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Aanstaande vrijdag Open Huis

Burgemeester èn wethouder
bij opening van dagcentrum

Kleurrijk en zonnig spektakel op het water

Pramenrace: compliment
voor alle deelnemers!
Aalsmeer - Een kleurrijk spektakel op het water, de vierentwintigste
pramenrace afgelopen zaterdag 12
september. Een compliment waard
voor alle deelnemende teams, want
nagenoeg alle 138 hadden prima
en op heel verschillende wijze ingehaakt op het thema ‘Theater van
de lach’. En veelal waren ook de pramen geheel in stijl versierd. Opgevallen is bij menigeen vast en zeker de enorme opblaasbanaan en
de praam met auto en caravan en
de clowns Bassie en Adriaan. Rentapraam bracht het Aalsmeerse theater van de lach en gaf aan het ook
wel eens verkeerd (om) te doen. Op
een groot bord werden Greenpark,
Schinkelpolder, woonarkenbeleid,
Van Cleeffbrug, N201, Mikado, surfeiland, watertoren, subsidies en precariorecht genoemd. Burgemeester Pieter Litjens accepteerde deze
sneer vrolijk, kon er om lachen en
zwaaide voluit naar de heren vanuit de juryboot. Bijval van zijn wethouders krijgen, was er niet bij. Zij

zaten als clowns verkleed in de gemeentepraam. De eerste burger was
niet de enige van wie de humor op
de proef werd gesteld. De jury bestond uit muziek- en danskenners,
Lisa Kaaijk, Marielle Buskermolen
en sinds kort inwoonster Bonnie St.
Clair. Laatstgenoemde zag halverwege de stoet een praam arriveren
met een groep look-a-likes in het
roze gekleed en met lange, blonde
pruiken. Gevraagd werd of Bonnie in
de praam kwam spelen. Ingestapt is
ze niet, maar de zangeres arriveerde
na de race wel spontaan met deze
groep in de tent. De Bonnies mochten een prijs in ontvangst nemen en
ook Bonnie kwam het podium op.
Ze vertelde vrolijk een fles alcoholvrije champagne te hebben gehad
en zong mee met haar succesnummer uit de jaren tachtig: Bonnie kom
je buiten spelen! Narren, mimespelers, Mexicanen die verkondigden
dat het theater wegens griep gesloten bleef, de Flintstones, mopjes uitgebeeld, Chinezen, Schotse

trommelaars, Tommy Coopers, Michael Jackson, pinguïns, theehaters, matrozen, de Daltons en noem
maar op: de pramenrace vormde
een bonte stoet en is voor velen, zowel voor de deelnemers als de kijkers, weer een heel leuk en gezellig feest geweest! En de Aalsmeerse
wijsheid is weer uitgekomen: Als het
tijdens het corso regent (braderie),
is het tijdens de pramenrace mooi
weer. En inderdaad, een heerlijke
zonnige dag!
Wie de pramenrace gewonnen
heeft? De ‘jonge gasten’, het team
Uniek met captain Bram Baardse,
wisten het snelst de race te voltooien. Zij wisten de bijna eeuwige
winnaars voor te blijven. Een hele
prestatie! Op twee is De Stoppies
van Bas Spaargaren geëindigd en
Aquaprama van Willem van de Polder mocht de beker voor de derde
plaats in ontvangst nemen. Elders
in deze krant de volledige uitslag en
veel foto’s om nog even na te genieten.

GEEN KRANT?
0251-674433

Is het warmer in huis
dan buitenshuis?
Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

nieuwe interieur biedt een prettiger
omgeving voor de cliënten, mensen
met een matige tot (zeer) ernstige
verstandige beperking. In AmstelMeer, onderdeel van Ons Tweede
Thuis, krijgen zij dagbesteding in de
vorm van verschillende activiteiten.
Benieuwd naar hoe het dagcentrum
er uitziet en wat er zoal aan activiteiten plaatsvindt? Dan bent u van
harte welkom tijdens het Open Huis,
aanstaande vrijdag 18 september
van 16.30 tot 19.00 uur. Kijk ook op
de website: www.onstweedethuis.nl

Oosterse tuin Sportlaan is
de mooiste van 2009!
Aalsmeer - De tuinenwedstrijd
van dit jaar is beslist. Zoals elk jaar
had het uitkiezen van de állermooiste weer heel wat voeten in de aarde, maar de tuin van Peter en Tineke Guldemeester uit de Sportlaan
is de onbetwiste winnaar! Zowel de
aanleg (eigen ontwerp) als het type
tuin (Oosters) vinden de redactieleden van de Meerbode erg bijzonder.
De 100 euro aan prijzengeld gaat
dus naar deze twee tuinliefhebbers.
“Daar weten we wel raad mee. We
hebben onze zinnen gezet op een
tuinposter”, aldus de reactie van Peter en Tineke. Ze leggen uit dat de
nu nog lege muur bij het open terras in hun achtertuin best een mooie
afbeelding kan gebruiken. Weer een
stap verder in de vervolmaking van
hun Oosterse tuin. “We noemen het
Oosters, omdat er zowel Japanse als
Chinese invloeden zijn”, aldus Tineke. Zij is degene met de groene vingers, met de ideeën, terwijl man Peter ze ten uitvoer brengt. Goed team
dus. Het tweetal woont al 21 jaar in

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Aalsmeer - Zowel burgemeester Litjens als locoburgemeester en
wethouder Jaap Overbeek waren
woensdag 16 september om 10.00
uur aanwezig om het vernieuwde
dagcentrum Amstel-Meer te openen. Dat werd bijzonder op prijs gesteld door de cliënten van het dagcentrum, onder wie Annette Barendsen, die samen met het ‘hoog
bezoek’ de openingshandeling verrichtte. Het dagcentrum, gevestigd
aan de Jasmijnstraat, is na 20 jaar
uitgebreid en gemoderniseerd. Het

-

de Sportlaan. De achtertuin is circa
9 meter breed en 12 lang. Hij ligt op
het zuidwesten, dus kan er heel wat
uurtjes van de zon worden genoten.
Het ontstaan van de huidige tuin is
in fases gebeurd. De grote vijver ligt
er al langer. Deze vormt met rondom de grote grijze keien een echt
middelpunt. Daaromheen groeien mooie rode en groene acers en
verder in de tuin ontbreken bonsai
en bamboe niet. Ook vallen typisch
Oosterse decors op, zoals boeddhabeelden en pagodes.

Weer eens heel wat anders, zo’n
Oosterse tuin. Tineke en Peter zijn er
erg blij mee en ook wel een beetje
trots omdat het helemaal hun eigen
ontwerp is. Ze letten ook goed op
de details: zelfs de zwarte schutting
met ruitjes van rijstpapier is Oosters.
Achterin de tuin bevindt zich nog
een gezellig terras met heuse buitenkeuken. Op de muur prijken hun
handtekeningen in de Japanse taal.
Ja, Peter en Tineke tekenen ervoor
om nog vele jaren van hun tuin te
genieten!

elektrotechniek
verlichtingsinstallaties
inbraakbeveiliging
data-installaties

Tel. 0297-331132 - info@bosse-elektrotechniek.nl

Een goede investering
in crisistijd

Opening soon

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Chevrolet Aveo 1.2 L B-Clever € 8.995,Slooppremie
- € 1.000,-
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, Schildpad/lapjes poes met witte
borst en witte poeten. Ze heet “Nine”.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet “Timmy” en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, Cyperse poes van 11 jaar. Ze heet
“Tijger”.
- Emmastraat in Aalsmeer, 20 jaar oude zwart/witte kater. Hij is doof
en heeft bochel in zijn neus.
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, vrij grote zwart witte gecastr. kater met witte snuit. Het zwart is licht gestreept en heeft een
wond links in nek.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Lorentzhof in Kudelstaart, bruin cyperse kater. Zijkant vachttekening in vorm van een hart. Witte sokjes en bef. Hij is 12 jaar en
heet “Droppie”.
- Kas in Aalsmeer, kater met tijgertekening. Hij heet “Szarik” en is 9
jaar.
- Freesialaan in Aalsmeer, geheel zwarte kitten, 4 mnd. oud. Zijn
naam is “Boris”.
- Aalsmeerderweg in Rozenburg, zwart-witte poes. Ze is mager omdat ze 10 weken geleden bevallen is. Haar naam is “Youki”.
- Einsteinstraat in Kudelstaart, 2 sierduiven. Soort Hollandse
meeuwtjes met witte ring om poot. Kleur: geel-zilverschild.
Gevonden:
- Einsteinstraat in Kudelstaart, zwarte poes met witte mond en bef.
Heeft halve witte achterpoten en witte sokjes voor. Klein wit vlekje op de buik.
- Hortensialaan in Aalsmeer, Kitten van ongeveer 3 maanden wit
met zwart.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, zwart-witte poes.
- Aalsmeerderweg/Julianalaan in Aalsmeer, forse grijs-cyperse kat.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller en 18.30u.
gez. jeugddienst in CGK. ds. A. Jansen.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Otmar
Vrees, Aalsmeer.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A. Jansen. 18.30u.
GD in CGK. ds. A. Jansen.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper. Rijsenhout: 19u.
euch. viering met L. Seeboldt. Mmv
Soli Deo Gloria. Zondag 10.30u.
euch. viering met L. Seeboldt. Mmv
klein koor. Zondag 14.30u. Poolse
dienst in Karmelkerk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds.
Marina van der Zwaag-de Haan, Ter
Aar. oec. dienst. Extra collecte voor
Oudezijds 100. Zondagsschool en
oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. M.C. Plomp, Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Oec. dienst in doopsgezinde kerk.
vg. ds. M. v.d. Zwaag-den Haan.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. St ar tzondag. Voorber. avondmaalsviering. Oost: 10u.
dienst C.G. Graafland. Startzondag.
Koffiedrinken.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren. (OWW). 18.30u. ds. A.
Simons, Vinkeveen.

Tromp wint bij
BV Oostend

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

VERlOskuNDIgEN

Zondag
20 september

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking

Ikg

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

KERKDIENSTEN

en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenkomsten om 10u.

Schildpadpoes Nine weg!
Aalsmeer - Als vermist is Nine opgegeven door haar baas. Nine is een
schildpad/lapjes poes met een witte borst en witte poten en woont
in de Zandoogjesstraat in NieuwOosteinde. Heeft iemand haar gezien? Neem dan contact op met de

Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.
De foto van vorige week heeft er toe
geleid dat de kat een nieuwe baas
heeft en dat is fijn. Hopelijk aan Nine ook weer in de armen gesloten
worden.

Aalsmeer - Op donderdag 10 september is de eerste speelavond van
het nieuwe seizoen gehouden bij
buurtvereniging Oostend en deze is
heel goed bezocht.
Ongeveer dertig personen streden
om de hoogste eer in buurthuis Het
Middelpunt De uitslag is als volgt:
1. D. Tromp met 5339 punten, 2. J.
Alderden met 5330 punten, 3. mevrouw de Ruiter met 5304 punten,
4. mevrouw van de Made met 5270
punten en op 5. P. Schuit met 5182
punten. De volgende speelavond
van de buurtvereniging is op donderdag 24 september in buurthuis
Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is om 20.00 uur
precies, de zaal is open vanaf 19.30

Nationale collecteweek van
Zaterdag in de Historische Tuin
Nierstichting: ‘Alvast Bedankt’ Burgemeester Pieter Litjens Koffie-ochtend
verkoopt loten Zonnebloem in ‘t Baken
Aalsmeer - In heel Nederland gaan
van 20 tot en met 26 september zo’n
80.000 vrijwilligers van de Nierstichting van deur tot deur tijdens de Nationale collecteweek. Het thema van
de collecteweek is ‘Alvast bedankt’.
Drie nierpatiënten staan centraal in
de campagne: János, Zoë en Maryse. Zij weten als geen ander wat
het betekent om een nierziekte te
hebben. De Nierstichting wil nierpatiënten zoveel mogelijk helpen en
bijstaan, maar dat kost geld. Daarom doet zij aan de vooravond van
de collecteweek aan iedereen een
oproep een gulle bijdrage te leveren. Nierfalen is een sluipend en
onomkeerbaar ziekteproces en een
medicijn tegen nierziekten bestaat
niet. Bij meer dan 40.000 Nederlanders werken de nieren slecht en bij
duizenden patiënten helemaal niet
meer. Zij moeten dialyseren om in
leven te blijven.
“Voor nierpatiënten met ernstig nierfunctieverlies bestaan eigenlijk weinig opties: dialyse, niertransplantatie of de dood. Dat klinkt misschien
hard, maar helaas is dit wel de harde realiteit”, zegt Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting. “Dialyse is een levensredden-

de behandeling, maar erg zwaar
en neemt slechts tien procent van
de nierfunctie over. Daarom voelen
nierpatiënten zich vaak ziek en gaat
hun conditie steeds verder achteruit. Eigenlijk is dialyse geen leven,
maar óverleven. Een niertransplantatie is meestal de beste oplossing,
maar er is nog steeds sprake van
een groot tekort aan orgaandonoren. Bovendien is de verwachting
dat het aantal nierpatiënten sterk
zal stijgen. Daarom doen we er als
Nierstichting alles aan om nierziekten te voorkomen en nierpatiënten
te helpen.”

Collectanten gezocht
De Nierstichting roept iedereen op
zich via www.nierstichting.nl als
collectant aan te melden en in deze derde week van september met
een collectebus van deur tot deur te
gaan: alleen, met een vriend, vriendin of familielid. Aanmelden kan
ook rechtstreeks bij de Nierstichting: collecte@nierstichting.nl of via
035-6978050. Door een paar uurtjes
vrije tijd op te offeren, leveren collectanten een onbetaalbare bijdrage aan het goede werk van de Nierstichting.

’Expeditie geloven’ in
de Lijnbaankerk
Aalsmeer - In dit leven zijn we allemaal op weg. Hoe ben jij op weg en
met wie ben jij op weg? In de Lijnbaankerk wil een groep jongeren dit
jaar samen op expeditie gaan. De
naam van deze expeditie is ‘Expeditie geloven’.
Tijdens vier themadiensten dit jaar
gaat de groep kijken op welke expeditie ze eigenlijk zijn, welke uitrusting is nodig en uiteindelijk wil
de groep graag weten wat de bestemming is.

Zondag 20 september is de start van
deze expeditie.
In de ochtenddienst van 10.00 uur
wordt op weg gegaan met de kinderen van de basisschool en ’s avonds
om 18.30 uur starten de expeditie
voor de oudere jeugd van de Chr
Geref. en Ned. Geref. kerk. Na afloop van de laatste dienst wordt nog
gedronken en gegeten in het jeugdhonk.
Iedereen is van harte welkom om
deze start mee te maken!

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 19
september zal burgemeester Pieter Litjens helpen bij de verkoop
van Zonnebloemloten op de Historische tuin. Bij de Nationale Zonnebloemloterij heeft u kans op een van
de 5020 geldprijzen, waaronder de
hoofdprijs van 15.000 euro. Naast
de kans op een leuke prijs steunt u
met uw deelname ook het werk van
de Zonnebloem.
De Zonnebloem heeft vorig jaar 15,4
miljoen euro gestoken in het werk
voor mensen met een fysieke beperking. Dankzij de inzet van vrijwilli-

gers en financiële steun is de ambitie gehaald om te groeien en een
nog gevarieerder aanbod te creëren.
De Zonnebloem heeft ten opzicht
van het jaar hiervoor 1 miljoen euro meer kunnen besteden aan huisbezoek, Zonnedagen en aangepaste vakanties.
Aan de 295.000 Zonnedagen namen in totaal ruim 140.000 zieken
en gehandicapten. U kunt het Zonnebloemwerk ook steunen door
voor minimaal 15 euro per jaar lid te
worden. Aanmelden via www.zonnebloem.nl of tel. 076 -5646320.

Start Begra bijbelstudies
Aalsmeer - Op maandagavond 28
september start het nieuwe bijbelseizoen van de Begra weer. Na de
zomerpauze is eenieder weer welkom in de gezellige ontvangstruimte
van Heliomare aan de Zwarteweg.
Aanvang 20.00 uur, maar vanaf 19.30
uur staan koffie of thee weer klaar.
In december aanstaande bestaat de
Begra al weer 10 jaar! Waar blijft de
tijd en wat heeft het gebrachte evangelie honderden mensen veranderd
en tot Jezus mogen brengen. De
avonden worden bezocht door gelovigen uit een straal van circa 25 kilometer rondom Aalsmeer. Gemiddeld
zijn er zo’n 40 à 50 bezoekers, die
vanuit allerlei kerkgenootschappen
komen en meer onderwijs en inzicht
willen vanuit de Heilige Schrift om
geestelijk te groeien. In deze tijd, dat
de wereld ontspoort, dat vele godsdiensten en religies opdringen, dat
kerken sluiten, is het goed een plek
te hebben, waar je méér over de
God van de Bijbel te weten kunt komen. Je moet je studieboek (de bijbel) natuurlijk wel meenemen naar
deze leeravonden, waar geïnspireerde bijbelleraren vanuit het he-

le land op hun eigen boeiende wijze de weg wijzen of helpen te vinden. Jong en oud weet je welkom
als je meer wilt weten over God en
het christelijk geloof. Staat je geloof
op een laag pitje, worstel je met een
almachtig God, die niet ingrijpt en
alles maar laat gebeuren, je bent
welkom als je met een open hart op
zoek bent naar houvast. De studie
avonden zijn laagdrempelig en leerzaam. De eerste avond is ds. Ab Agtereek gastspreker. Hij heeft zo juist
op 75-jarige leeeftijd afscheid genomen van zijn pinkstergemeente
in Wassenaar. Een bevlogen, rechtvoor-zijn-raap sprekende Amsterdammer, die altijd een frisse wind
door de bijbel laat waaien.
Nieuwsgierig geworden? Het bestuur ziet ur vanaf 28 september
wekelijks graag in Heliomare aan de
Zwarteweg 98. De toegang is gratis. Wel is er ‘het mandje’ voor eenieder die wil bijdragen om de kosten van de avond te dekken. Ook is
er een cd van de vorige studieavond
verkrijgbaar om alles nog eens rustig te beluisteren en te overdenken.
Kosten 2 euro.

