman kreeg RKDES wat het ver-
diende en gingen de drie punten mee 
naar Kudelstaart. Aanstaande zondag 
15 september speelt RKDES1 thuis 
tegen ZSGOWMS1 vanaf14.00 uur.

Ad Verburg

Wedstrijdzwemmen
Geslaagd EK voor Oceanus
Aalsmeer - Na weken van voor-
bereiden vond van zondag 1 tot 
en met zaterdag 7 september het 
EK zwemmen 2013 in Eindho-
ven plaats. Negen Oceanus zwem-
mers kwamen gedurende de week 
aan de start en allemaal waren ze 
het erover eens, wat een super or-
ganisatie. Alles was strak geregis-
seerd. Het internationale deelne-
mersveld had tot 1 juli de tijd gehad 
om zich in te schrijven voor dit ge-
weldige event. Na deze datum stond 
het aantal deelnemers op ruim 5000 
en dan gaat men er altijd wel vanuit 
dat er ongeveer 15% niet komt op-
dagen, dus met 4.350 deelnemers, 
1.200 zwemverenigingen en 12.200 
starts ging het op zondag 1 septem-
ber om 08.00 uur van start. Ronald 
en Margriet Grove hebben de afge-
lopen week ‘gewoond’ in het jury-
hok en ook daar verliep alles super. 
De 3000 meter vrije slag open wa-
ter zorgde voor heel wat drukte, el-
ke zwemmer kreeg op beide schou-
der bladen enorme cijfer tattoos ge-
plakt, evenals op de gehele boven-
armen en de handen, daarbij ook 
nog registratie chips om de polsen 
en bijpassende badmuts. Alle se-
ries waren te volgen waren via ca-
mera’s. Een overzicht van de Ocea-
nus zwemmers met hun gezwom-
men afstand(en), tijd en ranking: 
Ronald Grove: 200 wissel, 2.45,59 
en een 15e plaats ; bij de 4x50 ver-
trok hij als startzwemmer en open-
de in 29,08 wat de Oceanus heren 
ploeg uiteindelijk een 10e plaats op-
leverde bij de 200+ categorie. Mar-
griet Grove: 200 vlinder, 3.03,30 een 
6e plaats wat haar een mooi diplo-
ma opleverde. Frank Corveleijn: 100 
schoolslag , 1.24,19 een 31e plaats. 
Frank kwam op de tweede 50 me-
ter tekort, maar het leverde hem een 
super mooie ervaring op. Annette 
de Visser: 800 vrij , 10.50,32 een 8e 
plaats en een persoonlijk record van 
10 seconde plus een diploma; 400 
vrij, 5.15,96 een 9e plaats en nog 
een mooi persoonlijk record van 8 
seconde; 200 vrij 2.32,30 een 17e 

plaats waarbij Annette de gok nam 
en hard afging op de eerste 100 en 
als slot van dit super evenement 
de 3000 meter open water 42.05,50 
een 9e plaats net geen diploma. Ka-
tinka Elders: 800 vrij 13.17,90 een 
26e plaats; 400 vrij 6.25,51 een 
25e plaats; 200 rug 3.37,83 een 32e 
plaats en 100 rug 1.39,81 een 35e 
plaats en een persoonlijk record. 
Katinka heeft te kampen gehad met 
een flinke schouderblessure waar-
door haar voorbereiding niet opti-
maal was, ondanks dat wist ze toch 
een persoonlijk record te zwemmen. 
Laura Staal: 800 vrij 11.06,72 een 8e 
plaats en een oorkonde. Ook zwom 
ze de 3000 meter vrije slag open wa-
ter in een tijd van 41.33,65 waar ze 
de laatste 100 meter zij aan zij met 
haar concurrente op de finish af 
zwom, maar nipt wist te winnen en 
hierdoor 4e werd en wederom een 
mooi diploma huiswaarts mocht ne-
men. Richard Catoire: 100 school-
slag 1.46,51 een 26e plaats; 50 vlin-
der 43,71 een 20e plaats; 50 school-
slag 44,80 een 24e plaats. Ook Ri-
chard maakte deel uit van de 4x50 
meter estafette ploeg als 2e zwem-
mer en hij wist een 33,77 te zwem-
men op zijn 50 meter vrije slag. Er-
win Vork: was door de heren ge-
vraagd om deel te nemen aan de 
4x50 meter estafette, zijn startnum-
mer werd geactiveerd, de training 
gestart en hij mocht als 3e zwem-
mer beginnen aan zijn 50 meter in 
een super tijd van 31,52. Arjan Bel-
laart: 400 vrije slag 4.51,22 een 9e 
plaats, hij kwam net tekort voor 
een diploma; 200 vrije slag 2.15,04 
een 13e plaats, 4x50 estafette Arjan 
mocht als slot zwemmer aan de bak 
en met een 26,70 werden ze hier-
mee 10e; 200 rugcrawl 2.33,54 een 
10e plaats; 100 vrije slag 1.00,60 
een 24e plaats en op de afsluiten-
de 3000 meter vrije slag open wa-
ter 39.04,25 en werd hiermee 5e wat 
hem een diploma opleverde.
Al met al een zeer geslaagd EK 
zwemmen 2013 voor de dames en 
heren Oceanus zwemmers. 
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Wedstrijdzwemmen 
Oceanus sport in polder
Aalsmeer - Voor de wedstrijd-
zwemmers van Oceanus zijn de 
avondtrainingen alweer 2 weken 
bezig en de vroege ochtendtrai-
ningen zijn ook weer begonnen. 
De eerste wedstrijd die op het pro-
gramma staat is de Zoetermeerse 
Mijl op zaterdag 21 september. Een 
week later, op zondag 29 september, 
staat het NK Estafette in Eindhoven 
op de agenda. 
Maar voor afgelopen zaterdag had 
de activiteiten commissie van Ocea-
nus een samenhorigheidsactivi-
teit georganiseerd bij Poldersport 
in De Kwakel.  Na de zaterdag-
ochtendtraining werd er verzameld 
bij Poldersport waar de 43 wed-
strijdzwemmers in 3 groepen wer-
den verdeeld naar gelang hun leef-
tijd. Onder leiding van een instruc-
teur trok elke groep er op uit in de 
polder waar velen hindernissen la-