Aalsmeer - Al vele jaren worden op
dinsdagmorgen van 9.45 tot 11.30
uur koffie-ochtenden georganiseerd
in het Baken van de Open Hofkerk,
ingang aan de Sportlaan 86. Vanaf
Dinsdag 22 september gaat de deur
hiervoor weer open. De koffie wordt
geheel gratis verstrekt. Het doel is
een plek te creëren waar je elkaar
kunt ontmoeten en spreken over
de alledaagse dingen. Bent u alleen
thuis en u zou graag eens met anderen willen praten, dat bent u welkom. Het verplicht u tot niets. Iedereen, van welke kerk of religie dan
ook, wordt hartelijk begroet. Heeft
u geen mogelijkheid om op eigen
gelegenheid te komen? Neem dan
contact op met Annie Vijfhuizen,
tel. 0297-322131, Annie Stoof , tel.
0297-328326, Berta van der Linden,
tel. 0297-326940 of Panc Eikelenboom, tel. 0297 327915.

Oecumenische
dienst in de
Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op zondag 20 september wordt in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat weer een oecumenische dienst gehouden. De dienst
vindt traditioneel in de Vredesweek
plaats en heeft als thema: Op weg
naar een klimaat van vrede, geïnitieerd door het IKV samen met de
Raad van Kerken Nederland. De oecumenische liturgiegroep Aalsmeer
heeft samen met de voorganger in
deze dienst, Da. M. van der Zwaag
uit Ter Aar, de dienst voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd om
deze dienst bij te wonen, die muzikaal wordt ondersteund door de organist Jeroen Koopman. De dienst
begint om 10.00 uur.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. van Veen. Jeugddienst met Plug & Pray. 19.30u. ff
zingen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, mw. A. Creemer. Voorber. H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Mmv dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 22 september en 6 oktober
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

inVoerinG VinGersCan reisDoCUmenten
Op maandag 21 september aanstaande zal landelijk gestart
worden met de opname van vingerafdrukken in reisdocumenten. In verband hiermee is het op VRIJDAG 18 SEPTEMBER
niet mogelijk om een spoedaanvraag voor een reisdocument
te doen. Voorts zal de afhandeling van aanvragen vanaf 21
september iets meer tijd in beslag nemen dan voorheen. Wij
vragen uw begrip hiervoor.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer
• Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus
Datum verzending vergunning: 17 september 2009
• Kudelstaartseweg 148b, diverse elzen, wilgen, berken,
kastanjes, meidoorns en esdoorns
• Uiterweg 202, 3 coniferen
Datum verzending vergunning: 21 september 2009
BeKenDmaKinG wet VoorKeUrsreCHt
Gemeenten artiKel 4
Verlenging aanwijzing structuurplangebied “Herinrichting
omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020”
Eerdere aanwijzing
In het raadsbesluit van de gemeente Aalsmeer d.d. 10 mei 2007 zijn
de percelen, gelegen in de deelplangebieden “Polderzoom/Stommeerkade”, “Spoorlaan”, “Ophelialaan” en “Zwarteweg” allen deel
uitmakende van het plangebied “Huidig tracé N201” aangewezen als
gronden waarop artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (hierna Wvg) van toepassing zijn. Deze
aanwijzing vond haar grondslag in artikel 2 lid 1 van de Wvg (oud)
met als planologische basis structuurplan “Herinrichting omgeving
Burgemeester Kasteleinweg 2020” van 10 mei 2007.
Verlenging
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wvg bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer
bij besluit van 10 september 2009 de aanwijzing op basis van de
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg op de percelen die
gelegen zijn in de deelplangebieden “Polderzoom/Stommeerkade”,
“Spoorlaan, “Ophelialaan” en “Zwarteweg” allen deeluitmakende
van het plangebied “Huidige tracé N201” heeft verlengd en daarmee
opnieuw voor de duur van één jaar van toepassing heeft verklaard.
De verlenging van de aanwijzing vindt haar grondslag in artikel
4 lid 1 van de Wvg met als planologische basis het structuurplan
“Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020” van 10
mei 2007. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit
behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Vervolgens kan
verlenging van het voorkeursrecht uitsluitend plaatsvinden op basis
van een vastgesteld bestemmingsplan/projectbesluit.
Aanbiedingsplicht
Door het besluit van de gemeenteraad tot verlenging van de aanwijzing van de percelen gelegen in de deelplangebieden “Polderzoom/Stommeerkade”, “Spoorlaan”, “Ophelialaan” en “Zwarteweg”
als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie
in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als
bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wvg van toepassing verklaard. De
aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun
eigendom of recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Aalsmeer te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan
anderen mogelijk is.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het besluit van de raad om de percelen gelegen in de deelplangebieden “Polderzoom/Stommeerkade”, “Spoorlaan”, “Ophelialaan”
en “Zwarteweg” allen deeluitmakende van het plangebied “Huidige
tracé N201”, aan te wijzen als gronden waarop een voorkeursrecht
rust, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende
zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant
tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het door
u ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: uw naam,
uw adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering).
Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de raad van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Indien bezwaar
wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid
om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter
zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een
spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Ter inzage
Het besluit op basis waarvan de aanwijzing van het voorkeursrecht
is verlengd en de daarbij behorende stukken (lijst van aangewezen
percelen, kadastrale kaart van aangewezen percelen en registratie
per perceel) ligt vanaf 18 september 2009 gedurende zes weken,
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1
te Aalsmeer, voor een ieder kosteloos ter inzage. De openingstijden
van de Centrale Balie zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur en op woensdag tot 17.00 uur. Buiten deze uren kan men
de stukken op afspraak inzien.

Voor nadere inhoudelijke informatie kan men contact opnemen met
mw. A.B. van der Poel, telefoon (0297)387587.
Aalsmeer, 10 september 2009
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
KennisGeVinG BeslUit wet milieUBeHeer
Kennisgeving besluit wet milieubeheer 09-02
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat zij positief hebben besloten op de aanvraag van de heer
J.J. Borsboom namens Jasper’s tuin- klus- en schilderwerken om
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten
en in werking hebben van een tuin- klus- en schildersbedrijf en de
opslag en verkoop van consumentenvuurwerk (tot maximaal 6.900
kg) gelegen op het perceel Aalsmeerderweg 243 A te Aalsmeer. Het
besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken
liggen vanaf 18 september t/m 30 oktober 2009 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening.
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit
beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan
zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het
ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 30
oktober 2009 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres), wil het besluit niet binnen zes weken na de
ter inzage legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de
Raad van State is beslist.
Kennisgeving besluit wet milieubeheer 08-02
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat door Verfindustrie Heeren & Meijer een aanvraag bij hen
is ingediend om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor haar inrichting gelegen
aan de Turfstekerstraat 34 te Aalsmeer. Zij zijn voornemens om op
de aanvraag positief te besluiten onder een aantal voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.
Het ontwerpbesluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 18 september t/m 30 oktober 2009 ter inzage
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 30
oktober 2009 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, afdeling Vergunningen en handhaving,
Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving
tel. 0297-387645.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders van
Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van
artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling
te verlenen van bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde” ten behoeve
van de bouw van:
• 8 woningen op het perceel Nieuw-Oosteinde, locatie
Koningsstraat;
• 8 woningen op het perceel Nieuw-Oosteinde, locatie Frisostraat;
• 31 woningen op perceel Nieuw-Oosteinde, locatie Frisoschool.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning;
• Hornweg 316, het plaatsen van een garage;

• Oosteinderweg 247b, het gedeeltelijk veranderen van een
bedrijfsgebouw.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kudelstaartseweg 22, het bouwen van een paviljoen.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Ampèrestraat 21, het plaatsen van een dakkapel;
• Marsstraat 10, het vergroten van een woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een
ontheffing/vrijstelling
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Uiterweg 323, het bouwen van een woning;
• Westeinderplassen H 294, het plaatsen van een beschoeiing
t.b.v. een baggerdepot. (er is een zienswijze ingediend).
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 september 2009.
inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 38
t/m 17 sept
t/m 18 sept
t/m 25 sept
t/m 29 sept
t/m 1 okt
t/m 2 okt

t/m 2 okt

t/m 8 okt
t/m 8 okt
t/m 9 okt
t/m 9 okt

t/m 14 okt
t/m 14 okt
t/m 14 okt
t/m 15 okt
t/m 16 okt
t/m 16 okt

t/m 26 okt
t/m 29 okt
t/m 3 nov

Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Vergunningen voor: de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;
Drank- en Horecawet: vergunning verleend:
Brasserie het Bonte Schort BV;
Exploitatievergunning – terrasvergunning: Brasserie
het Bonte Schort;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk;
Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik;
Waterhoenstraat 56, 2 berken;
Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de
Aalsmeerse feestweek;
Uitwegvergunningen: Machineweg 297; Uiterweg 19;
Evenementenvergunning: feest op een partyschip
op de Westeinderplassen op 5 september 2009 van
20.00 - 02.00 uur;
Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone
Praamplein;
Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1 x berk, 2 x eik,
2x wilg, 2x aesculus hippocastanum, 4 x acer, 1 x
gleditsia 2x salix;; Oosteinderweg 292, 2 coniferen,
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren;
Sportlaan naast nr. 41, 3 coniferen;
Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
Evenementenvergunning: Historische Motorrace op
13 september 2009;
Exploitatievergunning: De Blitzz, Marktstraat 22
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
Verkeersbesluit: de Zijdstraat, de Schoolstraat,
de Marktstraat en de Dorpstraat en gedeeltelijk
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van 07.0021.00 uur;
Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg
tussen de Ophelialaan en de 1e J.C. Mensinglaan
voor 14 september 2009 van 10.00–15.00 uur;
Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer;
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s
inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v. een
aanbouw en het maken van een onderheid terras.
inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen van een voet-/
fietsbrug
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, het plaatsen van een
schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl


Taxidriver

Rij jij Roel (36, m

et MS) naar het zie
kenhuis en
praat je op de terugw
eg samen na?
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AGENDA

Zaterdag weer groot feest!

Start vierde seizoen ‘Back
in Time’ in The Beach
Aalsmeer - The boys are back in
town! Ze zijn er weer klaar voor.
Na een duidelijk zichtbaar zonnige
vakantie beginnen dj’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans aan een nieuw seizoen ‘Back
In Time’ in The Beach aan de Oosteinderweg 249a. Vanaf zaterdag 19
september organiseren zij weer elke
derde zaterdag van de maand het
dance classics discofeest ‘Back in
Time’. De heren zijn supergemotiveerd om er weer een swingend seizoen van te maken. Tijdens de succesvolle feestavonden staan de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende hits uit
de jaren zestig tot negentig zullen
de revue weer passeren. In samenwerking met X-treme Showproductions worden er weer videoclips vertoont.
Rond 21.00 uur zullen de dj’s Cees
en Meindert de eerste plaat op de
draaitafel leggen en starten zij de
muzikale reis door het jonge- en oude hitverleden met bekende en minder bekende dansmuziek. Er wordt
geput uit meer dan 40 jaar muziekgeschiedenis en de heren zijn tijdens hun vakantie op zoek gegaan naar nieuwe pareltjes onder
de Dance Classics. Ook worden dit
seizoen alle succesvolle elementen
van vorig seizoen weer ingezet. De
bekende exclusieve discobar wordt
weer op het podium geplaatst en
ook krijgt iedere bezoeker bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze
kan ingevuld bij de dienstdoende dj
worden ingeleverd. Met deze kaart

wordt in grote mate de muziek van
de avond bepaald. Daardoor kan het
voorkomen dat er tijdens het feest
platen gedraaid worden die je echt
al een hele tijd niet meer gehoord
hebt! Een andere gelegenheid om je
eigen smaak voor die avond kenbaar
te maken, is om een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd
worden. Bovendien kan je, als het
je leuk lijkt om een keer ‘gast dj’ te
zijn op een ‘Back In Time’-avond, jezelf opgeven via deze site. Ook vrouwelijke dj’s kunnen zich aanmelden!
The Beach heeft ook een speciale
rokersruimte. In dit inpandige, ruimbemeten, behaaglijke en gezellige
onderkomen klinkt ook de muziek
van ‘Back In Time’, zodat niemand
iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze.
De ‘Back In Time’-feestavond van
precies een jaar geleden werd toen
ook druk bezocht door onder andere pramenracers die een week na
dat festijn onder het genot van een
drankje en goede muziek kwamen
napraten over de happening van die
zaterdag ervoor. Ook dit jaar zijn alle
deelnemers, officials, bestuursleden
en alle anderen die zich nauw betrokken voelen met de vorige week
gevaren race van harte uitgenodigd.
Maar ook voor degene die niet zoveel op heeft met het hele pramengebeuren is het aanstaande zaterdag een uitstekende gelegenheid
om een avondje plezier te maken.
Kaartverkoop aan de deur. Entree is
slechts 5 euro en dit bedrag is inclusief twee consumptiemunten.

Luid applaus voor de Basily boys

Pianoshow en zangeres
Edith Barkey in Blitzz
Aalsmeer - Terecht klonk applaus
na elk nummer en een goed klinkende solo tijdens het optreden
van de vier gitaar spelende broers
in Blitzz afgelopen zondag. De Basily boys kregen bekendheid door
hun deelname aan Holland’s got talent en begrijpelijk. De vier gitaristen oogsten bewondering en hebben zondag in Aalsmeer laten zien
echt over talent te beschikken. Vanavond, donderdag 17 september,
presenteert Blitzz een pianoshow
door een tweemansformatie. Verzoeknummers indienen mag, is zelfs
de bedoeling. De avond is van 20.00
tot 23.00 uur. Zondag 20 september
noteren in de agenda is eveneens

een aanrader. Het Blitzz-podium is
dan voor zangeres Edith Barkey die
komt optreden met een pianist en
een gitarist tussen 16.00 en 19.00
uur. De toegang is gratis.
Op veel live-muziek wil en gaat
Blitzz deze en volgende maand trakteren. Op de vrijdagen 18 en 25 september en 2 en 9 oktober kan hier
tussen 16.00 en 19.00 uur met een
optreden de werkweek afgesloten
worden. En op de zaterdagen in deze weekenden gaan pianisten achter de mooie witte vleugel plaatsnemen, eveneens tussen 16.00 en
19.00 uur. Blitzz is te vinden in de
Marktstraat op nummer 22.

STAGE
MUSIC SHOP
YAMAHA blOkflUIT
(kUnSTSTOf)

%10,00

AUrA, EnkElE bOrInG
(PErEnHOUT)
%45,00

kIndErHArnAS AlTSAxOfOOn OP vOOrrAAd
zATErdAG: GITAArSnArEnSET CObrA: %3,75

Zaterdag ‘We are the future’

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Nieuw festival in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 19 september kan Rijsenhout en omgeving zich opmaken voor het nieuwe house-, techno- en urbanfestival ‘We Are The Future’. Thema van
het evenement is om lokaal DJ-talent in de spotlights te zetten tegenover een aantal succesvolle zwaargewichten uit de Nederlandse clubscene. Absolute hoogtepunten mogen verwacht worden van Chuckie,
Gregor Salto, Quintino, Marc Benjamin, Goodgrip, Olene kadar en
Nuno Dos Santos. Twaalf uur lang
lekker switchen tussen drie area’s
vol entertainment. Zorg dat je erbij bent! Het festival is op het IJsbaanterrein aan het Konnetlaantje
van 12.00 tot 00.00 uur. De organisatie van dit evenement is in de vertrouwde handen van stichting feestweek Rijsenhout. Aan het roer van
dit nieuwe evenement staan licht
en geluid verhuurbedrijf Fireball en
evenementen- en artiestenbureau
Kings Of Clubs. Met terugkerende succesavonden in o.a. Club Jade (Zandvoort), The Zebra Lounge
(Amsterdam) en Club Stalker (Haarlem) scoort deze organisatie momenteel goed met eigen house- en
urbanconcepten en lijkt het klaar
om zichzelf in de regio met een eigen festival onsterfelijk te maken.
En om het voor iedereen aantrek-

kelijk te maken, besloten oprichters
Erik van der Vlugt en Douglas Gerken om het lokale publiek te trakteren op drie area’s met uiteenlopende muziekstijlen. Het festival is
tevens een officiële actie voor War
Child! War Child is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst
voor kinderen die getroffen zijn door
oorlog. Het doel van War Child is
‘empowerment’ (weerbaar maken)
van oorlogskinderen, door verschillende uiteenlopende programma’s.
De organisatie van ‘We Are The Future’ heeft ervoor gekozen om van
elke entreekaart die wordt gekocht
een euro aan War Child te doneren.
Om op het festival te komen heeft
de organisatie gezorgd voor gratis
pendel bussen. De pendel bussen
rijden van het festival naar Hoofddorp station en naar de Hortensialaan in Aalsmeer en weer retour
naar festival.
Wil jij deze zomer afsluiten met een
goeie knaller? Markeer dan 19 september in je agenda voor We Are
The Future. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.ticketservice.nl, Free Record Shops, VVV
kantoren en postkantoren verkrijgbaar voor 20 euro (ex fee). Deurprijs
is 30 euro. Voor meer informatie ga
je naar www.wearethefuture.nl

Zaterdag en zondag verkoop

Brocante op Van Cleeffkade
Aalsmeer - De drie Brocanteuzes
Ellinore Makkink, Ida van Hemert en
Toos Vonk hadden een jaar de tijd
om zich geheel aan hun hobby, het
rondneuzen op marktjes en het kopen van mooie, en grappige hebbedingen, te wijden. Het resultaat is
verbluffend en te zien op zaterdag
19 en zondag 20 september op de
van Cleeffkade 12a. Toos scoorde
vooral in Frankrijk, borden, bestek,
kaarsenstandaards en nog veel

Bijzondere kunst
in galerie Coq
Aalsmeer - Komend weekend, tijdens de KCA-kunstroute, zijn er
schitterende schilderijen in galerie
Coq Scheltens te bewonderen. De
groep kunstenaars die hun spontane en kleurige werk tonen zijn mensen met een verstandelijke beperking die onder professionele begeleiding schilderen. Met goede materialen en vol fantasie schilderen

meer specifieke Franse voorwerpen
voor keuken, kamer en slaapkamer.
Ellinore bleef dichter bij huis, maar
heeft een neus voor het vinden van
bijzondere curiositeit.
Ida woont een deel van het jaar in
Hongarije en komt nooit met lege
handen thuis. Liefhebbers van brocante worden met open armen ontvangen op zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur en zondag van 11.00 tot
16.00 uur.
zij in het atelier de Verfstreken in Alphen aan de Rijn. Kom tijdens de
kunstroute op zaterdag en zondag
tussen 12.00 en 17.00 uur in de galerie deze bijzondere schilderijen bewonderen.
De werken zijn te koop en de opbrengst gaat naar atelier de Verfstreken, onder andere ten behoeve van nieuw materiaal. Uiteraard
zijn bezoekers vrijblijvend van harte welkom in de rolstoelvriendelijke galerie, te vinden achter de TVstudio aan de Chrysantenstraat 44.
Voor info: tel. 0297-343246.

Muziek/Film/Cabaret
Donderdag 17 september:
* Pianoshow tweemansformatie in
Blitzz, Marktstraat, 20-23u.
Vrijdag 18 september:
* Film Brief voor de koning voor tieners vanaf 10jr. op Bindingzolder
Kudelstaart, Haya van Somerenstraat van 19.30 tot 21.45u.
* Optredens drie metalbands in de
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 19 september:
* Basic Night voor jeugd vanaf 14jr.
in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
* Feest met dj Danny in Dorpshuis
Kudelstaart. Opbrengst voor Russische ouderen en gehandicapten.
Vanaf 20.30u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
* We are the Future, house-, techno- en urbanfestival op ijsbaanterrein, Konnetlaantje in Rijsenhout
van 12.00 tot 00.00u.
* Cabaret Johan Hoogeboom en Bas
Marée in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zondag 20 september:
* Optreden zangeres Edith Barkey met pianist en bassist in Blitzz,
Marktstraat van 16 tot 19u.
Vrijdag 25 september:
* Amsterdamse avond met zanger
en dj Dennis Maarssen in Centennial, Oosteinderweg 243 v/a 21u.
Zaterdag 26 september:
* Voorronde karaokewedstrijd in
danscafé de Praam, Zijdstraat vanaf 23u.
Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 4 oktober:
* Expositie van fotograaf Eddy Posthuma de Boer met portretten uit 60
landen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
19 en 20 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open, zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open, zaterdag en zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 17 september:
* Sjoelavond bij BV Oostend in
buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

* Jubileumfeest VVA met wedstrijd
tegen AZ v/a 20u. aan Dreef.
Vrijdag 18 september:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat vv/a 19u.
* Snelschaaktoernooi bij AAS in
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 19 september:
* Postzegelbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Feest met Russisch tintje in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Jubileumfeest VVA in kantine,
Dreef met disco 2000 en zanger Ron
Lyon.
19 en 20 September:
* Kunstroute Aalsmeer op 16 verschillende locaties op Uiterweg en
in centrum. Opening za. 11u. bij Otto, Uiterweg 94. Te bezoeken zaterdag en zondag van 12 tot 17u.
* Brocante verkoop aan Van Cleeffkade 12. Za. 10-16u. en zo. 11-16u.
Maandag 21 september:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Lezing over onderwaterfotografie
bij Viva Aquaaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Bijeenkomst film- en videoclub
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinderweg vanaf 20u.
Dinsdag 22 september:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
Woensdag 23 september:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Filmmiddag voor tieners bij Binding Oost. Van 13 tot 15u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Kienavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 24 september:
* Lezing over Urk bij PCOB in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat in Rijsenhout
vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 17 september:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering wijkraad Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan.
Donderdag 24 september:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 28 september:
* Bijeenkomst Rabobank Regio
Schiphol in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.

Veel live-muziek tijdens
12e kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer - Een veelzijdig aanbod
van muziek zal er tijdens de KCAKunstroute 2009 te horen zijn: Zaterdag 19 september zullen na de
officiële opening op locatie-1 in de
loods van Cees Otto (Uiterweg 94)
van 11.00 tot 12.00 uur meeslepende klanken te horen zijn. Kaaijk &
Co speelt haar humoristische repertoire, muziek met een glimlach.
Componisten als Josquin de Pres,
Mozart, Händel, Purcell, Widmann
en Thomas Morley zullen de revue
passeren. Er zal klein koorwerk, solo’s en duetten te horen zijn. Kaaijk
& Co bestaat uit de sopraan Johanni
Pfeiffer, alt Myrna Dijksta, de tenoren Maarten Vlijmincx en Piet Vreeken, de bassen Wilbert Sterk en Jan
Walch en op piano Lisa Kaaijk. Om
15.00 uur zullen dwarsfluitleerlingen
van De Hint onder leiding van Judith
Glasbeek een verrassend en meeslepend programma brengen. Speciaal voor de kunstroute brengen zij
klassiek en moderne muziek. Muziek waar je blij van wordt! Zondag
20 september zal om 12.00 uur de
bekende accordeonist Cor Trommel
zijn klanken ten gehore brengen. De
Smartlappen van Cor zetten aan tot
nadenken, ontroeren en maken vrolijk. Om 14.00 uur zal Kaaijk & Co
het stokje van Cor overnemen.
Hein Meijer en Merel Meijdam
Op Uiterweg 235 kunt u in de middag ook genieten van live muziek.
Gitarist Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer weet met zijn hese donkere stem
en opgewekte uitstraling mensen te
raken. Zijn bleus is zowel ontroerend als swingend. Zondag zingt
merel Meijdam op deze locatie een
keur aan poppy nummers met op gitaar John van de Polder.
Skizzo en Braq
Op de Historische tuin aan de Uiterweg 32 zal zaterdag van 13.00 tot
16.00 uur Skizzo te horen zijn. Skizzo
speelt trekharmonica’s en zang. Het

repertoire is geworteld in de Franse, Vlaamse-, Engelse of Ierse traditie, maar heeft een eigentijds geluid.
Zondag van 13.00 tot 16.00 uur zullen de stemmen van Braq te horen
zijn. Zij heeft een uitgebreid repertoire van bekende en minder bekende pop- en folksongs. Braq zingen
in verschillende samenstellingen,
vaak meerstemmig, maar ook in solo, duo, etc. Soms zingt de groep capella, soms onder begeleiding van
piano, gitaar of accordeon.
Instrumenten en muziek
In de Oude Veiling in de Markstraat
19 zullen niet alleen oude muziekinstrumenten uit de Aalsmeerse muziek geschiedenis te zien zijn, maar
ook de Hint zal daar een grote rol
spelen en zo hun bijdrage aan Muzikaalsmeer leveren. Hier gaat iets
bijzonders gebeuren!
Pleisterplaats
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat 4 is dit jaar weer de pleisterplaats van de Kunstroute. Zaterdag zal van 14.00 tot 16.00 uur Deux
Framboise het publiek weer tot tranan aan toe aan het lachen maken.
Bekende klanken, gekke liederen,
cabareteske invloeden en het gevoel van o ja, die ken ik ook zullen zij
meegeven. Meezingen mag! Zang
Merel Meijdam, Piano en zang Lisa Kaaijk.
Zondag zal vanaf 16.00 uur het
Aalsmeers Jazzkwartet spelen. Dit
keer met Goos Kaaijk op drums, Wicher de Boer op bas, Jan Busstra op
piano en Han Smit zal schitteren op
de trompet. Lekker swingend, veel
standards en uitstekende borrelmuziek! Wellicht lopen er nog musici binnen die spontaan mee zullen
jammen. De bedoeling is hier in ieder geval dat er een feestelijke eindborrel van gemaakt wordt waar nog
even terug gekeken kan worden op
het gehele weekend. U bent allen
van harte welkom!

Vrijdag optredens drie bands

September is metalmaand
in jongerencentrum N201
Aalsmeer - Het live programma
van september in de N201 geeft
een uitgebreide doorsnee van de
diverse metal stijlen die er zijn. Begonnen werd met grindcore, vorige week symphonische metal, komende vrijdag een combi van zowel
thrash, death en progressieve metal
en volgende week vrijdag (25 september) treden de bands Martyr en
Jackal op met ouderwetse oldschool
heavy metal.
Oldschool thrash
Vrijdag 18 september spelen er drie
metal bands in de N201: Obsidian,
Polydrone en As the flame purifies.
De aftrap van de avond is voor een
nog vrij jonge band: As the flame
purifies. Zij spelen nog maar kort en
hun stijl is een combi van oldschool
thrash met wat hardcore invloeden
De tweede band is Polydrone. Deze
band heeft er een sport van gemaakt
om vele stijlen te combineren. Maar
in welke stijl Polydrone ook speelt er
blijft constant een groove in de muziek. Ideaal om live te spelen dus.
De mix van genres verveeld geen
seconde en buiten de aanstekelijk-

heid van de nummers moet er ook
gezegd worden dat de individuele
kunde van de muzikanten ook erg
goed zijn. Tel daar de zeer positieve podiumuitstraling van de band bij
op en je weet het: deze band moet je
zien! De afsluiter vrijdag is Obsidian.
Deze band heeft haar sporen al lang
verdiend in het grotere Nederlandse
clubcircuit met hun zeer hoogwaardige metalstijl vol zware riffs, hypnotiserende melodien en soms onverwachte wendingen.
Weer op podium
Obsidian speelde al in vele grote Nederlandse zalen zoals Melkweg en Paradiso in Amsterdam, de
Mezz in Breda en de P60 in Amstelveen, met grote namen als Textures en Gorefest. Heel lang geleden speelde de band ook al eens in
de N201, want ook deze band heeft
haar wortels in deze regio en de vrijwilligers van het jongerencentrum
zijn blij deze band weer eens op het
N201-podium te mogen verwelkomen. Een hoogwaardig avondje metal dus vrijdag. De zaal is open vanaf
21.00 uur en de entree is gratis!
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“Wil jij mijn pleister zien?”

Vooral zaterdag topdrukte

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 september is de eerste cabaret voorstelling van het cabaretseizoen in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Johan Hoogeboom
en Bas Marée brengen het cabareteske liedjesprogramma ‘Wil je mijn
pleister zien?’ Johan Hoogeboom
was in 2001 en 2004 al eerder te
zien in Bacchus met zijn soloprogramma. Hij heeft zijn sporen ruim
verdiend als zanger en cabaretier.
Hij toont zich een meester in het
spelen met tekst. Zijn droge zwartgallige humor is te vergelijken met
de humor van Hans Dorrestein en
Kees Torn. Hij besloot zijn ervaring
in dienst te stellen van kleinkunsttalent Bas Marée. Zij kennen elkaar van de theateracademie in Den
Bosch, waar Hoogeboom docent is.
Bas Marée maakte afgelopen seizoen indruk als zanger van liederen van Bram Vermeulen in de hommagevoorstelling ‘Sterker dan de
tijd’. Samen met Johan Hoogeboom
speelde hij op Zomertheaterfestival

De Boulevard de voorstelling ‘Mannen onder elkaar’.
Over ‘Wil je mijn pleister zien’: Natuurlijk. Bas had ook liever gehad
dat er wél vrouwen van zijn eigen
leeftijd op hem vielen (Johan het tegenovergestelde) en dat hij en Johan nou eens wél op tijd naar huis
gaan. En dat ze wél een stabiel leven
hadden en ook eens aanspraak zouden kunnen maken op de titel ‘medewerker van de maand’, maar om
daar nou een drama van te maken.
Bas Marée en Johan Hoogeboom
schrijven er liever liedjes over, waarin ze met humor en muzikale precisie een werkelijkheid scheppen die
je laat lachen om je ongeluk.

Aalsmeer - In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september
heeft muziekvereniging Flora een
grote rommelmarkt georganiseerd.
De rommelmarkt is gehouden in het
eigen clubgebouw van de vereniging aan de Bilderdammerweg en
is prima verlopen. Er was van alles
te koop, zoals huisraad, speelgoed,
veel glaswerk, serviesgoed, tassen,
lampen en vooral boeken. Het is
beide dagen enorm druk geweest,
vooral op zaterdagochtend. Het leek
of iedereen tegelijk naar binnen wil-

Verkoop kinderen dameskleding

tel. 323072 op dinsdag en woensdag
van 14.00 tot 17.00 uur en dinsdag
van 19.00 tot 21.00 uur, Leni Buisma,
tel. 360942 op dinsdag, woensdag
en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur of
Joke Koolen, tel. 329408 op maandag van 15.00 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 21.00 uur en vrijdag tussen
14.00 en 17.00 uur. Het uitbetalen en
ophalen van de overgebleven kleding is dezelfde dag tussen 17.00 en
17.30 uur. Op 3 oktober wordt een
baby- en peuterkledingbeurs gehouden.

Start cabaretseizoen in
café Bacchus zaterdag

Kudelstaart - Op zaterdag 26 september vindt de jaarlijkse kinderen dameskledingbeurs plaats in
het Dorpshuis. Het betreft kleding
voor de herfst en winter. De verkoop vindt van 12.00 tot 14.30 uur
plaats. Kleding inbrengen kan tussen 8.30 en 9.30 uur. Wie kleding
wil verkopen, kan een inschrijfnummer aanvragen bij Truus de Geus,

Kaarten voor deze voorstelling zijn
te bestellen via www.cafebacchus.
nl, te koop tijdens de kunstroute
op zaterdag 19 september en verkrijgbaar voor aanvang van de voorstelling in café Bacchus vanaf 20.15
uur. De entree bedraagt 10 euro, de
voorstelling begint om 21.00 uur.

Rommelmarkt Flora levert
liefst 2.635 euro op

Doorvaart op Westeinderplassen

Aldert Joore in Kaartenbak
Aalsmeer - De feestelijke geluiden
van vuurwerk en muziek op de plas
klinken nog na, maar nu wordt de
Poel toch weer stiller en stiller. Er zit
al heel veel herfst in de lucht. Als
afscheid van de zomer een plaatje
in de Kaartenbak waarop een stuk
Westeinder nog in volle zomerse
glorie staat afgebeeld. Het is een
schilderijtje gemaakt door Aldert
Joore, goudgeel van kleur, een botter aangemeerd aan een eiland met
in de verte twee zeilboten. De afbeelding van dit werk werd door zijn
dochter Loes van Leeuwen–Joore
bij het Oude Raadhuis afgegeven.
Zij schrijft: “Toen mijn ouders op een
gegeven moment in zorgcentrum ’t
Kloosterhof gingen wonen, zocht
vooral mijn vader, Aldert Joore, ondanks afnemende gezondheid,
steeds weer nieuwe bezigheden. Er
werd daar ook een tekenclubje opgericht onder leiding van één van de
bewoners die ooit een cursus had
gevolgd. Mijn vader sloot zich daarbij aan en pakte op die manier een
oude hobby weer op. Heel serieus
waren ze met een groepje één ochtend in de week bezig en bespraken na afloop elkaars werk. Mijn vader kreeg weer helemaal de smaak

te pakken en tekende en schilderde ook op zijn kamer op alles wat
los en vast zat en met allerlei materialen. Hij tekende graag boten en
gebruikte als voorbeeld wel eens
een werk van Van Tol, waarvan ook
schilderijen in het boek ‘Een schilderachtig dorp’ staan. Toen mijn vader op 31 december 2006 overleed
kwamen we op het idee om een van
zijn schilderijtjes te gebruiken voor
de rouwkaart. Het originele werk
van Van Tol is in het bezit van mijn
broer, maar dit is de versie van mijn
vader. Het is een vrije impressie van
een van de doorvaarten op de Westeinderplassen.”
Het Kaartenbakproject is een overblijfsel van het boek en de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’.
Tijdens de lopende tentoonstellingen in het Oude Raadhuis kan iedereen dit jaar nog een afbeelding
van een Aalsmeers werk bij de suppoost afgeven. Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat 9 is iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur geopend. De toegang is gratis. Nieuwsgierig naar de
andere inzendingen van de Kaartenbak? Kijk op: www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Thema ‘Aalsmeer en Cultuur’

NieuwNAT5 online tijdens
kunstroute zondagmiddag

Een optreden is altijd een feestje

Allround zangeres Sasja
Brouwers viert comeback
Aalsmeer - De Aalsmeerse zangeres Sasja Brouwers is weer helemaal
terug in de wereld van de muziek.
Hoewel de veelzijdige Sasja niet
echt stil heeft gezeten, leek het voor
Aalsmeer alsof ze weg was. Door
haar verhuizing naar Purmerend en
later naar Oudorp, kwamen we haar
hier vijf jaar niet meer tegen. Maar
door heimwee naar Aalsmeer en
omdat ze vond dat haar achtjarige
dochter Kirsten dichter bij haar vader moest wonen, is ze weer terug.
Samen met haar nieuwe liefde Eric
Forrest, dochter Kirsten en hun bijna
eenjarige dochtertje Jaydee, wonen
ze in een gezellige nieuwbouwwoning in Nieuw Oosteinde. “Ook al
ben ik van origine een Amsterdamse, Aalsmeer past toch het beste bij
me,” vertelt de enthousiaste Sasja.
“Ik wilde dat mijn kinderen hier zouden opgroeien.”
Tijdens en na haar zwangerschap
heeft de 36-jarige Sasja het anderhalf jaar rustig aan gedaan met optredens. “Zingen en zwanger zijn
was door misselijkheid niet te doen.
En toen ons kleine meisje geboren
werd heb ik er bewust voor gekozen
om het eerste jaar van haar te genieten.” Nu is voor Sasja de tijd aangebroken om weer aan het werk te
gaan. Haar Aalsmeerse comeback
vierde ze deze zomer tijdens het Jordaanfeest in de Ophelialaan, waar
ze een spetterend optreden heeft
verzorgd. Vele fans waren blij haar
weer te horen zingen. Vorige week
was voor haar het plaatje helemaal
compleet toen ze tijdens de Fashion
Night in de feesttent een optreden
mocht geven.