gen te wachten. De bedoeling was 
uiteraard om zo lang mogelijk een 
droog pak te houden; maar het 
duurde echter niet lang of de eerste 
kinderen vielen in het warme sloot-
water. En dan is het toch wel weer 
een voordeel dat je aan wedstrijd-
zwemmen doet;  een klein sprint-
je en je was zo weer op het droge. 
Eén van de moeilijkste hindernissen 
was het springen over diverse kus-
sens om zo de overkant van de sloot 
te halen. Ook bij de trapeze vielen 
er veel kinderen in het water. Het 
buikschuiven ging ook heel soepel 
voor de wedstrijdzwemmers en ve-
len haalden de overkant van de 10 
meter lange baan om vervolgens 
een warme sloot in te glijden. Al met 
al een zeer geslaagde ochtend voor 
de wedstrijdzwemmers van Ocea-
nus. De volgende keer mogen de 
trainers ook mee doen. 

Programma voor gezond gewicht, 
gezond lichaam in zwembad
Aalsmeer - Komende week start De 
Waterlelie met een nieuw ontwikkelt 
programma binnen het zwembad 
voor mensen die te kampen hebben 
met overgewicht, genaamd Aqua Li-
ne. Onderzoek wijst uit dat bewegen 
in het water een vorm van bewegen 
is waarbij de gewrichten minimaal 
belast worden. Dit is dus bij uitstek 
een goede manier om de overtollige 

kilo’s terug te dringen, zonder dat je 
direct grote kans loopt op blessu-
res. De cursussen worden in blok-
ken van twaalf weken verzorgt en 
bevatten een intakegesprek bij een 
diëtiste, weegmomenten, onbeperkt 
banenzwemmen en deelname aan 
Aquajoggen. Zwembad de Waterle-
lie hoopt op een goede start van de-
ze cursus op 28 september. 

Volle winst voor Karin bij 
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op de eerste avond van 
Sjoelclub Aalsmeer in het nieuwe sei-
zoen zorgde Karin Geleijn voor een 
primeur. Ze bereikte in de B-klasse 
de ideale score van 30 punten, wat 
nog nooit gelukt is, sinds het systeem 
vorig seizoen geïntroduceerd is. Op 
twee Theo van Leijden en op drie Jan 
Alderden. In de Hoofdklasse was het 
Cor Franck die verrassend de over-
winning greep. Op twee Hans van 

Leeuwen en op drie Patrick Haring. In 
de A- en C-klasse wonnen twee da-
mes, Margriet de Vries en Maria Bag-
gen. Op twee en drie in de A-klas-
se Paul van den Berg en Roy Kuypers 
en in de C-klasse Klaas de Vries en 
Nel Zwartendijk. De volgende club-
avond is op donderdag 19 septem-
ber om 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Voor meer informa-
tie: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Oceanus klaar voor finale 
Eredivisie Triathlon
Aalsmeer - Met nog één wedstrijd 
te gaan in de Lotto Eredivisie Tria-
thlon heeft het Oceanus/Multi Tria-
thlon Team nog altijd zicht op een 
plek bij de beste tien teams in de 
eindstand. In de vierde en voorlaat-
ste wedstrijd in Veenendaal deed 
het Aalsmeerse team, bestaande 
uit junior Menno Koolhaas, San-
der Berk, Corné Klein en Pieter van 
der Meer, goede zaken door naar 
de tiende plek te klimmen. Met een 
spectaculaire start vanaf een pon-
ton ging het sterke deelnemersveld 
van 100 man op weg voor het NK. 
Menno was na 19 minuten goed uit 
het water gekomen met een kleine 
achterstand op de kop. Hij kwam 
daarna in een achtervolgend groep-
je, wat niet dichterbij de kop kwam 
door verschillende teambelangen in 
het groepje. Met een ijzersterke tien 
kilometer (die hij in 34.21 liep) ein-
digde Menno op de 12e plaats tus-
sen de veel oudere senioren. Een 
hele knappe prestatie. De ervaren 
Sander Berk kwam iets achter zijn 
teamgenoot en pupil Menno uit het 
water en wist zich goed te hand-
haven in een achtervolgende fiets-
groep. Tijdens het looponderdeel 
maakte hij een mooie opmars van 
de 36ste naar de 23ste plaats. Kwa-
kelaar Corné Klein deed in Veenen-
daal zijn eerste stayerwedstrijd en 
dat was de triatleet die meer lange 
afstanden deed alles meegevallen. 
Hij kwam samen met teamgenoot 
Pieter van der Meer uit het water 
en kon op de fiets een mooi groep-
je vinden. Corné kwam als 66ste van 
de fiets en liep nog naar de 56ste 
plaats op het NK. Pieter van der 

Meer miste op de fiets de aanslui-
ting met een goede fietsgroep, maar 
wist nog wel soepel naar de finish 
te lopen in een solide 10 kilometer. 
Hij finishte als 84ste. In de Eredivi-
sie leverde de opgetelde individue-
le resultaten van de vier teamleden 
een mooie achtste plaats op in de 
daguitslag. 
Daardoor klom Oceanus van de 
twaalfde naar de tiende plaats in de 
tussenstand. Die mooie plek zal het 
team komende zondag moeten ver-
dedigen in de finalewedstrijd in Al-
mere. Dan staat een spectaculaire 
teamrelay (estafette) over een su-
persprinttriathlon op het program-
ma. Het team bestaat dan uit Men-
no Koolhaas, Jeffrrey Reijnders, 
Martin Pet en Olivier Schäffers. Kijk 
voor meer info op: www.multi-tria-
thlon-team.nl 

Foto: www.hamperium.com.