Verkoop kleding
en speelgoed
in Westend

Amstelveen - Vrijwilligsters organiseren op zaterdag 26 september
een kleding- en speelgoedbeurs in
wijkcentrum Westend op het Westwijkplein. Winterse kinderkleding
vanaf maat 74 tot en met 176 en
speelgoed, computerspelletjes, ge-

Haar dochter Kirsten liep mee in de
modeshow, Eric nam de foto’s en de
kleine Jaydee was, al was het slapend, ook van de partij.
Sasja is een rasartieste die vele jaren
van ervaring met zich meedraagt. Ze
zong in musicals, was backing vocaliste, zingt commercials en jingles
in, presenteert, zong in verschillende televisieprogramma’s, deed mee
aan de voorrondes van het Nationale Songfestival in Nederland en
Polen, treedt door het hele land op
en heeft inmiddels al vele singles en
twee albums op haar naam staan. In
2006 deed ze samen met haar man
Eric als duo mee aan XFactor. Helaas behaalde het talentvolle duo
net niet de live shows, maar ze hebben indruk achter gelaten bij de kijkers en de muziekkenners. “Soms
treden we nog op als duo, maar we
hebben ervoor gekozen om allebei
alleen verder te gaan in de muziekwereld. Ik als soloartieste en Eric
zingt tegenwoordig in de coverband
Jon Bovi, the Dutch Bon Jovi Experience.” Sasja staat te popelen om
weer veel op treden en kan dit prima combineren met het thuisfront,
omdat ze overdag vaak thuis is en
een lieve oppas heeft. “Ooit hoop
ik natuurlijk weer een aantal eigen
nummers op te mogen nemen, maar
voorlopig treed ik op als coverartieste.”
Met een optreden van de allround
artieste Sasja wordt het gegarandeerd een feestje. Meer informatie
over Sasja en haar repertoire is te
vinden op haar website: www.sasjabrouwers.nl.
Door Ilse Zethof
zelschapspelletjes en buitenspeelgoed worden te koop aangeboden.
De verkoop vindt plaats van 11.00
tot 13.00 uur.
Voor wie wil inbrengen: Alle spullen moeten schoon en compleet
zijn! Een deel van de opbrengst gaat
naar een goed doel. Voor informatie over het inbrengen kan gebeld
worden naar: 020-6453403 of 0641366185 of stuur een mail naar
Kinderkledingbeurs.westend@hotmail.com.

de. Zondag was het iets rustiger en
kon iedereen op zijn gemak rond
snuffelen. Flora kan ook terug kijken op hele drukke, maar gezellige dagen.
De rommelmarkt heeft het prachtige geldbedrag opgeleverd van liefst
2.635 euro. Flora wil hierbij iedereen
bedanken die zo massaal heeft gereageerd op de oproep in de kranten om spullen beschikbaar te stellen. Er was veel te koop en gelukkig
is goed gekocht. Flora voelt zich gesteund door alle gevers en kopers.

Aalsmeer - Kunst is geen kerntaak
van de gemeente. Godsamme, wat is
het hier mooi. Stokkeland ligt achter
het Olympisch Stadion. Cees Vreeken is Herpes. Hallo leuk beeld. De
storm mag flink aanwakkeren. Verborgen schatten. Verliefd op Shakespeare. Dit en nog veel meer staat in
het nummer van het Aalsmeerse internettijdschrift NieuwNAT, dat zondag 20 september online gaat tijdens de Kunstroute. NieuwNAT 5 is
met bijna zestig pagina’s het dikste
nummer dat tot nu toe verscheen.
Het thema ‘Aalsmeer en Cultuur’
heeft welgeteld 36 Aalsmeerders en
oud-Aalsmeerders tot een bijdrage verleid, in woord en beeld. Bijdragen die overwegend kritisch van
toon en inhoud zijn, aanzienlijk kritischer dan die in de eerste nummers over geld en recreatie. Zo
krijgt de lokale cultuurstichting KCA
verrassende rapportcijfers van diverse auteurs. Ook wordt onderzocht of een kwart eeuw lesgeven
in kunstzinnige vakken op de middelbare tuinbouwschool zoden aan
de dijk heeft gezet. Nieuw is een miniserie onder de noemer ‘Beroemd!’
over (oud)plaatsgenoten die kunstenaar zijn en in hun genre nationaal of internationaal enige faam
hebben verworven. Verder introduceert de redactie het aloude beeldverhaal, snapshots met een verhaaltje, ditmaal over auto’s en bloemen.
Het beeldverhaal moet een vast onderdeel van NieuwNAT worden. Dat
past in het streven van de redactie
om met haar blad en de bijbehorende website zoveel mogelijk lezers,
kijkers en luisteraars te trekken.
Officieel gaat NieuwNAT zondagmiddag om 16.00 uur live op de
Kunstroute 2009. Dat gebeurt op

locatie 6 van de Kunstroute, de
‘schuur’ van Elize Eveleens op Uiterweg 90a. Daar wordt op een groot
beeldscherm NieuwNAT gepresenteerd. Oude nummers, ook de eerste uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, zijn er in ‘hard copy’ door
te bladeren.
In een aparte ruimte van de schuur
is het hele weekend al een voorvertoning te zien van de nieuwe videofilm van regisseur Ton Offerman en
reporter Peter Maarsen. Het vaste
duo maakt bij elk nummer van het
internettijdschrift een video voor de
website over het in het blad gehanteerde thema.
Het Aalsmeerse internettijdschrift
verschijnt op de interactieve website www.nieuwnat.nl. Daarop
zijn naast het tijdschrift en de video onder meer wekelijks nieuwe
(gast)columns te vinden.

Basic Night zaterdag voor
jongeren in de N201

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 september vindt in de N201 aan
de Zwarteweg de eerste Basic Night
van het seizoen plaats. Vanaf 21.00
uur is iedereen vanaf 14 jaar welkom en je hebt dit seizoen geen
pasje meer nodig! Gewoon even
lekker binnenlopen dus. Neem wel
je identiteitsbewijs mee. Voor drie
euro heb je vast en zeker een supergezellige avond! De Basic Night
wordt voortaan elke twee weken georganiseerd. Zet de data dus alvast
in je agenda! 19 September, 3 en 17
oktober, 7 en 21 November, 5 en 19
december. De data kun je ook terug
vinden op de posters, die door heel
Aalsmeer hangen en op N-201.hy-

ves.nl. Heb je nog meer vragen over
de Basic Night, of over de N201 dan
kun je ook krabbelen op hyves. Deze wordt zeker twee tot drie keer in
de week bijgehouden, dus gegarandeerd snel antwoord! Na het feest
mag je natuurlijk ook al je partypics op hyves zetten! Bij de muziekstijl van Basic Night kun je denken
aan Urban, House en Top 40. Voor
iedereen wat wils. Voor het komende seizoen is het jongerencentrum
op zoek naar enthousiaste allround
dj’s. Denk jij dat je genoeg skillz bezit om als allround dj de zaal uit zijn
dak te laten gaan? Kom dan zaterdag 19 september naar de N201 en
meld je aan bij de dj of bij de bar.

In Centennial vrijdag 25 september

Amsterdamse avond met
zanger en dj Dennis
Aalsmeer - Op vrijdagavond 25
september staat een gezellige Amsterdamse avond op het programma in grandcafé Centennial. Dennis Maarssen komt zingen en draait
als dj heerlijke nummers in Amsterdamse sferen. Dennis is voor
vele een bekende onder de naam
‘tropical Dennis’ en door enkele ook
wel ‘snowy Dennis’ genoemd. Een
entertainer die altijd goed is voor
een fantastisch feest met een prima sfeer, goede muziek en natuurlijk veel gezelligheid. De aanvang
van deze super avond is 21.00 uur
en natuurlijk is de toegang voor deze avond geheel gratis.

De komende periode gaan diverse activiteiten in Centennial georganiseerd worden, zoals een optreden
op vrijdag 2 oktober van de band
Blood Sweat & Kiers met de bekende saxofonist Wouter Kiers. Ook
de bands Hein Meijer, De Klught,
Rietveld en King Pelican gaan in
Centennial hun opwachting de komende maanden maken. Centennial
is gevestigd naast hotel Chariot aan
de Oosteinderweg 243.
Kom op de fiets of zet de auto op het
oude terrein van garage Colijn Machineweg.
Bezoek voor meer informatie ook de
website: www.centennial.nu.

Tijdens kunstroute dit weekend

KCA Gedichtentuin op
het Boomkwekerskerkhof
Een van de foto’s van Josine van Erp

Feest met Russisch tintje
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdagavond 19
september is iedereen uitgenodigd
om mee te feesten voor het goede
doel. Vanaf 20.30 uur zijn de deuren
geopend van het Dorpshuis in Kudelstaart. De opbrengst gaat naar
een Russisch tehuis voor gehandicapten. De Russische dames Lena
Faiman en Anja Livanova hebben
samen met Ingrid Schol Stichting
FFF opgericht. Zij zetten zich in om
hulp te bieden aan kansloze, oudere en gehandicapte mensen in Rusland, die dat hard nodig hebben. De
in Nederland wonende Lena wordt
iedere keer weer geconfronteerd
met de enorme armoede en verdriet
als ze op familiebezoek gaat in Rusland. Vaak worden gehandicapten
en ouderen aan hun lot overgelaten en ze leven in erbarmelijke omstandigheden. In Rusland zijn zulke mensen volledig afgeschreven
door de maatschappij. Ze hebben

Gezocht: Allround dj’s

weinig geld voor eten, kleding, laat
staan voor medische zorg. Met de
extreem koude winter in aantocht,
heeft Lena besloten om samen met
Anja en Ingrid stappen te ondernemen om deze straatarme mensen
te helpen. Hun eerste project is het
feest aanstaande zaterdag 19 september. Er zal onder andere een optreden plaats vinden van DJ Danny
van der Terp. Ondanks dat het vooral een gezellig dansfeest gaat worden, zal stil gestaan worden bij de
mensen in Rusland. Portretten van
gehandicapten en ouderen worden getoond door middel van een
indrukwekkende foto-expositie, samengesteld door Lena Faiman, die
aan de fotoacademie in Amsterdam
studeert. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Kapper Sander in het
winkelcentrum in Kudelstaart, maar
kunnen ook gereserveerd worden
via email: lenafaiman@hotmail.com.

Aalsmeer - De gedichtentuin in
het boomkwekershof aan de Stommeerweg naast de RK kerk maakt
onderdeel uit van de kunstroute
aanstaande zaterdag 19 en zondag
20 september. In het weekend van 5
en 6 september hebben velen deze
gedichtentuin bezocht. Sinds lange tijd was het boomkwekerskerkhof weer open voor publiek en dat
werd door menigeen zeer gewaardeerd. De reacties waren dan ook
zeer lovend en in het gastenboek

waren dan ook positieve woorden
te lezen: “Indrukwekkende rust: gedichten ontroerend mooi: goed om
hier te zijn.” En: “Was hier voor het
laatst in 1953: toen stonden er geen
gedichten:nu wel. Schitterend.” “Fijn
om hier te wandelen, gedichten te
lezen, bomen te voelen: mooi origineel idee.” En: “Het thema van de
gedichten is, heel toepasselijk vergankelijkheid.” De gedichtentuin is
dit weekend beide dagen open van
12.00 tot 17.00.

Karaoke in café de Praam
Aalsmeer - Zaterdag 26 september
wordt in danscafé de Praam de eerste voorronde van het landelijke karaoke kampioenschap. Geef je gratis op en maak kans op een reis naar
Amerika.
Er doen tien horeca bedrijven uit
Noord-Holland mee. Bij één van de
bedrijven word de finale gehouden.
Je mag als deelnemer je eigen md
of cd meenemen. De avond word
gepresenteerd door zangeres San-

Bridgeavond bij
Onder Ons

Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons
organiseert op de woensdagavond
vrij bridgen in gebouw Irene in de

dy Miller. De karaokewedstrijd in
de Praam in de Zijdstraat begint om
23.00 uur en naast deelnemers zijn
bezoekers uiteraard ook van harte
welkom.
Vanaf 4 oktober gaat de Praam ook
op zondag weer open met elke zondag happy hour van 17.00 tot 18.00
uur en van 18.00 tot 22.00 uur de
beste dj’s. Dus, zondagmiddag na
de voetbal gezellig borrelen of dansen in de Praam.
Kanaalstraat. De aanvangstijd is
20.00 uur, maar in verband met de
indeling wordt kaarters gevraagd
om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te
zijn.
Nieuwe en vertrouwde gezichten
zijn van harte welkom.
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Uitslag 24ste Aalsmeerse pramenrace

Uniek, Aaltje Bagger, Vrouwen
van en Reigertje winnaars!
Aalsmeer - Ze zijn zeker weten als
minst opvallendste gestart, de deelnemers aan de categorie snelheid bij
de pramenrace. Afgelopen zaterdag
tijdens de start van alweer de vierentwintigste tocht der tochten ‘vlogen’ ze voorbij. Enigszins verkleed,
maar de praam was niet versierd. De
twee bijna altijd winnaars zijn echter deze keer verslagen. De winnaar
van vorig jaar het team Aquaprama van Willem van de Polder werd
twee keer gepasseerd en mocht de
beker voor de derde plaats in beslag nemen. Ook altijd heel gepassioneerd om te winnen is Bas Spaargaren van De Stoppies. Hij en zijn
team werden voor de tweede plaats
het podium opgeroepen. De spanning steeg, stiekem hoopten de jongens van het team Uniek met cap-

tain Bram Baardse al op de grootste
beker. Al positie was ingenomen nabij het podium en bij het horen van
hun teamnaam barstte de vreugde
los. De winnaars van de 24-ste pramenrace: Uniek. Zo’n naam vraagt
om winnen, toch?!
In de categorie bokken is Aaltje
Bagger van Henk Jansen op één
geëindigd, op twee De Praam van
PvP van J. Bos en op drie Nattevoetjes.nl van Richard Kortenoeven. Verkleed als Dorus met stofjassen en
een flinke snorren waren de meiden
van het team De Vrouwen van... met
captain Petra Jansen. Of het aan de
snor heeft gelegen of niet, het heeft
de meiden de eerste plaats opgeleverd in de categorie dames. Zelf
houden de dames het er bij dat ze
alle opdrachten keurig uitgevoerd

Categorie/naam		
captain
Snelheid
1 3
Uniek		
Bram Baardse
2 14
De Stoppies		
H.A. Spaargaren
3
2
Aquaprama		
Willem v.d. Polder
4
5
WWW.Drijfhuis.NL		
Arno Verhoeve
5 18
Ockernockel 2		
Arie v/d Schilden
6 17
De Eerebajeplokkers		
C. v.d. Schilden
7 24
Union Junior		
Ronald van leeuwen
8 19
Legale Beppies		
Marja v/d Schilden
9 13
t’ Wije Gat		
Bob Kooy
10 15
De Witte van Leeuwens		
Piet van Leeuwen
11 20
Aquadrama		
Bart. v.d. Schilden
12 22
As ‘t maar drijft		
Koen Janssens
13 4
Drijfhuis 5		
J. v.d. Polder
14 9
De Barrel		
Piet Pannekoek
15 11
t’ Allegaartje		
Cees Piet
16 21
Tot dat ‘t Zinkt		
Danny Lanser
17 6
Poelduikers		
Ronald Penne
18 12
‘t Molmme Goedje		
C.A. de Moor
19 25
Stenhuis Maatjes		
Jordy Brouwer
20 23
DIP		
Henk van Leeuwen
21 1
Piet Keuregies Preem		
Rody Peters
22 16
St. Oud Aalsmeer		
Hans Alderden
23 27
Vh Moterschip Josephina		
Henk van den Heuvel
24
8
@traction		
M.L. Verbruggen
25 26
Dicht en Vast		
Marco Offerman
26 7
Diepe kelen		
R. Schuilenburg
27 10
De Gemiste Kans		
Ronald Onclin
Bokken
1 33
Aaltje Bagger 		
Henk Jansen
2 34
De Praam van PvP		
J. Bos
3 37
Nattevoetjes.nl		
Richard Kortenoeven
4 29
De Poelderboys		
Joost Zandstra
5 36
Rentapraam.com		
Martin Eveleens
6 35
Swaffelaars		
Gerben van der Knaap
7 39
Het Seringenland		
A. Buis
8 40
Bokkie Beh		
M. Uiterwijk
9 45
Ticketboks		
Rens Blauwkuip
10 47
Dattifloat-team		
Andrew Pommerel
11 28
De wijzen uit ‘t Oosten 		
Rolf Maarse
12 46
Errug Narrig		
Frans v.d. Meer
13 49
BB Spienautic		
Klaas van Leeuwen
14 38
Meubeltjes 1		
J. v.d. Schilden
15 30
Frau Schöderbuck		
Andre van de Poppe
16 48
The Coopers		
Gerard Spaargaren
17 32
Van Begin tot ‘t End		
Jan Jorrit Eveleens
18 44
De Beurtskippers		
Richard Pannekoek
19 42
Abra-CaHaDiBA		
Derk Heemskerk
20 31
De Titanic		
Willem Dijt
21 41
De Ideale Schoonzonen		
Johan van Arkel
22 43
Kees K en de Godmajoor		
Willem Groen
Damesteams
1 53
De Vrouwen van…		
Petra Jansen
2 51
BLOEMM		
Elise Moolhuysen
3 60
Badgirls “Have more Fun”		
Wilma Hoogenboom
4 65
De Vriesinnen		
Thea Dijt
5 64
De Witte Wieven		
Karin van Leeuwen
6 59
De Houtluizen I		
Claudia. v.d. Laarse
7 58
The Mime-Angels		
Fleur Moolhuijsen
8 63
La Bloemen		
I. Anema
9 52
Team 207		
Connie Stokman/
			
A. Hansen
10 66
s-avonds een poes
‘s-morgens een kater		
Inge van Arkel
11 61
The Beachlady*s		
Jolanda Turk
12 62
Papuhdepoellos 		
Brenda Schenkius
13 55
10 PK		
Franka Zwetsloot
14 54
Candy Girls		
Cindy Veerman
15 56
Blitzz		
Willeke van Karpathios
				
van Roode
Recreanten
1 123
Reigertje		
Dirk Maarsen
2 134
De Vlijtbuiters		
Tom de Vries

Miss Aalsmeer Jolien Meijer: “Het
was wéér een geweldig weekend!”
Aalsmeer - Ze is voor de tweede
keer miss Aalsmeer geworden: Jolien Meijer. De dag begon met een
bezoek van alle missen aan de kapper en einde van de middag een
proefloop op de catwalk. Om half
9 was iedereen zo goed als klaar.
“Toen begon ik wel een beetje klamme handen te krijgen”, vertelt Jolien
en ze vervolgt: “Natuurlijk heb ik het
vorig jaar ook meegemaakt, maar
het geeft altijd weer een kriebel in
je buik. Ik had er ontzettend veel zin
in. Zo’n dag is echt heel gezellig om
mee te maken, dit jaar was het weer
een leuke groep meiden en we hebben veel gelachen en besproken.”
Voor een volle tent begon de miss
verkiezing. Eerst een ronde in dagelijkse kleding, daarna een ronde
in galajurken. Uiteindelijk is er dan
natuurlijk de prijsuitreiking. “Heel
erg spannend “, zegt Jolien. “Ik heb
meegedaan omdat ik het vorig jaar
erg leuk vond dat je zo word opgedoft, helemaal glamorous. En dit jaar
vond ik dat weer helemaal super.
Winnen, nee daar dacht ik echt niet
aan. De derde prijs voor Lisette, wat
gaaf! De tweede prijs voor Joany, ze
was er echt helemaal blij mee! En
de eerste prijs, voor mij. Ik kon het
niet geloven. Nog een keer, wat leuk
en geweldig. Ik had het nooit verwacht! Wat was ik blij, gewoon om-

dat ik wist dat dit weekend weer zo
leuk zou worden. Ik wil echt iedereen die ook op mij gestemd heb
ontzettend bedanken. Ik heb uiteindelijk niet gezien hoeveel stemmen
iedereen heeft gekregen, maar vind
het wel erg lief van jullie. Ik vond
het echt helemaal super dat mijn
vader in zijn rolstoel erbij was. Dat
was donderdagavond, het weekend
moest nog beginnen!” Vrijdagavond
was Jolien natuurlijk aanwezig in de
feesttent en zaterdag genoot ze van
een overheerlijk praamontbijt. Om
12.00 uur stapte ze op de juryboot
bij de pramenrace. Jolien: “Het weer
was prachtig en al die mooie pramen, dat beloofde wat! Ik vond veel
prachtig, maar Jan Klaassen poppenkast was erg leuk! Het was erg
gezellig op de boot, en er waren
dan ook veel juryleden aanwezig en
zelfs mijn vriend mocht mee. Ik wil
de SPIE ontzettend bedanken voor
deze dag, ik vond het echt weer super leuk om in de boot rond te varen
en alles vanaf de plas mee te maken! Ik heb weer ontzettend genoten. En zou het erg leuk vinden als
er binnenkort nog wat opdrachten
in de Gemeente Aalsmeer voor de
Jubileum Miss zullen opduiken! De
vijftiende feestweek was helemaal
geslaagd, ik zal het nooit meer vergeten!”

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

113
103
106
105
83
89
101
133
68
97
107
135
125
122
76
81
74
116
121
77
73
79
131
70
115
93
94
111
110
98
80
132
87
69
99
78
108
102
136
109
92
67
82
95
85
104
114
91
88
90
130
124

PAP		
De Hoge Dijk		
Historische Tuin 2		
De Kikker		
Spraam		
De Reebonk		
Het Witte Hek		
De Farregatters		
Dirrekies gaatje		
Mixed team van ‘t End		
De Pinta’s		
Team Ome Dirk		
The Lastminute		
Snot en Kwail		
Grote Pino		
De Prutpraam		
De Kale Zak
Jacob Pekkie		
De Gouwe Tientjes		
Het D(r)onkere End		
Buijte Durrup		
De Nachtwacht		
De Harde Bezems		
Heerenmetijd		
Kleine Pino		
Aprameja		
Polder Power		
Gang is Alles		
After Dorst		
De groene banaan		
De Lemo’s		
De optimale achter blijvers		
d’ weilers		
De Vreeselijke Vreekens		
De Drifters		
Beachbikkels		
Rondje Omweg		
De Zwarte Ruiter		
De Dekzwabbers		
Mozes		
PZN Praam Zonder Naam		
De Weijekoppen		
Witte van Tol		
De Barreltjes		
De Raketjes		
Kipara		
Bledje ‘92		
De Pitspoezen		
Oversharing		
Pacific Princess		
Alupra		
De Rode schoentjes		

Arjan de Vos
M. Ceelen
J.W. Wegman
G. Eveleens
Peter Sparnaaij
W. ter Reehorst
Auke Ceelen
.S. de Vries
Jacco Arendse
Kees Kramer
Rene Visser
Jan Jongkind
Anita Weening
as Pannekoek
Ton van Veen
M. van Vuren
Frank RInkel
H. Kennedy
Henk Maarse
Erik van den Beitel
Albert Maarse
Paula Verbeek
Pieter de Vries
Bertus Heeren
Dennis van Veen
Aldert Leegwater
RicharD Hofstede
Ron van Leeuwen
Henk Spaargaren
Thomas Eveleens
Leo Moolhuisen
Piet-Hein Buskermolen
Jan de Weille
Ed Vreeken
Andre v.d. Drift
Ruud Vismans
Marcel Harting
Peter Stokman
Koen Bakker
Kees Alderden
Danny v.d. Polder
Jack Weij
Witte van Tol
Frank de Vries
Stephan Tromp
Jack Bakker
Rob Penha
Britt Visser
M.M. van Bers
Jeroen Dikkeboom
Willem Fokker
R.J. Winters

Massale steun voor goede doel

Actie ‘Aalsmeer hangt
Martijn op’ groot succes

Ronkende motoren tijdens Hibra

Aalsmeer - Voor de achtste maal
trakteerde het vijftal van de Hibra afgelopen zondag 13 september op een ronkend en snel evenement voor liefhebbers van motoren autosport. De straten op bedrijventerrein Hornmeer waren omgetoverd tot circuit met natuurlijk alle benodigde veiligheidsmaatregelen als dranghekken, enkele vaste oversteekpunten en ter bescherming van de rijders balen hooi op
gevaarlijke plekken. Om half elf in
de ochtend mochten de eerste motoren gestart worden voor het inrijden. Per klasse mocht een klein
kwartiertje het circuit verkend worden. Aan de start verschenen 500cc,
250cc, 125cc, 350cc en 50cc-motoren, evenals oldtimers en de altijd spectaculaire zijspan. Trots was
de organisatie terecht op de aanwezigheid van Grand Prixrijder Jan Huberts. 71 Jaar is deze held voor vele raceliefhebbers inmiddels, maar
nog altijd fit en wilskrachtig genoeg
om op de motor te stappen! Na de
officiële opening door burgemeester Pieter Litjens en miss Aalsmeer
Jolien Meijer begon het echte spektakel. Heel begrijpelijk dat menig
bezoeker met oordoppen langs de
kant stond. “Oorverdovend, maar
machtig mooi”, aldus een liefhebber.
Het weer zat de organisatie overi-

gens niet helemaal mee. Menigmaal moest geschuild worden voor
hevige regenbuien. De motorrijders werd aangeraden niet op volle
kracht te gaan rijden, maar de coureurs leken hier weinig oren naar te
hebben. Vol gas werd gestart! Ongelukken zijn er niet gebeurd, dus
allen weten goed wat ze kunnen en
wat hun ‘racemonster’ kan. Het wisselvallige weer was misschien ook
de oorzaak dat er minder bezoekers
dan andere jaren zijn geweest. Zij
die niet geweest zijn, hebben niet
alleen de demo-races gemist, maar
ook het 11-jarige karttalent Dylan
Huiskens uit Aalsmeer. Dylan is vijfde geworden in het eindklassement
NK 2008 en wist zelfs de tweede
plaats te behalen tijdens het winterkampioenschap 2008. En dat is
‘respect’ voor een jonge beginner in
een veld van 26 rijders. Dylan is op
zoek naar sponsors. Geïnteresseerden kunnen kijken op www.dylanracing.nl. Ondanks misschien iets
minder bezoekers, kan ook dit evenement geslaagd genoemd worden.
Cees Eikenlenboom, Henk van de
Beukel, Rinus van Itterzon, Ria van
der Veldt en Cor Zomer van de Hibra kunnen tevreden zijn. Ze hebben opnieuw een ‘snel feest’ gepresenteerd voor liefhebbers van de
motor- en autosport!

Aalsmeer - De ludieke actie
‘Aalsmeer hangt Martijn op’ is een
groot succes geworden. Op de slotavond van de feestweek maakte
burgemeester Pieter Litjens bekend
dat er in ieder geval 3.000 euro voor
het wandelteam Sunny Side Up is
opgehaald. Teamcaptain Gea Peek
overhandigde het portret van René
Martijn aan de burgemeester. Het
schilderij, van de hand van Geurt
Ouwerkerk, krijgt een plaats in het
gemeentehuis.
De opbrengst van de actie gaat geheel naar Pink Ribbon, en wordt besteed aan onderzoek naar borstkanker. Drie weken lang konden
de Aalsmeerders hun steun betuigen aan de actie door een aandeel
te kopen in het schilderij. De dames
en heren van Sunny Side Up waren
ook aanwezig op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond in de feesttent. Heel veel bezoekers steunden
het wandelteam met een gift. Gea

Peek: “Wat een geweldig resultaat!
Aalsmeerders: hartelijk bedankt! Wij
gaan door met onze strijd voor meer
en beter onderzoek naar borstkanker. We proberen op deze manier
een volgende stap te zetten naar
genezing.”
De actie werd mogelijk gemaakt
door medewerking van Geurt Ouwerkerk, René Martijn, drukkerij Cocu, Tornado International, reclamebureau CAB en gefaciliteerd door
stichting Feestweek Aalsmeer en
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.
Het wandelteam loopt mee in de
sponsorwandeling A Sister’s Hope
op 10 en 11 oktober. Zie www.sunnysideup.nl en www.wandeltegenborstkanker.nl voor meer informatie. Giften voor Sunny Side Up zijn
nog steeds welkom op bankrekening 2947137 t.n.v. Stichting A Sister’s Hope, te Amsterdam. Vermeld
daarbij (belangrijk) Sunny Side Up,
deelnemernr. 1258.

Dankzij de massale steun van Aalsmeer bracht de actie ruim 3.000 euro op.
Trots toont Gea Peek de cheque in de feesttent in bijzijn van René Martijn en
burgemeester Pieter Litjens.
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Film- en Videoclub Aalsmeer

Videofilmen: Een combinatie
van techniek en creativiteit

Schilderijen, beelden, sieraden en
keramiek op twaalfde kunstroute
Aalsmeer - De kunstroute groeit!
Dit jaar vindt de 12de editie plaats
en kan er in het weekeinde van zaterdag 19 en zondag 20 september
op maar liefst zestien verschillende Aalsmeerse locaties worden genoten van schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto’s, keramiek,
sieraden, architectuur, voordrachten, poëzie, jazz, klassieke en wereldmuziek. En er is een workshop
voor kinderen. De officiële opening
wordt verricht door wethouder Jaap
Overbeek van cultuur op zaterdag
om 11.00 uur op de locatie Uiterweg
94 bij Jachthaven Otto. Iedereen
is daarbij van harte welkom vanaf
10.30 uur. Deze eerste locatie biedt
beelden, schilderijen, grafiek, fotografie, keramiek en sieraden. In de
loods van Cees Otto exposeren liefst
22 kunstenaars hun werk. De schilderijen, tekeningen en grafiek komen van de hand van Inge van den
Bout, Jan Carel Damsté, Janny van
der Geest, Claudette de Jong, Basile Maree, Greet Mooiman, Jeannette Olree, Marleen Oud, Jocke Overwater, Jacqueline van der Plaat, Toinie van Schendel, Michel Sehstedt,
Gregorio Vallejo, Loes Verbrugge en Ria Voogel. Beelden zijn gemaakt door Ienke Damsté, Henny
Heijnen, Arthur Meijer en Jules Sol.
Wouter van Buuren, Ann Loogman
en Joke Schouwvlieger tonen foto’s en kan kennis gemaakt worden
met glass fusing van Sabine Sloots
en sieraden en beelden van Bianca
Knijn beelden. En er is veel muziek
hier beide dagen. Zaterdag rond 11
uur Kaaijk & Co, daarna vanaf circa 12 uur Cor Trommel op accordeon en om 15.00 uur Judith Glasbeek en het fluitensemble van De
Hint. Zondag om 15.00 uur presenteren Kaaijk en Co klassieke muziek
op een zodanige manier dat iedereen dit kan waarderen. Gekke muziek, waarbij je ook kunt lachen met
Johanni Pfeiffer op sopraan, Myrna
Dijkstra op alt, Piet Vreeken op tenor en Maarten Vlijminckx op tenor,
Jan Walch op bas en Lisa Kaaijk op
sopraan en piano.
Locatie 2-Uiterweg 235:
Beelden, schilderijen, fotografie. Kunstenaars Mark van Kuppevelt (beelden), Ilse Blesing, Connie Fransen (schilderijen) en Monic
Persoon (fotografie) exposeren op
deze sfeervolle en bedrijvige locatie
hun werk. Locatiehouder Jos Persoon zal het smidsvuur weer volop
laten branden. Vanuit het Ketelhuis
worden lekkere hapjes en drankjes
geserveerd. Tevens kunt u genieten van live-muziek. Zaterdag speelt
Hein Meijer, alias Little Boogie Boy
en op zondag wordt de locatie op-

geluisterd door de zang van Merel
Meijdam.
Locatie 3-Uiterweg 185:
Schilderijen, grafiek, keramiek.
Langs de boomgaard loopt u naar
achteren, daar vindt u het atelier
van Karin Borgman en Het Polijstpaleis. Karin exposeert schilderijen
en grafiek, Nanette Kuijpers toont
nieuw keramisch werk. Op het terras wordt zelfgebakken appeltaart
geserveerd bij de thee of koffie.
Locatie 4-Uiterweg 134:
Architectuur. Bij jachthaven Piet
Huis heeft de KCA-werkgroep Architectuur en Monumenten een
tentoonstelling ingericht van de beroemde Amerikaanse architect Jon
Jerde. Deze is in ons land vooral bekend van de Beurstraverse te Rotterdam, waar hij de uitwerking van
de zogenaamde Koopgoot voor zijn
rekening nam. Van zijn bureau The
Jerde Partnership, dat in Aalsmeer
aan het ontwerp van Bloomin’Holland, het centrum van Green Park,
werkt, zijn er tekeningen, films, foto’s en maquettes te zien. De expositie blijft geopend tot en met 26
september.
Locatie 5-Uiterweg 125-127:
Beelden, schilderijen, keramiek, sieraden. Op De Oude Werf exposeren Jean Groenendijk met beelden,
Mery Voorn-Speekhout met schilderijen, Anneke Harting met keramiek en Hansje Havinga en Ingrid
van Zijverden-Buijs met sieraden.
Locatie 6-Uiterweg 90a:
Fotografie, natural art, videokunst.
Elize Eveleens werd geïnspireerd
door seringen, en toont werk dat tot
stand kwam in samenwerking met
Wilfried Overwater. Verder exposeren: José Eveleens keramiek, Marita Veldt hoeden, Ton Offerman videokunst. Er is muziek en er wordt
koffie en thee geschonken met iets
lekkers erbij.
Locatie 7-Uiterweg 32:
Schilderijen, beelden, sculpturen,
keramiek, sieraden, hoofddeksels.
In de kassen en schuren van de Historische Tuin exposeren: Hans de
Raad beelden van hout en brons,
Betty Disco objecten van papier en
schilderijen, Imke Beek sculpturen
van brons, papier en andere materialen, Leni Buisma-Tas schilderijen van gekleurde bijenwas, Marnell van Zoelen sieraden en beeldwerk, Jan Faber schilderijen, Margriet Zwarthoed keramiek, Lidy
Veen hoofddeksels.
De muziek zaterdag wordt tussen
13.00 en16.00 uur verzorgt door
Skizzo op trekharmonica en zang
en zondag brengt zanggroep Braq
tussen 13.00 en16.00 uur folkballads tot pop-klassiekers.
Locatie 8-Dorpsstraat 8:

Fotografie. In Het Oude Raadhuis
wordt werk getoond van Eddy Posthuma de Boer. De fotograaf heeft
een halve eeuw over de wereld gezworven en in meer dan 80 landen
het menselijk leven geportretteerd.
De expositie is nog te zien tot en
met 4 oktober iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur.
14.00 tot 16.00 uur: Workshop voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. De tuin
is tijdens de kunstroute omgetoverd
tot een openluchtatelier! Allerlei
soorten snoeihout, ijzerdraad, grillig
touw, zachte wol en kleurrijke stoffen liggen klaar om mee aan de slag
te gaan! We gaan een beeld van een
takkenbeest maken en dit versieren
met verf en alles wat je maar vindt.
Het creatieve team staat klaar om
de kinderen te begeleiden. De resultaten worden direct getoond op
de Kinderkunstzolder.
Locatie 9-Chrysantenstr. 44:
‘Verfstreken’. In galerie Coq Scheltens exposeert de kunstenaarsgroep Verfstreken uit Alphen a/d
Rijn. Deze bijzondere kunstenaars
zijn licht verstandelijk gehandicapt.
Hun werk is spontaan, direct en
kleurig. Het geëxposeerde werk is
te koop en de opbrengst gaat naar
Verfstreken.
Locatie 10-Marktstraat 19:
‘Muzikale Kunst’. In De Oude Veiling zijn foto’s, schilderijen, beelden en keramiek van, door en over
Aalsmeerse muzikanten te zien,
evenals bijzondere muziekinstrumenten uit de Aalsmeerse muziekgeschiedenis en een collectie bijzondere platenhoezen en affiches.
Er zijn speciale optredens van een
keur aan Aalsmeerse muzikanten
en acts. De invulling van een en ander is in handen van Stichting Muzikaalsmeer.
Locatie 11-Oude Spoordijk 14:
Schilderijen, sieraden. Cathy van
der Meulen toont in haar atelierboot
en tuin eigen werk. Gastexposant is
Erica de KatAngelino met sieraden.
Locatie 12–Stokkeland:
Keramiek. Op een idyllisch, waterrijk plekje in het groene hart van
Aalsmeer staat de oude bloemenschuur (1927) waarin Carla Huson
haar keramiekatelier heeft. Zij zal
verrassen met nieuw en niet eerder
vertoond werk
Locatie 13-Gerberastraat 4:
Muziek en poëzie. In cultureel café Bacchus kunt u een tentoonstelling bekijken van foto’s die Reinoud
Staps maakte van artiesten die de
laatste jaren in Bacchus hebben opgetreden. En u kunt vooral luisteren naar muziek:Zaterdag 14.00 uur:
Deux Framboises: Merel Meijdam
(zang) en Lisa Kaaijk (zang en pia-

Shantyfestival groot succes
Leimuiden - Het door het shantykoor De Marconisten georganiseerde Rabo-shantyfestival dat zondag
j.l. werd gehouden in Leimuiden en
Leimuiderbrug is een groot succes geworden. De voorzitter van De
Marconisten opende even voor half
twee, op het Dorpsplein in Leimuiden het festival en heette de gast
shantykoren De Peijesjongers uit
Drachten, de Maeze Sanghers uit
Maassluis, Rumor di Mare uit Leiden en De IJsselzangers uit Montfoort hartelijk welkom. Al deze koren hebben inmiddels hun sporen
verdiend en hebben al vele prijzen
in de wacht gesleept op diverse festivals. Het publiek, dat inmiddels in
grote getalen het plein bezette, ging
er dan ook even goed voor zitten.
De Marconisten beten het spits af in
Leimuiden terwijl de IJsselzangers
per boot werden vervoerd naar Leimuiderbrug om daar het eerste optreden te verzorgen. Alle koren kregen de gelegenheid om op het plein
twee keer twintig minuten en in Lei-

muiderbrug één keer dertig minuten hun beste shanty’s en seasongs
te laten horen. Op beide locaties
genoot het publiek zichtbaar en de
meezingers werden dan ook uit volle borst meegezongen. Ondanks dat
er zo nu en dan een buitje viel bleef
het publiek toch aanwezig. Niets
wilden ze missen van deze geweldige happening. Rond 18.30 uur,
nadat de voorzitter van De Marconisten alle koren, de sponsoren, alle verdere medewerkers en vrijwilligers had bedankt, werd het Raboshantyfestival afgesloten met een
gezamenlijk optreden van alle koren en kon ook hier het publiek naar
hartelust meezingen en dansen op
de muziek. Het publiek bedankte de
koren met een geweldig applaus.
Alle gastkoren waren vol lof over de
voortreffelijke organisatie en de geweldige sfeer die er heerste tijdens
dit festival. Ruim vijfhonderd bezoekers hebben genoten van dit festival
en kijken al weer uit naar het vierde
Ranbo-shantyfestival.

Foto: A.W. Biervliet

no) brengen bekende, onbekende,
gekke, humoristische, shockerende
en ontroerende liederen. Meezingen
mag! Zondag 16.00 uur: Eindborrel
kunstroute met het Aalsmeers Jazzkwartet. Robbert Tuinhof, Wicher de
Boer, Jan Busstra en Goos Kaaijk
spelen lekkere Jazz- standards.
Locatie 14–Stommeerweg:
Gedichtentuin. Op het historische
Boomkwekerskerkhof kunt u in alle
rust genieten van poëzie. Meer dan
25 dichters uit Aalsmeer en omgeving hebben een kleine veertig gedichten geschreven over het op deze plek toepasselijke thema ‘vergankelijkheid’. De gedichten staan
op speciale standaards opgesteld
tussen de oude grafzerken, onder
de indrukwekkende oude bomen.
Locatie 15–Stommeerweg:
In de Watertoren wordt werk tentoongesteld op het thema Cobra
gemaakt door leerlingen van groep
7 van twee scholen. Van OBS De
Zuidooster is er driedimensionaal
werk te zien. Wie de moeite neemt
de toren te beklimmen (tegen betaling) heeft een prachtig uitzicht
over de Westeinderplassen en omgeving.
Locatie 16-Kudelstaartseweg 1:
In de voormalige waterkelder tegenover de Watertoren is galerie
Sous-Terre gevestigd. Hier is werk
te zien van een grote verscheidenheid: figuratief, realistisch, abstract,
van verschillende kunstenaars. In
de tuin een uitgebreide verzameling
beelden, eveneens in allerlei stijlen
en materialen. Bijzondere aandacht
wordt gevraagd voor de schilder Edo
Kaaij. Deze laat zich onder meer inspireren door vrouwengezichten.
Het zijn geen traditionele portretten,
maar dik in de verf gezette, abstracte texturen die moeiteloos integreren met het figuratieve onderwerp.
De kunstroute groeit! Dit jaar vindt
de 12de editie plaats en kan er in
het weekeinde van 19/20 september op maar liefst 16 verschillende Aalsmeerse locaties worden genoten van schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, foto’s, keramiek,
sieraden, architectuur, voordrachten, poëzie, jazz, klassieke en wereldmuziek. En er is een workshop
voor kinderen.
Kom op de fiets!
Het wordt de bezoekers van de
kunstroute dringend afgeraden met
de auto de Uiterweg op te gaan. Parkeergelegenheid is er nauwelijks en
langs de weg stilstaande auto’s belemmeren in ernstige mate het verkeer. Kom dus op de fiets of wandelend! Als u met de auto naar het
centrum komt, kan geparkeerd worden op het Raadhuisplein, het Drie
Kolommenplein en het Praamplein.
Verder bij de Rabobank, ingang meteen links aan het begin van de Uiterweg, de Kanaalstraat, bij Bacchus
in de Gerberastraat en langs de Kudelstaartseweg bij galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren.

Aalsmeer - Videocamera’s komen
steeds meer binnen ieders bereik.
De prijzen blijven dalen en de kwaliteit is met sprongen vooruitgegaan.
HD-video rukt op en laat een uitstekende kwaliteit zien welke vaak die
van normale tv-programma’s overtroeft.
De nieuwe generatie digitale videocamera’s en montageapparatuur
maken videofilmen blijkbaar nog
eenvoudiger. Opnemen direct op
DVD, harde schijf of flash geheugen
en in de computer monteer je het
wel eventjes. Dat valt even tegen!
De vele mogelijkheden die digitaal
monteren kent, kunnen er juist toe
leiden dat je film eerder op een flipperkast begint te lijken dan op een
film waar iedereen met veel plezier naar kijkt. Resultaat is vaak dat
het gebruik van de camera afneemt
en het opgenomen beeldmateriaal
in de kast verdwijnt. De videoclub
Aalsmeer beschikt over veel kennis. Dat kan ook niet anders wanneer je als vereniging over twee jaar
je zestig jarig jubileum hoopt te vieren. Dan heb je door de jaren heen
vele mensen bij de hand genomen
om het filmen te leren. Enthousiaste
kernleden houden de laatste stand
van de techniek en de kunst van het
videofilmen goed bij, volgen cursussen en delen deze kennis met de
anderen die hier in eerste instantie
wat meer moeite en drempelvrees
mee hebben. Voorzitter Gerard van
Schie is zeer tevreden met de ontwikkeling dat binnen de videoclub
Aalsmeer leden elkaar buiten de
clubavonden opzoeken en motive-

ren. Als er in de montage iets niet
wil lukken, wordt vaak telefonisch
hulp geboden. Een mooi voorbeeld
hoe je gezamenlijk iets tot stand
kunt brengen is de ruim drie minuten durende promotiefilm “Welkom
in Aalsmeer”. Met veel succes vertoond tijdens het in januari gehouden Cinefleurfilmfestival.
De videoclub Aalsmeer biedt een
platform om films middels projectie op groot scherm te vertonen.
Dit kunnen familie- en vakantievideootjes zijn, maar ook reportages,
speelfilms en documentaires. Films
worden geanalyseerd en bekritiseerd op een onderhoudende wijze. Hier leren de leden van en het
maakt her resultaat van een volgende videoproductie beter. Het lidmaatschap van de F&VA stelt je in
staat om met enthousiaste medeclubleden van gedachten te wisselen over hoe je een film kunt opbouwen en vormgeven. Regelmatig worden er dan ook thema-avonden, cursussen en lezingen gehouden. Heb je belangstelling? Bezoek
eens vrijblijvend één van de clubavonden om het sfeertje te proeven.
Deze worden om de veertien dagen
gehouden op maandagavond in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a in Oost. De eerstvolgende clubavond is maandagavond 21
september vanaf 20.00 uur. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met secretaris Dick
van der Meulen, tel. 0297-326344.
Mail: dick.vandermeulen@worldonline.nl of via de website: www.videoclubaalsmeer.nl

Vrijdag gratis proefles

Cursussen Zouk en Zumba
in The Beach
Aalsmeer - Komende vrijdag 18
september zijn er gratis proeflessen
Zouk en Zumba in The Beach. Na
een proefcursus in de zomermaanden, is er besloten om zowel Zumba als Zouk op te nemen in het aanbod van The Beach. De lessen worden verzorgd door gecertificeerde
docenten. Zumba behoeft inmiddels
geen introductie meer. Vele enthousiastelingen hebben reeds deze fitness en danceworkout met danspassen op Latijns-Amerikaanse muziek ontdekt. Zouk is dansvorm, die
het laatste jaar sterk in opkomst is.
De van origine Braziliaanse Zouk
is een sensuele, gracieuze en elegante dans en wordt ook wel de romantische dansvorm van de lambada genoemd. De proefles Zumba
start vrijdag om 19.30 uur en Zouk
om 20.30 uur. Na de lessen is er
de mogelijkheid tot het stellen van
vragen. De cursussen starten direct in de week na de proeflessen
en duren tien weken. Voor diegene die liever de Salsa dansen starten de lessen volgende week maan-

Postzegelbeurs
in Parochiehuis
Aalsmeer - Het winterseizoen is
weer begonnen. De Feestweek achter de rug, tijd om weer te gaan verzamelen.
Speciaal voor de postzegelverzamelaars organiseert Postzegelvereniging Aalsmeer bijna maandelijks
een postzegelruilbeurs in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
De zaal gaat aanstaande zaterdag
19 september om 9.30 uur open.

dag- en woensdagavond. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of naar www.leersalsadansen.nl. Of
kom een keer langs op één van de
cursusavonden in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a.

Komt u te vroeg dan moet u buiten even wachten. Eenmaal binnen,
is er volop de gelegenheid om rustig te snuffelen, ruilen en misschien
wel kopen tot 15.00 uur. Bij de verenigingstafel kunnen de 5 eurocent
boeken in gekeken worden. Hierin
zit leuk materiaal voor een minimum
prijs, 20 zegels voor een euro. Waar
koop je dat nog.
Bekijk ook eens www.postzegelverenigingaalsmeer.nl voor alle informatie over de vereniging.
Meer informatie is te verkrijgen bij
de leiding van de ruilbeurs, Cor tel:
343885 of Sietze tel: 340257.

Cursus Stijldansen bij Omnia
Aalsmeer - Maandag 21 september aanstaande is de laatste mogelijkheid om u in te schrijven voor
de cursus stijldansen. Na jarenlange afwezigheid in Aalsmeer en Kudelstaart biedt Sportvereniging Omnia 2000 u de mogelijkheid om het
stijldansen weer op te pakken. Het
is een mix van aanleren en opfrissen
voor jong en oud.
Heb je vroeger gedanst bij Ruud van
het Kaar? Dan is de basis al gelegd
en kan begonnen worden aan het
opfrissen van het geheugen en het
teruggaan in de tijd.
Ook voor de jongeren van Aalsmeer
en Kudelstaart worden danslessen
aangeboden en kunnen zij de eerste stappen van een Quickstep of
Engelse Wals gaan leren. De dansleraar is in het bezit van internationale diploma’s, dus u staat onder uiterst bekwame begeleiding. De cursus bestaat uit 28 danslessen, vrijdansen en afdansen.
Om de kosten hoeft u het niet te laten, de hele cursus kost 190 euro.
Heb je interesse en wil je op maandagavond gezellig uit, schrijf je dan
in tijdens de open
inschrijvingsavond op maandag 21
september in het Dorpshuis Ku-

delstaart van 19.00 tot 21.00 uur. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal
de cursus van start gaan, dus vooraf inschrijven is verplicht! Dit kan via
een e-mail naar sportpunt@svomnia.nl of tijdens het open huis op
maandag 21 september.

Lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 21 september verzorgt Hans Leijnse een
lezing over onderwaterfotografie
in zowel zoet als zoutwater bij Viva Aquaria.
Hij staat bekend om zijn prachtige foto’s die hij maakt over alles
wat leeft in zoet en zout water, er
valt dus weer veel te leren en genieten! De avond wordt gehouden in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom. Wie meer wil weten over Viva Aquaria kan contact
opnemen met de heer C. Keim, tel.
0297-343854.
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Sylvia en Cobi van Stichting
Vluchtelingenwerk Amstelland
Aalsmeer - Sylvia de Bies en Cobi Verweij werken voor Stichting
Vluchtelingenwerk Amstelland. “Wij
willen deze mensen graag een beetje blij maken want zij zijn zoveel
kwijt.”
Sylvia de Bies, de dochter van Frans,
was niet direct op zoek naar vrijwilligers werk. Wel maakte zij zich
kwaad hoe er met mensen met een
kleurtje om wordt gegaan. “Binnen
Aalsmeer heb ik daar zelf ooit last
van gehad hoor! Hier kende iedereen mij. Maar kwam ik buiten de
dorpsgrens dan veranderde er toch
wel wat. Daarom blijft Aalsmeer mijn
veilige haven.”
Sylvia de Bies is in Aalsmeer geboren, haar moeder was een rasechte
Aalsmeerse en haar vader kwam uit
Suriname. Hij had in Aalsmeer een
goede naam deed veel in het verenigingsleven.
“De mensen kennen mij nog altijd
als de dochter van Frans”, zegt zij
trots.Via een informatieavond waarin werd uitgelegd wat vluchtelingenwerk precies inhoudt, kwam Sylvia in 1993 als vrijwilligster terecht
bij de Stichting Vluchtelingenwerk
Amstelland (SVA), toen nog gevestigd in een van de kamers in het gemeentehuis. Vanaf eind jaren negentig heeft SVA haar domicilie gevonden in de Roerdomplaan 3. “Het
leek mij fantastisch om iets te kunnen betekenen voor vluchtelingen.
Vanaf dag één ben ik aan de hand
meegenomen door een collega,
maar ik deed al snel zelfstandig de
vaste cliëntenbegeleiding. In het begin miste ik die ruggesteun wel degelijk, maar er was ook een vertrouwen dat het zou lukken. Je weet dat

het belangrijk is om snel alle verantwoordelijkheid op je te nemen. Tenslotte heb je met mensen te maken
die heel veel hebben meegemaakt,
die terecht komen in een land waar
zij zelfs nog nooit van gehoord hebben. Meestal hebben zij in alle haast
huis en haard moeten achterlaten.
Vaak is het slechts de kleding die zij
op het moment van vluchten dragen
hun enige bezit. Veelal weten zij niet
wat er met hun achtergebleven familie is gebeurd. Er komt zoveel op
een vluchteling af. Zij kunnen zich
niet uitdrukken in hun moedertaal.
Daarom hebben zij ons vertrouwen
heel hard nodig. Dat anderen zo hun
best voor ze doen, vinden zij geweldig. Naast het grote verdriet zie je
ook hun dankbaarheid. Je leert in
dit werk goed luisteren, want later
moet je alles opschrijven in het logboek. Je kunt je het echt niet permitteren iets te vergeten.”
Aalsmeer prettige gemeente
Wie in Aalsmeer terecht komt, heeft
het getroffen. Aalsmeer is een leuk
dorp met veel groen, dat is vooral
aantrekkelijk voor opgroeiende kinderen. De aangeboden woonruimte is meestal redelijk comfortabel.
Vluchtelingenwerk zorgt voor ondersteuning bij het aanvragen van
een uitkering, een overbruggingskrediet en een lening die bestemd
is voor de inrichting van het huis en
binnen drie jaar moet worden terugbetaald. Een gezin met kinderen ontvangt 5800 euro en daarvan
moet alles worden betaald: stoffering, meubels en huisraad.
Alleenstaande ouders ontvangen
5200 euro en alleenstaande jonge-

ren 3500 euro. Er wordt dan ook
vaak een beroep gedaan op de Dorcas winkels. Ook helpt SVA bij het
zoeken naar een geschikte basisschool. Voor scholieren vanaf 12 jaar
bestaat de mogelijkheid om eerst de
Internationale Schakelklas (ISK) te
volgen, gehuisvest in de Pantha Rei
te Amstelveen. Alle kinderen met
taalproblemen krijgen extra les. Tevens wordt er geholpen bij het zoeken naar een huisarts, tandarts, of
ziekenhuis.
“Niet voor te stellen”
Cobi Verweij: “Denk niet dat wij deze mensen pamperen hoor, wij propageren de zelfstandigheid. Dat is
goed voor hun eigenwaarde. Kijk, zij
konden vluchten uit hun eigen land,
dus kunnen zij ook de weg in Nederland leren vinden. Uiteraard met
hulp van ons. Als zij ergens met de
bus naar toe moeten en de taal nog
niet machtig zijn, dan geven wij ze
een briefje voor de chauffeur mee
of een zelfbetaalde strippenkaart.”
Cobi is vanaf 2005 betrokken bij de
stichting vluchtelingenwerk Amstelland. Eerst in Uithoorn en nu in
Aalsmeer.
Het was de gastspreekster Elfriede
Henraat die tijdens een bijeenkomst
voor ouderen haar wist te overtuigen hoe belangrijk vluchtelingenwerk is. “Het werk was voor mij
nieuw, maar ik heb mij wel altijd afgevraagd wat het is om vluchteling
te zijn. Mij mede ingegeven door een
Joegoslaaf die iedere avond op een
stoepje trouw op mij en de hond zat
te wachten. Ineengedoken, droevige ogen tot ik langs kwam met de
hond dan begonnen zijn ogen te

twinkelen. De hond was zijn contact met de wereld. Wij konden niet
praten met elkaar, maar ik voelde en
zag hoe belangrijk het contact was
voor deze man. Mensen realiseren
zich vaak niet wat een vluchteling
is. Zonder enige voorbereiding alles
te moeten achterlaten, familie, huis,
dieren, paspoort. Het is niet voor te
stellen. Hun onzekerheid wat er gebeurt met hun achtergebleven familieleden. Sommigen verdwijnen als
sneeuw voor de zon, een ander drama is dat de familie wordt gestraft
en gegijzeld waardoor het regime
probeert de vluchteling te dwingen
terug te komen om eveneens gemarteld of gedood te worden. Dan
is er het vreselijke schuldgevoel en
de heimwee.
De tweestrijd die dit oplevert. Na
alle moeite die zij zich hebben getroost om naar Nederland te komen,
kan de drang om terug te willen immens groot zijn. En wij moeten hen
vertellen dat zij niet terug kunnen
naar hun land. Soms is dat nauwelijks uit te leggen en ook heel confronterend. Maar wie zonder Nederlanderschap vertrekt is voor een
tweede keer niet meer welkom in
ons land. Pas als zij in het bezit zijn
van hun Nederlanderschap zijn vrij
om te gaan en staan waar zij willen.”
Tolkentelefoon
Om deze emoties enigszins te verlichten krijgen de vluchtelingen via
tolkentelefoon de gelegenheid zich
eens in hun eigen taal uit te spreken. Alle gesprekken worden strikt
vertrouwelijk behandeld. Het gevoel
van achtervolgd te worden ijlt heel
lang na. Cobi Verweij sluit als volgt
het interview af: “Pas als zij gesetteld zijn, komen de tranen en de lichamelijke klachten. Dan valt er nog
genoeg te troosten. Toch blijft het
leuk werk. Ik kan geen grotere beloning krijgen als iemand verdrietig binnen komt en lachend weer de
deur uit gaat.”
Janna van Zon

Kinderkledingbeurs in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 3 oktober
staat de jaarlijkse herfst en winter
kinderkledingbeurs in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat 14 op
het programma. Het betreft de inen verkoop van kinderkleding (vanaf maat 80) speelgoed en kinderbenodigdheden.
De enige voorwaarden hiervoor zijn
dat de ingebrachte kleding en andere spullen heel, modieus en schoon
zijn. De inbreng is van 9.00 tot 10.00
uur. De ingebrachte kleding mogen de verkopers zelf ophangen. De
verkoop is vervolgens van 13.00 tot
14.30 uur. Het afhalen van de niet
verkochte artikelen is gepland tus-

Groei en Bloei Aalsmeer en
voortuinen in de gemeente

Aalsmeer - Dinsdagochtend 8 september organiseerde Stichting Dag
van je Leven in de feesttent op het
Praamplein weer haar jaarlijkse
feest voor gehandicapten uit de regio. De stichting kan terugkijken op
een zeer geslaagd spektakel, waar
ruim driehonderd mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun begeleiders aanwezig waren.
De dag stond in het teken van Topstars (een knipoog naar Popstars)
en alle enthousiaste gasten konden
zelf ook het grote podium beklimmen. Met professioneel licht en geluid een optreden verzorgen, alleen
of met een echte artiest, vond iedereen fantastisch. Een beetje spannend wel, want alles verliep onder
de strenge blikken van een eigen
jury. Na vele weken van voorbereiding begon de dag voor de Dag van
je Leven vrijwilligers al vroeg in de
ochtend. De feestgangers kregen
dit jaar een lunch aangeboden, dus
vele broodjes moesten worden gesmeerd en drankjes moesten worden klaargezet. Om tien uur kwamen de eerste bussen het Praamplein opgereden, met grote dank
aan de vele sponsors die dit vervoer
mogelijk maakten.
Drie kwartier later barstte het feest
los met niemand minder dan inmiddels vaste gast, Clown Berry.
De clown die al vele jaren als beste clown van Nederland prijzen ver-

zameld heeft. Ook dit jaar was een
aantal artiesten bereid gevonden
om speciaal op deze, toch wat vroege, ochtend op te treden. Zo waren
Sandra Swart, Liesbeth Vollenbregt,
René Eshuis, mini K3 en Dirk Box
aanwezig en brachten op professionele wijze hun nummers ten gehore.
Het duurde weer niet lang voordat
iedereen zat te popelen om zelf het
podium te beklimmen. Er werden diverse imitaties gedaan van Jan Smit
tot Frans Bauer en vele andere artiesten.
Uiteraard ontbraken de nodige polonaises niet. Tijdens de broodmaaltijd gaven Clown Berry en zijn compagnon een geweldige goochelshow. Kortom, het was gewoon een
topdag! Dit alles was niet mogelijk geweest, als Stichting Dag van
je Leven geen financiële giften of
sponsoring in nature had ontvangen. De stichting is voor 100 procent afhankelijk hiervan en ook
van vrijwilligers. De stichting is erg
dankbaar dat er vele sponsors achter het werk van Dag van je Leven
staan uit het bedrijfsleven, maar ook
van particulieren. Naast deze feestdag is de stichting bezig om individuele wensen van gehandicapten
te verwezenlijken. Maar ook hierbij
geldt, zonder giften of het verlenen
van vrijwillige diensten, kan er niets
gedaan worden. Meer weten? Kijk
eens op de site van www.dagvanjeleven.org

Skiën of snowboarden met
De Binding in Oostenrijk
Aalsmeer - Ook volgend jaar organiseert Stichting de Binding weer
een winterportkamp. Op donderdag 24 september is er een informatieavond over dit wintersportkamp
in de Binding. Dit jaar gaat de reis
per Royal Class-bus naar Leogang
in Oostenrijk. Leogang maakt deel
uit van Skicircus, het skigebied met
onder andere Saalbach en Hinterglemm. Het grote skigebied omvat
ongeveer 200 kilometer piste. De pistes liggen tussen 840 en 2200 meter hoog en worden ontsloten door
54 liften.Voor de snowboarders zijn
er twee funparks. Op wintersport
met de Binding is leuk, gezellig en
makkelijk, want alles wordt voor de
vakantiegangers geregeld. Niet alleen de busreis, maar ook de skipas, logies op basis van halfpension,
luxe kamer met douche en toilet en
vervoer van en naar het skigebied.
Verder betekent wintersport met de
Binding een vakantie met een gro-

te groep leeftijdsgenoten van ongeveer 30 personen. Er is altijd wel iemand die skiet of snowboard op je
eigen niveau en als je nog les wilt
volgen is de kans groot dat je niet
alleen op les hoeft te gaan. Daarnaast verzamelt de groep iedere dag
met z’n allen in dezelfde aprés skibar en is er naast de gezelligheid
in het huis, ook een rodelavond en
tijd om ’s avonds eens met z’n allen
uit te gaan. Als je op 1 januari 2010
17 jaar bent dan kun je mee. Het
vertrek is vrijdagavond 26 februari en zondag 7 maart arriveert de
bus weer in Aalsmeer. Op donderdag 24 september wordt er een informatieavond georganiseerd. Vanaf
20.00 uur in de Binding in de Zijdstraat 53. Ook kun je binnenkort een
folder (met opgave formulier) aanvragen. Neem hiervoor contact op
met Stichting de Binding, tel. 0297326326 of kijk op www.debinding.nl
(kampen, wintersportkamp 2010).

Amnesty International schrijft
naar Egypte en Cambodja

sen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat
om 17.30 uur nog niet is opgehaald,
gaat zondermeer naar een goed
doel. Er kunnen maximaal 30 artikelen per nummer worden aangeboden. Om verwarring te voorkomen, wordt aangeraden schilderstape met daarop in een rondje het
verkoopnummer en daarachter de
prijs op de kleding te plakken.
De spullen die achter blijven gaan
ook deze keer naar de crisisopvang
voor kinderen die uit huis zijn geplaatst. Voor verkoopnummers:
Henriëtte, tel. 0297-345007, Nettie,
tel. 0172-508930 of Joke, tel. 0297323955.

Topstars feest Stichting
Dag van je Leven

Informatieavond op 24 september

Aalsmeer - Ook dit jaar besteedde Groei en Bloei afdeling Aalsmeer
weer aandacht aan de voortuinen in de gemeente. De laatste jaren zijn steeds meer tuinen onder een steenlaag verdwenen, wat
niet tot meer kleur van het straatbeeld heeft geleid. Daarom kregen
dit jaar de voortuinen in de jongere wijken, de Vlinderwijk, de Vissenwijk, de Boomgaard, de Stommeerpolder, het spoorwegterrein en
de Zeilwijk in Kudelstaart, de aandacht en dan met name die tuinen
waar men bij de aanleg ook heeft
gekeken naar kleur naast verstening. De keurmeesters zagen dat
er best meerdere mogelijkheden
zijn om de wijk er leefbaar uit te laten zien. Groenbonnen die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Aalsmeer, tuincentrum Coen van
Dijk uit Nieuwveen en de afdeling
van Groei en Bloei zijn door de juryleden toegekend aan de bewoners van: Karperstraat 9, 12 en 27,

Ruisvoornstraat 2, Citroenvlinderstraat 4, 32, 70, 72, 109 en 111, Koolwitjesstraat 41 en 193, Vlinderweg
198, Atlantastraat 12, Boomgaard 2,
Bellefleur 9, Kroosjespruimstraat 2,
Moerbeistraat 2, Gaffelstraat 13 en
25, Mastweg 2, Stuurboord 31, Ketelhuis 6, 46 en 48, Perronzijde 21 en
27 en Wissel 2, 10 en 26. De bewoners van genoemde adressen hebben een uitnodiging gekregen om
donderdag 24 september aanstaande naar buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan te komen voor het in
ontvangst nemen van de groenbon
en een foto van hun tuin. Op een
scherm gaan alle tuinen die gewonnen hebben getoond worden. Bent
u nieuwsgierig geworden naar de
genoemde tuinen? Wandel of fiets
dan eens langs deze tuinen of zoek
contact met de afdeling Groei en
Bloei via het secretariaat, mevrouw
K.v.d. Berg, Van Heijningenstraat
37 in Kudelstaart of stuur een mail
naar: kjvdberg@caiway.nl.

Aalsmeer - De in Egypte geboren
Pakistaan Mohamed el Sharkawi
(59) zit al veertien jaar vast zonder
aanklacht of proces. Hij is één van
de duizenden die in Egypte vastzit
op grond van de noodtoestandswetgeving uit 1981. El Sharkawi
werd veelvuldig gemarteld waardoor hij nu in slechte medische toestand verkeert. Hij krijgt geen adequate medische zorg. De Egyptische autoriteiten dwongen El Sharkawi in 1995 terug te keren uit Pakistan waar hij werkte als ingenieur.
Hij werd aangeklaagd wegens ‘veiligheidsgerelateerde misdrijven’. In
1996 werd hij hiervan vrijgesproken.
Dit gebeurde nog vijftien keer. Toch
blijven de Egyptische autoriteiten
nieuwe arrestatiebevelen uitgeven
en zit hij al die tijd in de gevangenis. Amnesty International roept de
Egyptische autoriteiten op om Mohamed el Sharkawi onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten. Bovendien doet Amnesty het verzoek
om een onderzoek in te stellen naar
de martelingen en de verantwoordelijken te vervolgen.
Gedwongen uitzettingen
Op 20 april 2007 werden negentig
families op brute wijze uit hun dorp
gejaagd door de Cambodjaanse politie. Sindsdien wonen zij onder erbarmelijke omstandigheden aan de
kant van de weg bij Sihanoukville. Er zijn geen basisvoorzieningen
waardoor veel van de kinderen ziek
zijn. Dertien mannen, vijf vrouwen
en twee politieagenten raakten gewond toen politieagenten de families met elektrische stokken en geweerschoten van hun land jaagden
en hun eigendommen vernietigden.
Dertien mannen werden opgepakt.
Van hen werden negen zonder be-

wijsmateriaal veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot acht
maanden. De rechterlijke macht onderzocht niet wie verantwoordelijk
was voor het geweld en of de huisuitzetting legaal was. Amnnesty International vraagt de Cambodjaanse
autoriteiten, de families hun land terug te geven of goede compensatie
te geven voor hun eigendommen.
Wilt u ook schrijven? Amnesty
Aalsmeer stuurt iedere maand twee
voorbeeldbrieven en twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees.
Dit kost 18 euro per jaar voor portien kopiekosten. Het is ongeveer een
half uurtje werk, en het helpt écht!
De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die gesterkt zijn
door de bemoeienissen van Amnesty. Wie wat wil doen voor Amnesty, zoals brieven schrijven, kan contact opnemen met voor Rijsenhout
Jannet Gercama, tel. 320199 en voor
Aalsmeer met Annelies Kramer, tel.
327775.

Eerste paal voor
gezondheidscentrum
Aalsmeer/Uithoorn - Vanmiddag,
donderdag 17 september, gaat de
eerste paal voor het Gezondheidscentrum Uithoorn de grond in. De
Raad van Bestuur van Ziekenhuis
Amstelland is hierbij aanwezig,
evenals de huisartsen in Uithoorn.
Onder het toeziend oog van de burgemeesters van Aalsmeer en Uithoorn zal de eerste paal worden geslagen aan de Telstarweg.

Keuringsdagen ouderen
voor verlengen rijbewijs
Aalsmeer - Wanneer de geldigheid van het rijbewijs verloopt op of
na het zeventigste levensjaar is een
medische keuring door een arts verplicht. In de gemeente Aalsmeer organiseert Regelzorg een maal per
maand speciale keuringsdagen. De
eerste mogelijkheid is woensdag
23 september. De keuringen vinden plaats in gebouw De Seringenhorst aan de Parklaan 26 en kosten 30 euro per stuk. Overige data: 28 oktober, 25 november en 23
december. Voor meer informatie en
het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren bellen naar het afsprakenbureau van Regelzorg: telefoonnummer 088-2323300. Let op: Automobilisten dienen altijd vooraf een

keuringsformulier bij de gemeente
te kopen. Deze kan thuis al voor een
deel worden ingevuld. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen een afspraak maken voor een betaalbare verplichte C/D/E-keuring. Deze
keuring kost 50 euro.
Procedure kost tijd
Geadviseerd wordt om minimaal
twee maanden voor het aflopen van
de geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor de medische keuring. “Mensen hoeven niet
te wachten op de brief die ze van
de Rijksdienst voor het Wegverkeer
krijgen over het verlopen van het rijbewijs”, aldus Regelzorg. Voor aanvullende informatie: www.regelzorg.
nl.