Menno Koolhaas werd knap 12e op 
het NK. 

Vrijdag darten in Dorpshuis
Website Poel’s Eye up to date
Kudelstaart - Het nieuwe seizoen 
van de dartclub Poel’s Eye staat 
weer voor de deur. Een seizoen die 
weer allemaal nieuwe wapenfeiten 
zullen opleveren. Verassende finalis-
ten, nieuwe winnaars, hoge uitgooi-
en, alles zal weer de revue passeren. 
Achteraf is alles dan weer te lezen 
op de website poelseye.nl. In de zo-
mer heeft de webmaster oude ge-
gevens opgeduikeld en op de web-
site uitgestrooid. In de menubalk is 
nu de keuze mogelijkheid ‘histo-
rie’ toegevoegd. Hieronder staan al-
le bijzondere prestaties van de ‘ge-
hele’ geschiedenis (elf jaar) van de 
Poel’s Eye. Alle winnaars en finalis-
ten op de speelavonden zijn terug te 
vinden, niet alleen van de Winnaar-
ronde, maar van alle vier niveaus. 
Ook zichtbaar op de site zijn de wa-
penfeiten van de toenmalige Da-
mes competities. Op een gegeven 
moment gingen de dames op in het 
succesvolle vier niveau systeem. Niet 
de sekse was langer bepalend, maar 
het dartsniveau bepaalde op welk 
niveau elk individu, man of vrouw, 
uiteindelijk terecht kwam. Onder-
tussen hebben de dames bewezen 
hun mannetje te staan, want op al-
le niveaus wisten zij te winnen. Floor 

van Zanten (5) en Ilona van Emden 
(2) wonnen het hoogste niveau, de 
A Winnaarronde. Dit, plus alle oude 
wapenfeiten van de toenmalige da-
mes competities, zijn op de website 
terug te vinden. De eerste dartsacti-
viteit is morgen, het betreft een ‘ge-
wone’ speelavond. De speelavond 
is echter geenszins gewoon, maar 
een doordacht schematisch gebeu-
ren die uitmond in vier niveaus.  Na 
de poule en de tussenronde ont-
staan er op natuurlijke wijze vier ni-
veaus. Het grote aantal dartsborden, 
en het grote scherm op het podium, 
helpen de sfeer te verhogen en de 
speelavond vlot te laten verlopen, 
zodat de finales zo rond de klok van 
twaalf uur gespeeld kunnen worden. 
Kortom, voor zowel de geoefende 
als de recreatieve darter is de dart-
club Poel’s Eye ‘the place to be’. Men 
hoeft geen lid te zijn of van te vo-
ren in te schrijven, dus de drempel 
om (een keer) een avondje te darten 
ligt erg laag. Kom morgen, vrijdag 
13 september, naar het Dorpshuis in 
Kudelstaart. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

 De vrouwelijke kampioenen bij Poel’s Eye, Ilona en Floor.

Schaakclub t Kalende Pionnetje
Martin Steinhart pakt punt 
tegen kampioen Peter
Kudelstaart - Het kan er vreemd 
aan toegaan in zo’n eerste ronde na 
de zomer. Mijmerend over de zomer 
ga je gezellig een potje schaken na-
dat de loting voor de eerste ronde is 
gedaan. De krachtsverschillen kun-
nen door de loting nogal flink zijn, 
maar daardoor zijn de verrassin-
gen soms des te groter.  Net gehul-
digd voor het kampioenschap van 
vorig jaar met een bos bloemen en 
een fles lekkers kon het nieuwe sei-
zoen beginnen. Tegenstander Mar-
tin Steinhart werd vorig jaar 25ste, 
dus kampioen Peter Verschueren 
ging er maar eens rustig voor zit-
ten. Maar dat viel nog niet mee te-
gen Martin. Die liet zich niet zomaar 
aan de kant zetten door Peter en 
hield de deur vakkundig dicht. Mar-
tin wist zelfs een pion te winnen en 
zorgde voor de eerste verrassing 
van dit seizoen door Peter de punten 
te laten delen. Wat zou Martin alle-
maal van plan zijn dit jaar? Onder-
tussen was de bar al vol gestroomd 
met de mannen die als eerste klaar 
waren samen met de supporters die 
wel kwamen borrelen, maar niet zo 

nodig hoefden te spelen. Zij waren 
getuige van de dramatische ontkno-
ping van de partij tussen Ferry We-
verling en Gerrit Harting. Ferry leek 
met zijn pion onstuitbaar op te ruk-
ken naar de overkant. 

Met nog twee zetten zou het gedaan 
moeten zijn. Gerrit was echter wa-
tervlug en zette een kleine valstrik 
waar Ferry vol in liep. Weg pion en 
met twee kale koningen moest de 
vrede getekend worden. Ook aan-
staande donderdag wordt en weer 
volop geschaakt in het Dorpshuis in 
Kudelstaart vanaf 20.00 uur.  

Partijen in Ronde 1 op 5 september:
1  Spaargaren - Jaap v Staaveren 1-0
2 Martin v.d Laan - M Hogenboom 0-1
3 Marco Hutters - Cees Verburg ½-½
4 Peter de Jong -  Wim de Hertog 0-1
5 Vincent Jongkind - Verlaan 1-0
6 Ferry Weverling - Gerrit Harting ½-½
7 Abdul Wasei - Jan van Willigen 0-1
 8 Huup Joosten - Tom van der Zee 1-0
9 Martin Steinhart - P Verschueren ½-½
10 Clemens Koster - Jurgen v.d Zwaard 1-0
11 Gerard v Beek - Fred Buskermolen 0-1

Handboogschieten bij Target
Kudelstaart - Maandag 2 septem-
ber is bij handboogvereniging Tar-
get de beginnerscursus gestart. De-
ze keer is er een grote groep met 16 
deelnemers.  De interesse was de-
ze keer behoorlijk groot, met name 
door de deelname van HBV Target 
aan Sportpassie. HBV Target moest 
zelf enkele mensen teleurstellen. 
Deze mensen staan als eerste ge-
noteerd voor de volgende cursus. 
De cursus duurt 6 weken en brengt 
de cursist de beginselen bij van de 
handboogsport. Na 6 weken heb-

ben de cursisten voldoende baga-
ge om lid te worden van HBV Target. 
Indien zij niet direct over eigen ma-
teriaal kunnen beschikken, bestaat 
de mogelijkheid om dit van HBV 
Target huren, zodat in alle rust ge-
keken kan worden welke boog het 
best past bij de schutter. Indien ge-
wenst kunnen de trainers van de 
vereniging adviseren bij de aan-
schaf van eigen materiaal.
Meer weten over handboogschie-
ten in de regio?  Kijk op hun site: 
 www.hbvtarget.nl.

Voetbal zondag
Verlies RKAV van De Meer
Aalsmeer - Veel stelde het allemaal 
niet voor, de wedstrijd RKAV tegen 
De Meer. De oefen- en bekerwed-
strijden waren niet al te best, en 
dat was te merken afgelopen zon-
dag bij deze wedstrijd. Het waren de 
bezoekers uit Amsterdam die van-
af het fluitsignaal ten strijde trok-
ken. De eerste kans was er al in de 
derde minuut, maar werd gelukkig 
voor RKAV gemist. Na twintig mi-
nuten werd het veldspel van RKAV 
iets beter, het begon er op te lijken. 
In de dertigste minuut was het toch 
even schrikken geblazen, een schot 
tegen de staander bij RKAV was een 
teken aan de wand. Even later werd 
er uit een hoekschop op fraaie wij-
ze via binnenkant paal ingekopt: 
0-1. Na de rust was het Robert van 
Leeuwen die na zeer goed door-
gaan de kans kreeg op 1-1, maar 
in de afwerking faalde hij. Eigenlijk 

was er maar één ploeg die het spel 
dicteerde en dat was De Meer. En 
het was dan ook niet verwonderlijk 
dat de 0-2 op het bord kwam. Een 
handsbal op de rand strafschop-
gebied werd bestraft met een vrije 
trap. De Meer wist hieruit te scoren: 
0-2. RKAV probeerde nog wel het 
een en ander, maar het geluk was 
ver te zoeken. De bezoekers kregen 
vlak voor tijd nog een niet te mis-
sen kans, veroorzaakt door enige 
blunders. De eindstand: 0-3. RKAV 
speelde met de volgende spelers: 
Lennart Eberharter, Joost van der 
Zwaard, Robert van Leeuwen, Yan-
nick Rosenboom, Martin van Tol, 
Alexander Goes, Nick Sluis, Robert 
Jansen, Eric Jansen, Rody Springint-
veld, Barry Springintveld, Pim Bink-
horst, Jeffrey Hausel. Scheidsrech-
ter was de heer Golta.
Theo Nagtegaal

Open training 
jeugd bij VZOD
Kudelstaart - Voor alle kinderen van 
de groepen drie tot en met acht van 
de basisschool houdt korfbalvereni-
ging VZOD een open middagtrai-
ning op woensdag 18 september. De 
training is van 15.00 tot 16.00 uur op 
de VZOD-accommodatie an de Wim 

Kandreef 2. Op deze trainingen, die 
speciaal bedoeld zijn om kennis te 
maken met korfballen bij VZOD, kun-
nen kinderen met al hun vriendjes en 
vriendinnetjes komen om lekker te 
rennen, vliegen, gooien en vangen. 
Peuters zijn overigens altijd welkom. 
Zij mogen op zaterdag van 10.30 tot 
11.00 uur mee komen doen! Aanmel-
den iss niet nodig en deelname is 
gratis. Voor vragen kan een mail ge-
stuurd worden naar TC@VZOD.nl

Tennistoernooi voor beste jeugd
Tennissen om Zandersbeker
Aalsmeer - Op zondag 15 septem-
ber strijden zes tennisverenigingen 
om de Zandersbeker. Dit jaar wordt 
het toernooi gehouden bij tennis-
vereniging All Out. De beste vier 
meisjes en vier jongens van elke 
vereniging tennissen tegen elkaar in 
het enkelspel, dubbel en de mix. Het 
toernooi is in 1970 door oud tennis-
leraar Han Zanders opgezet. Hij gaf 
bij de meeste van de deelnemende 
verenigingen les. Hij organiseerde 
aan het einde van het seizoen een 
toernooi tussen de beste jeugdle-

den van elke vereniging. Het toer-
nooi wordt sindsdien elke jaar ge-
houden. Helaas is de heer Zanders 
overleden, maar de traditie wordt 
nog steeds voortgezet door zijn 
dochter Monique. 
De deelnemende verenigingen zijn: 
Mijdrecht, de Kegel, Uithoorn, Vin-
keveen, Amstelbrug en All Out uit 
Aalsmeer. Het toernooi begint zon-
dag om 9.00 uur iedereen is van 
harte welkom bij tennisvereniging 
All Out in de Sportlaan om de jeugd 
aan te moedigen

Open dag bij hockeyclub
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui 
Vive organiseert zondag 15 septem-
ber van 10.45 tot 14.00 uur een ken-
nismakingsdag voor nieuwe leden. 
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar 
kunnen spelenderwijs kennis ma-
ken met de hockeysport. Onder lei-
ding van ervaren trainers en begelei-
ders worden er spelletjes gespeeld 
waarbij de eerste beginselen van het 
hockey worden uitgelegd en geoe-
fend. Er wordt ook een partijtje ge-
speeld met een echte keeper. Ver-
der kunnen de kinderen een brood-
je knakworst eten, limonade drinken 
en kijken naar een echte wedstrijd 
van dames 1 vanaf 12.45 uur. Kinde-
ren van 4 en 5 jaar kunnen ook bij 
Qui Vive hockeyen. In een program-
ma van 8 trainingen wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van balmoto-
riek en spelenderwijs worden de 
basisvaardigheden van het hockey 
bijgebracht. Dit programma wordt 
jaarlijks aangeboden in het voor-
jaar en in het najaar aan. Tijdens de 

open dag zelf zijn er veel vrijwilligers 
die alles kunnen vertellen over on-
der andere lid worden van hockey-
club Qui Vive, de contributie, het 
trainingsprogramma, het tenue en 
de spelregels. Bekijk voor meer in-
formatie de site www.quivive.nl. Voor 
vragen kan een e-mail gestuurd 
worden naar: jongstejeugdhockey@
quivive.nl. Het adres van Qui Vive is 
Vuurlijn 30 in De Kwakel. Telefoon-
nummer: 0297-562274. Auto’s kun-
nen geparkeerd worden op het par-
keerterrein voor de ingang.

Zaterdag start verkoop loten!
Omnia, Funny Horse en JAU 
op pad voor Grote Clubactie
Aalsmeer - Een drietal verenigin-
gen uit Aalsmeer starten zaterdag 
14 september met de verkoop van 
loten voor de Grote Clubactie. De 
clubs gebruiken deze actie om de 
clubkas te spekken; 80% van de 
opbrengst van de loten gaat name-
lijk direct naar de verenigingen. De 
Grote Clubactie heeft in de afgelo-
pen 40 jaar bijna 250.000 clubs ge-
holpen met bijna 230 miljoen eu-
ro. Directeur Peter Smit: “Onze lo-
terij wordt steeds belangrijker voor 
verenigingen in Nederland. Het is 
hartverwarmend om te zien dat de 
inwoners van Aalsmeer elk jaar 
weer loten willen kopen. Veel clubs 
kunnen niet meer zonder de Gro-
te Clubactie. Ook dit jaar gaan er 
weer vierhonderdduizend lotenver-
kopers de straat op om geld in te 
zamelen voor hun club!”

Nieuw: Superlot
De Grote Clubactie komt dit jaar 
met iets nieuws: het Superlot. Een 
Superlot kost 150 euro en biedt 
een koper 50 keer kans op de 
hoofdprijs van 100.000 euro. Met 
de verkoop van Superloten maken 
de clubs kans op het Grote Club-
feest met de 538 DJ’s on Tour. Een 
leuke beloning voor alle lotenver-

kopers. De verwachting is dat dit 
lot erg populair zal zijn bij bedrij-
ven en sponsoren, die hiermee het 
verenigingsleven ondersteunen. 
Aan de Grote Clubactie nemen 
dit jaar bijna 6.000 clubs deel. Ge-
middeld wordt per club 1.500 eu-
ro bijeen gebracht. Dit geld gaat 
naar de clubkas, waar vaak spe-
ciale projecten mee gefinancierd 
worden, zoals een trapveldje, de 
inrichting van het clubhuis of de 
aanschaf van materialen en uni-
formen. De Grote Clubactie werd 
in 1972 bedacht door Pierre Claes-
sens, chef-redacteur bij het toen-
malige Nieuwsblad van het Zui-
den. Tijdens de eerste Grote Club-
actie werden er 55.000 loten in Til-
burg verkocht. Het unieke van de 
Grote Clubactie is dat 80% direct 
naar de clubkas gaat, de resteren-
de 20% gaat naar onder meer prij-
zen en de organisatie van de lote-
rij. In 1977 brak de Grote Clubac-
tie landelijk door in heel Neder-
land. Nu worden er circa 3,5 mil-
joen loten per jaar verkocht. Sport-
vereniging Omnia 2000, ponyclub 
The Funny Horse en voetbalvereni-
ging Jong Aalsmeer United gaan in 
Aalsmeer  en Kudelstaart huis aan 
huis voor de Grote Clubactie.
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OVAK-soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 18 
september vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 4 september is ge-
wonnen door Gerrit van der Geest 
met 5146 punten, gevolgd door Mar-
tin van Stijn met 5107 punten en Wim 
Spring in ‘t Veld met 5102 punten.

Koppelkaarten 
BV Oostend

Aalsmeer - Op de eerste speel-
avond van het nieuwe seizoen van 
BV Oostend hebben Ubel en Ab 
laten zien dat ze het kaarten on-
danks de lange zomerstop niet ver-
leerd zijn. De twee behaalden maar 
liefst 5928 punten, gevolgd door het 
koppel K. Kuggelein en H. van der 
Stroom met 5192 punten en op de 
derde plaats eindigde het koppel 
Wijntje en Joke met 5146 punten. 
De eerste poedelprijs is uitgereikt 
aan R. Van de Koppel en H.de Rui-
ter met 3832 punten. Bij het jokeren 
behaalde Leni de hoogste eer met 
433 punten. De eerst volgende kop-
pelspeelavond is op maandag 16 
september in gebouw het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Iedereen, die zin 
heeft om te komen klaverjassen, is 
van harte welkom. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Het 
klaverjassen op 4 september is ge-
wonnen door Marry Akse met 5163 
punten, gevolgd door Theo Roele-
veld met 5121 en Hannie Houthuijs 
met 5030 punten. De poedelprijs 
was deze keer voor Piet van Klave-
ren met 3992 punten.

Sjoelavond in 
Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 19 sep-
tember organiseert buurtvereniging 
Oostend alweer de tweede sjoe-
lavond in dit nieuwe seizoen. Er 
wordt gesjoeld in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. De 
eerste, tropische en druk bezoch-
te sjoelavond op 5 september is ge-
wonnen door Siem Kooy, Nel Joore, 
Emmy Schuit en Kimberley. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met Wim van der Merbel via 
0297-321143.

Wim wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaartmid-
dag in het Dorpshuis. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Op donderdag 
5 september is het klaverjassen ge-
wonnen door Wim Buskermolen met 
5109 punten. Jaap Spaargaren werd 
tweede met 5083 punten en op drie 
is Huub Bouwmeester geëindigd met 
4793 punten. Bij het jokeren behaal-
de Bets Teunen de hoogste eer met 
141 punten. Kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom. Inlichtingen bij me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Dartavond in 
Middelpunt

Aalsmeer - Het was een gezellige, 
eerste dartavond. De meeste spe-
lers waren weer aanwezig, een en-
keling was nog op vakantie. Als die 
weer terug zijn, hebben de jongeren 
onderling weer een heftige strijd. Ti-
bor Hoogervorst is dinsdag 3 sep-
tember eerste geworden, op twee 
Franklin Dolk en op drie Monique 
Rademaker. Er is iedere dinsdag-
avond darten in ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 

Goed seizoen 
Het Oosterbad 

Aalsmeer - Na een laatste zonnige 
en bijna tropische week heeft Het 
Oosterbad haar deuren afgelopen 
zaterdag gesloten. Uiteindelijk is het 
toch nog een leuk seizoen geworden 
dankzij het mooie weer en dank-
zij een prima score aan geslaagden. 
Sam en Lars waren de laatsten die 
het water van het bad ‘hebben aan-
geraakt’ in dit 85e seizoen. Wie de 
eerste ‘aanrakers’ zijn zal duidelijk 
worden tijdens de Nieuwjaarsduik 
op 1 januari 2014 om 14.00 uur.

Programma 
handbal

Zaterdag 14 september, veld:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E2 – 
 WeHaVe
Zondag 15 september, veld:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer meisjes C1 – 
 Vido
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – KDO
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer heren A1 –
  Zaanstreek
11.00 uur: FIQAS Aalsmer D2 – Volendam
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer jongens E1 –
  Volendam
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer heren – 
 Zaanstreek
Zondag 15 september, zaal:
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer heren 2 – 
 Quintus (Eerste Divisie) 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
september is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Het koppelkaarten op 
6 september is gewonnen door Ben 
Blom en Ben Bon met 5737 punten, 
op twee Tiny van de Polder en Frits 
Zeldenthuis met 5581 punten en op 
drie Carla van Nieuwkerk en Cees 
Lof met 5080 punten. De poedelprijs 
was voor Jack en Coby Veldhuis met 
3641 punten.

Kudelstaart voor Kika 
levert 8.645 euro op!
Kudelstaart - De Run for Kika 95 
was een hele ervaring. De route 
ging door het schitterende Veluwse 
landschap. Van kleine bospaadjes 
tot over de grote heide, bij volle zon 
tot s’ nachts in de mist. Echt een he-
le mooie route. De eerste 47,5 kilo-
meter is bij iedereen zonder proble-

men gegaan. Na wat herstel werk-
zaamheden bij de voeten van Jo-
han Stevens en een warme maal-
tijd, gingen alle lopers weer op pad 
de nacht in. Toen kwam echt het 
mentale gedeelte van de tocht. Al-
lereerst zie je ‘s nachts de boom-
stronken niet. Dat heeft Barry Frids-

ma blauwe tenen en een zere knie 
opgeleverd. Maar na de goede zor-
gen van het supportteam, kon hij 
de tocht toch voortzetten. Ook ging 
het tempo verschil tussen de lopers 
opspelen. Serena van der Maarl en 
Dirk Meyer gingen als verkenners 
vooruit. Anders zouden zij zich stuk 
lopen. Wel werd er netjes gewacht 
op de rust locaties. Op deze rust lo-
caties zorgde het supportteam voor 
een goede ondersteuning. De nacht 
supporters zorgden voor de nodige 
afleiding, zodat de lopers geen tijd 
hadden om aan hun pijntjes te den-
ken. Aan het einde verzamelden al-
le lopers van Kudelstaart voor Kika 
zich voor de finish om zo gezamen-
lijk binnen te komen. Daar werden 
de lopers opgewacht door familie, 
vrienden, de nacht supporters en 
het support team. Het was een ge-
weldig gevoel om door zoveel men-
sen gesteund te worden. Aangezien 
de Run for Kika 95 er (voor dit jaar) 
opzit, willen de Kudelstaart voor Ki-
ka lopers alle sponsoren bedanken 
voor hun bijdrage. Door hen is het 
mooie eindbedrag van 8.645,25 eu-
ro voor Kika opgehaald. 

De kinderen van de OBS Ku-
delstaart hebben hiervan via een 
sponsorloop 3.665,30 euro bij elkaar 
gelopen. De lopers van Kudelstaart 
voor Kika kijken terug op een ge-
weldige ervaring!

Wedstrijdzeilen op Westeinder
Weinig wind bij Ronde en 
Platbodemwedstrijden
Aalsmeer - De jaarlijkse wedstrij-
den in Ronde en Platbodems alsme-
de kajuitjachten werden dit week-

end onder zeer rustige weersom-
standigheden verzeild. Het evene-
ment wordt georganiseerd door de 

Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den samen met en vanaf de haven 
van de W.V. Nieuwe Meer aan de 
Kleine Poel van de Westeinder Plas-
sen. Wedstrijdleider Jan-Wilem van 
Weezenbeek had op de zaterdag 
een lange baanwedstrijd uitgelegd, 
die door de zuidwestelijke wind 
over de hele lengte van de Gro-
te Poel kon worden verzeild. Voor-
al voor de zwaardere boten was het 
moeilijk op gang komen bij de start, 
maar eenmaal in vrije wind wisten 
ze met hun extra zeilen, waaronder 
kluiverfok en de zgn. aap onder het 
grootzeil in het voor-de-windse rak 
opmerkelijk snel vooruit te komen. 
Zondag moest er zelfs eerst nog op 
wat wind worden gewacht en kon-
den er uiteindelijk twee korte baan-
wedstrijden worden verzeild. In di-
verse klassen waren er overtuigen-
de winnaars met uitsluitend eer-
ste plaatsen; dat lukte onder meer 
Marcel Fruytier met zijn fraaie Lem-
steraak ‘Schollevaer’, Jos Galen met 
zijn Tjalk ‘t Vrouwtje van Galen’ en 
Frans Hamers met zijn Schouw de 
‘Zeekot’. Maar ook in de open GWS-
klasse en de Tjotters voeren Jaap 
Rouw en Jaco Bleeker 6 keer naar 
een eerste plaats. 
Dit jaar was er meer dan anders 
belangstelling in de kajuitjach-
ten, waar Marc de Graaff won en 
zijn bootnaam ‘Accellerate’ eer aan 
deed. De wedstrijden voor volgend 
seizoen staan nu al gepland. Voor 
informatie en foto’s: www.stichting-
wzw.nl.
Theo van Mierlo.

Handbal heren
Aalsmeer klopt Volendam!
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer maakten hun faam 
als angstgegner van Volendam za-
terdag weer eens waar: de ploeg 
speelde sneller en meer gedreven 
dan de landskampioen en won! Het 
was bovendien een ‘dubbele over-
winning’, want de punten tellen ook 
nog eens mee voor het BeNeLux Li-
ga klassement. FIQAS Aalsmeer 
startte de eerste thuiswedstrijd van 
het seizoen bijzonder sterk. De of-
fensieve dekking stond als een huis 
en liet de opbouwers van Volendam 
nauwelijks aan schieten toe komen. 
De eigen aanval was snel en gevari-
eerd en dat leverde meteen een 2-0 
en even later een 4-2 voorsprong 
op, onder meer via breaks van Robin 
Boomhouwer en Nils Dekker. Be-
langrijk waren ook de stops van de 
jonge keeper Jeremy Hooijman (17 
jaar) die de geschorste Gaby Birjo-
vanu uitstekend verving. 

Hij deed dat zó goed dat hij de he-
le wedstrijd mocht blijven staan 
en de ervaren Jeroen Weber op de 
bank hield. Even kwam de lands-
kampioen nog langszij: 6-6, daar-
na nam FIQAS Aalsmeer een voor-
sprong die steeds verder werd uit-
gebouwd. Nu drukte Wai Wong zijn 
stempel op de wedstrijd. Hij scoorde 
vier keer op rij en zo zag het publiek 
de marge groeien tot vijf: 13-8. De 
ploegen gingen rusten bij een 14-
10 tussenstand. Na de pauze ging 
FIQAS Aalsmeer de eerste vijf mi-
nuten door waar het gebleven was. 
De nieuwe cirkelspeler Samir Beng-
hanem, ook een belangrijke scha-
kel in de dekking, maakte er 15-10 

was en Remco van Dam zorgde voor 
de 16-12 en even later de 19-14. Op 
dat moment kregen de Aalsmeer-
ders te maken met twee tijdstraf-
fen op rij. Dat gaf de schutters van 
Volendam tijdelijk wat meer ruimte 
en de landskampioenen zagen hun 
kans schoon terug te komen tot 19-
19. Ze gingen ook wat meer kracht-
handbal spelen. Even was FIQAS 
Aalsmeer wat uit het veld gesla-
gen en kwam zelfs op achterstand: 
19-21, door afstandsschoten van 
Jasper Adams en Jasper Snijders. 
Maar nu kregen de Volendammers 
te maken met een tijdstraf en daar-
van kon worden geprofiteerd: Rem-
co van Dam en Robin Boomhouwer 
zorgden weer voor een voorsprong: 
22-21. De laatste twaalf minuten 
werd het spannend, want de Volen-
dammers kwamen steeds weer ge-
lijk: 25-25 met nog 5 minuten op 
de klok. FIQAS Aalsmeer zette aan: 
26-25 maar kreeg opnieuw te ma-
ken met ondertal. Jeremy Hooijman 
hield zijn team in de race door een 
schot van Adams te stoppen, maar 
zag het toch 26-26 worden door-
dat Tom Schilder vrij kwam op de 
cirkel. Aan de andere kant zag ook 
Samir Benghanem zijn kans op de 
cirkel: 27-26. In de slotminuut ging 
Volendam één op één spelen, maar 
kon niet voorkomen dat Frank Lüb-
bert er in de laatste seconde nog 
28-26 van wist te maken. Het was 
weer gelukt: Volendam geklopt! FI-
QAS Aalsmeer had meer snelheid 
en vechtlust getoond. Of zoals uit-
blinker Hooijman na afloop zei: “Wij 
hadden meer de wil om te winnen 
en dat is gelukt!” 

Zaalvoetbalteam start met bijeenkomst

Nieuwe teams bij ZABO
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer, opgericht in 1976, gaat 
deze maand van start met het 38e 
seizoen. De eerste speelronde van 
het seizoen 2013/2014 wordt ge-
speeld op zaterdag 21 september in 
sporthal De Bloemhof. Voorafgaand 
aan de nieuwe seizoenstart wordt er 
een ZABO bijeenkomst gehouden. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in het 
Dorpshuis van Kudelstaart en wel 
op woensdagavond 18 september. 
Het ZABO bestuur zal alle deelne-

mers presenteren, de nieuwe ploe-
gen verwelkomen, het wedstrijd-
schema bekendmaken en de doel-
stelling van de competitie c.q. ver-
eniging nader toelichten. Alle sport-
liefhebbers zijn vanaf 20.30 uur van 
harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn. De deelnemerslijst van de ZA-
BO ziet er momenteel als volgt uit: 
Amsec Beveiliging, Heemhorst Wa-
tersport, Holex, La Furia Roja, LE-
MO, Piller Sport, LEMO Gaat Los, 
Polonia Aalsmeer, Schijf Grondbo-
ringen en VVZS.

Open huis bij Volant’90 in 
Week van het Badminton
Kudelstaart - Badmintonvereni-
ging Volant’90 in Kudelstaart or-
ganiseert op dinsdag 17 septem-
ber een open huis. Iedereen die 
eens gratis en geheel vrijblijvend 
een shuttle wil slaan, is deze dag 
van harte welkom in de Proosdijhal. 
Er worden trainingen gegeven en 
jeugd mag meespelen. Jeugd tot en 
met 12 jaar mag badmintonnen van 
18.30 tot 19:30 uur en de 12 tot 18 
jarigen van 19.30 tot 20.30 uur. Voor 
de 65+ groep wordt de baan vrij ge-
maakt van 19.30 tot 20.30 uur en se-
nioren mogen van 20.30 tot 22:30 
uur de shuttle ter hand nemen. Op 
initiatief van Badminton Neder-
land worden er in het kader van de 
Week van het Badminton in de peri-

ode van 16 tot en met 22 september 
door heel het land badmintonactivi-
teiten georganiseerd. De Week van 
het Badminton is bedoeld om voor-
al niet-badmintonners op een leuke 
manier kennis te laten maken met 
de badmintonsport. Het bestuur van 
Volant ’90 wil met deelname aan de-
ze week de badmintonsport in Ku-
delstaart op de kaart zetten. “Wij 
nodigen iedereen graag uit ken-
nis te komen maken met deze fan-
tastische sport, die geen leeftijds-
grens kent, die de conditie onder-
steunt, die de geest scherp houdt en 
waarmee je vrienden voor het leven 
maakt. Kortom een stoere en flitsen-
de sport!” Kijk voor meer informatie 
op www.volant90.nl.

Mooie fietsdagtocht OVAK
Aalsmeer - Op 27 augustus was de 
derde OVAK-dagtocht van dit jaar 
vanuit De Weistaar in Maarsbergen. 

Na de koffie werd gestart aan een 
sportief fietsuitje langs de Utrecht-

se Heuvelrug. Heerlijk weer, prachti-
ge fiets- en bospaden en een mooie 
route langs het Valleikanaal. De dag 
eindigde met een voortreffelijk di-
ner. Om half negen was iedereen 
weer terug in Aalsmeer. 

Stadswandeling Dordrecht 
met ANBO Aalsmeer 
Aalsmeer - Voor vrijdag 20 septem-
ber heeft ANBO Aalsmeer een stads-
wandeling georganiseerd onder lei-
ding van een stadsgids van het Gil-
de Dordrecht. De wandeling start om 
13.30 uur vanaf restaurant Het Veer-
huis Bleijenhoek 2 in Dordrecht en 
zal ongeveer twee en half uur du-
ren. Vervoer gaat per eigen auto naar 
Krimpen aan den IJssel en vanaf daar 
varend met de waterbus naar Dor-
drecht. Dit is een snelle vaarverbin-

ding tussen Rotterdam en Dordrecht. 
Betalen kan met de OV-chipkaart. 
Aankomst in Dordrecht op de Mer-
wekade met daarna de rondwande-
ling door Dordrecht onder leiding 
van een gids. Als u mee wilt met deze 
zeer interessante excursie dan kunt 
U zich opgeven, tot uiterlijk 15 sep-
tember,  per e-mail bij loekvankeu-
len@hetnet.nl of bel 0297-328028. U 
ontvangt van hem dan ook informatie 
over route en vertrektijden. 

Jaarlijkse barbecue huurders
Aalsmeer - De jaarlijkse barbecue 
voor de huurders van Eigen Haard, 
die in het centrum wonen, was ook 
dit jaar weer heel geslaagd. De lo-
terij, een feest voor de deelnemers 
en goed voor het spekken van de 
kas van de bewonerscommissie om 

weer nieuwe activiteiten te organi-
seren, is voor herhaling vatbaar. Ze-
ker is dat een deel van de opbrengst 
gebruikt gaat worden om volgend 
jaar met alle huurders weer bijeen 
te kunnen komen voor een gezellige 
barbecue-avond.






	37_ED1_PAG04
	37_ED1_PAG05
	37_ED1_PAG07
	37_ED1_PAG09
	37_ED1_PAG11
	37_ED1_PAG13
	37_ED1_PAG15
	37_ED1_PAG17
	37_ED1_PAG19
	37_ED1_PAG21
	37_ED1_PAG23
	37_ED1_PAG24