Zonnebloem slaat ‘slag’
Rijsenhout - Dinsdag 8 september
vertrokken veertien gasten met vrijwilligers om 9.00 uur vanuit Rijsenhout om een dagje sportief bezig
te zijn op de Midgetgolfbaan in het
Amstelpark in Amsterdam.
Na een heerlijk kopje koffie met appelgebak gingen vele gasten aan de
‘slag’ op de 18 holes baan. Er werd

goed en met veel plezier gespeeld.
Nadat het spel gespeeld was, stond
er een lekker portie poffertjes met
drinken klaar op het zonovergoten
terras.
Daarna werd er nog gewandeld in
het mooie Amstelpark, waarna de
groep voldaan weer huiswaarts
ging.
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Teun Treur (VVD) geen fractieondersteuner maar fractieassistent
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
bijeenkomst van het Beraad op donderdag 10 september opende burgemeester Pieter Litjens de vergadering van de Raad. Dit om het mogelijk te maken de eed af te leggen
door raadsadviseur en plaatsvervangend griffier mevrouw E. van DijckSchaaij en even later werd fractieassistent Teun Treur (VVD) in de gelegenheid gesteld een verklaring af te
leggen. In de editie van vorige week
is abusievelijk aangegeven dat Teun
Treur de post van fractieondersteuner zou gaan bekleden, maar dat is
dus niet het geval. In hetzelfde artikel op de voorpagina is uitgebreid
uitgelegd wat een fractieassistent
mag doen en ook wat een fractieondersteuner mag doen. Er zijn duidelijke verschillen en uiteraard biedt
de redactie de welgemeende verontschuldigingen aan de VVD-fractie. De primeur van eerste fractieondersteuner in Aalsmeer laat dus nog
even op zich wachten.
Hamerstukken
Na de korte bijeenkomst van de
Raad opende Joop Vuijk (CDA)
het Beraad. Het voorstel betreffende het vaststellen van de verklaring
voor een fractieondersteuner en het
voorstel betreffende het vaststellen
van de Verordening gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens Aalsmeer 2009 (GBA) stonden
op de agenda als hamerstukken en
werden later in de Raad aangenomen. Dat gold ook voor het behandelstuk gericht op het kennis nemen
van de begrotingswijziging 2009-1
van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden en het behandelstuk gericht op het vaststellen
van de Nota Modernisering Wet sociale Werkvoorziening tweede fase,
evenals de hierin genoemde hoofdlijnen en beslispunten waar geen
tweede termijn voor nodig was. Het
behandelstuk gericht op het toepassing geven aan artikel 4, lid 1 van de
Inspraakverordening door het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249251 gedurende zes weken ter inzage te leggen voor inspraak, werd
eveneens later op de avond aangenomen. Het onderwerp vaststellen

Polderzoom beleefde een eerste termijn en voor alle fracties gold, dat
zij nog heel veel vragen hadden. De
bouwhoogte bijvoorbeeld maar ook
duurzaamheid, verkeersafwikkeling
in de wijk, intensivering bedrijventerrein, participatie van de wijkraad,
verdeling woningen, starterleningen
en verlichting in de wijk. Het onderwerp komt in de vergadering van 24
september weer aan de orde voor
de tweede termijn.
Rondvraag VVD-fractie
De terinzagelegging voorontwerp
“Bedrijvenlokatie Aalsmeerderweg
249 - 251” zal nog even op zich
moeten laten wachten. Er zijn nog
teveel onduidelijkheden en wethouder Berry Nijmeijer geeft aan dat hij
de antwoorden op de veelal technische vragen nog na zal gaan. De
VVD-fractie maakt gebruik van de
rondvraag en stelt twee onderwerpen aan de orde. Zo vraagt de fractie wat er is gedaan met een in oktober 2006 raadsbreed aangenomen
motie met betrekking tot waardevolle landschappen/waardevol groen.
Wethouder Ronald Fransen geeft
aan dat er een lijst in de maak is.
De afdeling Leefomgeving heeft te
kampen gehad met vacatures en de
twee plaatsen worden per 14 september weer ingevuld. Het klopt dat
het op de lange baan is geschoven.
Met het afdelingshoofd zal een prioriteitenlijst opgesteld worden en na
dat gesprek kan de wethouder antwoord geven. Wat de VVD-fractie
betreft wordt het noodzakelijk geacht het onderwerp hoog op deze
lijst te zetten.
Vorig jaar is een motie met betrekking tot het aanbieden van een voorlichtingscampagne afval raadsbreed
aangenomen en ook daar heeft de
fractie nog niet veel van terug gezien. Wethouder Ronald Fransen
geeft aan dat er wel degelijk wat ondernomen is. Er wordt concreet gewerkt aan het uitgeven van een folder. Inmiddels is ook het apart aanbieden van plastic een feit en per januari 2010 wordt het ook mogelijk
papier apart aan te bieden. Ook deze gegevens worden opgenomen in
een folder en het streven is er opgericht deze folder eind november, begin december uit te geven.

Hoek Robend/Kudelstaartseweg:

Groene uitstraling en
kleinschalige horeca
Kudelstaart - De behandeling van
het onderwerp Afsluitingsdocument
Service appartementen Kudelstaart
gericht op het instemmen met de
nog te realiseren werkzaamheden
voor het leegmaken en herinrichten
van het terrein voor de bouw van
zestien serviceappartementen in Kudelstaart en het dekken van de nog
te maken kosten door het vormen
van een Reserve Kudelstaartseweg
295-297 beleefde een tweede termijn. In de editie van vorige week is
de behandeling in eerste termijn uitgebreid aan bod gekomen en de behandeling van de tweede termijn leverde twee amendementen op. Een
amendement van AB en een amendement van alle vier de fracties, te
weten AB, CDA, PACT Aalsmeer en
VVD. AB stelde voor het raadsbesluit te wijzigen door toevoeging van
een tweetal besluitpunten. Voordat tot sloop van het groene huisje wordt overgegaan, onderzoek te
doen naar de werkelijke kosten voor
het in stand houden van het huisje de Raad zo spoedig mogelijk te
informeren over de uitkomsten van
dat onderzoek en de Raad vervolgens in ieder geval de keuze voor
te leggen tussen enerzijds instandhouding van het groene huisje en
anderzijds sloop, waarbij een pand
op dezelfde locatie (hoek Robend
en Kudelstaartseweg) in vergelijkbare stijl dient te worden teruggebouwd. Het amendement haalde het
niet. AB en drie fractieleden van de
VVD waren voor het amendement
en het CDA, PACT en een fractielid van de VVD waren tegen. Omdat
de fractievoorzitter van AB niet aanwezig was bij de vergadering was
de stemmenverhouding zes voor en
twaalf tegen.
Raadsbreed amendement
In het raadsbreed gesteunde amendement wordt aangegeven dat het
College tot nu toe geen kaders
heeft gevraagd aan de Raad voor de
meest wenselijke functie en inrichting van het gebied. De bouw van
serviceappartementen in het gebied hoek Robend - Kudelstaartseweg kon niet op draagvlak rekenen
bij de gemeenteraad, de Dorpsraad

Kudelstaart en de buurt(bewoners).
De hoogte van de saneringskosten
is afhankelijk van de beoogde functie van het gebied en het is daarom denkbaar dat deze lager uitvallen. De Raad heeft in het debat rond
de serviceappartementen in meerderheid in overeenstemming met de
ideeën wensen van de Dorpsraad
Kudelstaart en de buurt(bewoners)
te kennen gegeven dat het gebied
een overwegend groene uitstraling
moet krijgen passend bij het karakter van een dorpsbrink en dat hiermee impliciet kaders zijn gegeven
door de Raad. Het is wenselijk op
een deel van het perceel tevens een
kleinschalige horecavoorziening te
creëren, waarbij het beeldbepalende (dorpse) karakter van het perceel
behouden blijft en het is wenselijk
de impliciete kaders nu meer expliciet te maken. Voorgesteld wordt
het raadsbesluit te wijzigingen
waardoor het er alsvolgt uit komt te
zien: in te stemmen met de nog te
realiseren werkzaamheden van circa 65 duizend euro voor het leegmaken van het terrein en maximaal
235 duizend euro voor sanering. Ter
dekking van de nog te maken kosten een reserve Kudelstaartseweg
295-297 te vormen van 300 duizend
euro en deze ten laste te brengen
aan de Reserve Bouwgrondexploitaties. De Raad uiterlijk bij de behandeling van de Concept Gebiedsvisie
Aalsmeer 2020 een voorstel voor te
leggen voor de kaders van het gebied hoek Robend-Kudelstaartseweg met in ieder geval de volgende
kenmerken: een overwegend groene uitstraling passend bij het karakter van een dorpsbrink. Een kleinschalige horecagelegenheid (café),
waarbij het beeldbepalende (dorpse) karakter behouden blijft. In de
bebouwing die wordt toegestaan
zodanige beeldbepalende elementen aanbrengen passend bij een
(dorps)karakter en de Dorpsraad
Kudelstaart en de omgeving in het
kader van participatie zo maximaal
mogelijk betrekken bij het opstellen
van het voorstel. Het amendement
krijgt raadsbrede steun en datzelfde geldt later op de avond voor het
raadsbesluit.

Wijkraad Hornmeer
vergadert vanavond

dapunten, zoals mededelingen vanuit gemeente en politie, start waterplan in de Waterhoenstraat en het
Verkeers- en Vervoersplan.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
17 september, vergadert de wijkraad Hornmeer in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De
vergadering begint om 19.30 uur
met het inspreken door bewoners.
Daarna volgen de reguliere agen-

Van de hak
op de tak

Alle Hornmeerders zijn van harte welkom en kunnen alvast onderwerpen aandragen voor het gesprek met het college van burgemeester en wethouders dat in november gaat plaatsvinden.

Paling:
Eet smakelijk!

Aalsmeerderweg maandag dicht
Aalsmeer - Op maandag 21 september wordt de Aalsmeerderweg
geasfalteerd en om die reden zal de
weg de hele dag vanaf 7.00 uur gesloten zijn.
Dinsdagochtend vanaf 7.00 uur is
de weg weer toegankelijk voor al

het verkeer. Vanwege de afsluiting
wordt het verkeer (gemotoriseerd)
omgeleid via de Oosteinderweg en
de Hornweg.
Het busverkeer (lijn 171) wordt omgeleid via de Middenweg, Hornweg en de Machineweg. Bestem-

mingsverkeer vanuit beide richtingen kan doorrijden tot de afsluiting
(de Aalsmeerderweg is afgesloten
ter hoogte van nr.133-143). Fietsers
en voetgangers worden ter plekke
via een tijdelijke voorziening langs
de werkzaamheden geleid.

‘Boerenlandvariant’ kan tijdelijk zijn voor 2e Kaagbaan

Akkoord over omlegging
N201 bij Schiphol-Rijk
Haarlemmermeer - Betrokken partijen zijn akkoord met de omlegging
van de N201 bij Schiphol. Deze zogenoemde Boerenlandvariant komt
ten westen van Park Rijk in Haarlemmermeer in het gebied dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan. Minister Eurlings
van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente
Haarlemmermeer, de overige bij het
project betrokken gemeenten en
Schiphol hebben overeenstemming
bereikt over de voorwaarden waaronder deze weg kan worden aangelegd. Omdat deze ‘Boerenlandvariant’ wordt aangelegd in het gebied
dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan, kan de weg
tijdelijk zijn.
Minister Eurlings van Verkeer en
Waterstaat heeft samen met de regio gekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt van
de ruimte die gereserveerd is voor de
eventuele parallelle Kaagbaan. Door
flexibel ruimtegebruik rond Schiphol wordt tegemoet gekomen aan
de wensen uit de omgeving. Hierdoor kan de Boerenlandvariant nu
gerealiseerd worden. Als onderdeel
van het N201+programma, gaat de
Boerenlandvariant de nieuwe aansluiting op de A4 verbinden met de
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn.
Eventuele verlegging van de weg
Met deze overeenkomst wordt gegarandeerd dat de weg verlegd
wordt als in de toekomst blijkt dat
de baan er zou moeten komen. Zo
zijn er afspraken gemaakt over een
verleggingsalternatief en de finan-

ciering daarvan. Een ander belangrijk element is dat de partijen afspraken hebben gemaakt over de
sloop en verlegging van de weg bij
de eventuele aanleg van de parallelle Kaagbaan.
Bij het maken van de plannen voor
de N201 is in het verleden al gekeken naar een tracé vergelijkbaar
met de Boerenlandvariant. Maar in
verband met de planologische reservering voor een eventuele parallelle Kaagbaan werd toen gekozen
voor een weg die deels boven de
Fokkerweg op palen aangelegd zou
worden. Toen vorig jaar de gemeente Haarlemmermeer bereid bleek
om de financiering van de meerkosten van een eventuele verlegging
van de weg in dit gebied te garanderen, kwam de Boerenlandvariant
weer in beeld.
13 Miljoen reserveren
In het oorspronkelijke besluit over
de N201 is bepaald dat voor de gekozen variant 52 miljoen euro beschikbaar is. De Boerenlandvariant
kan voor een veel lager bedrag gerealiseerd worden, namelijk 39 miljoen euro. De 13 miljoen euro die
overblijft, houdt de provincie in beheer. Ook de rente die de provincie ontvangt, wordt aan dit gereserveerde bedrag toegevoegd. Het totale bedrag is te zijner tijd beschikbaar om de eventuele sloop en de
verlegging van de Boerenlandvariant te bekostigen. Verwacht wordt
dat de totale kosten voor de aanleg van de Boerenlandvariant, inclusief de sloop en de verlegging binnen het beschikbare budget voor

de oorspronkelijke variant passen.
Mochten de kosten het budget toch
overschrijden, dan staat de gemeente Haarlemmermeer garant voor betaling van de meerkosten.
Planning
Nu het akkoord er is, kan snel worden gestart met de ruimtelijke procedures om dit deel van de nieuwe
N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat de weg eind 2012
gereed is.
Achtergrond
Er is stevig gediscussieerd over het
gedeelte van de N201 bij Schiphol-Rijk. In de Realisatieovereenkomst van november 2004 werd
vastgelegd dat dit stuk van de N201
deels boven, deels naast de Fokkerweg zou komen te lopen. De omgeving zag liever dat de weg aan
de westkant van Schiphol-Rijk door
het ‘boerenland’ zou worden aangelegd. Dat zou het aangezicht van
Park Rijk minder verstoren en ook
minder hinder geven bij de aanleg.
Dit gebied was (en is) echter gereserveerd voor de parallelle Kaagbaan. In de loop van 2008 kwam er
bij meer partijen draagvlak voor de
Boerenlandvariant. Schiphol ging
akkoord en de gemeente Haarlemmermeer stelde zich garant voor
eventuele meerkosten als de weg
verlegd zou moeten worden vanwege de komst van de parallelle Kaagbaan. Daarmee verdwenen grote
belemmeringen. En nu ook minister Eurlings zijn fiat heeft gegeven
is de komst van de Boerenlandvariant een feit.

Haalbaarheidsonderzoek naar derde sporthal

Sporten populair in Aalsmeer!
Aalsmeer - Een bijna honderd procent score heeft de gemeente als
het gaat om sportende basisschooljeugd en dit is best uniek. Sowieso is Aalsmeer heel sportminded en
doen inwoners ten opzichte van omliggende gemeenten veel aan sport.
De sportdeelname is zelfs uitzonderlijk hoog en ligt ver boven het
landelijke gemiddelde, zo blijkt uit
de begin deze week gepresenteerde sportnota.
Aalsmeer heeft voor al deze sporters een best goed voorzieningenniveau, maar niet voldoende zo is
geconstateerd. Zeker door de forse
stijging van het inwonertal tot 2015
neemt de druk op de sportaccommodaties toe. Zo trainen de handballers van RKDES bijvoorbeeld al
in Leimuiden en heeft VZOD de
trainingstijden ingekort zodat alle
teams van de sporthal gebruik kunnen maken. Enkele verenigingen
met veel jeugdleden, onder andere
tennisvereniging All Out en de trampolinegroep van SV Omnia, hebben
een ledenstop afgekondigd en onder andere zwemvereniging Oceanus heeft een wachtlijst samengesteld. “De groei van de bevolking en
specifiek het aantal kinderen heeft
als resultaat dat de vraag naar sport
en sportaccommodaties zal toenemen”, zo beamen de bestuurders in
de nota. Vooralsnog worden echter
nog geen stappen ondernomen om
een derde sporthal te bouwen.
“Omdat de keuze voor een nieuwe sportaccommodatie voor de gemeente een strategisch belangrijk
besluit is waarmee bovendien een
forse investering is gemoeid, dient
dit goed onderbouwd en beargumenteerd te worden”, aldus ook ge-

schreven in de sportnota. “Dit is een
nog niet gelopen race en mogelijke plannen worden in de sportnota niet genoemd”, zo legde wethouder Jaap Overbeek tijdens de presentatie uit.
Efficiënt gebruik
De sportnota komt over twee weken aan de orde in het beraad en de
raad. Er wordt de fracties gevraagd
meer geld in de begroting op te nemen voor alle sportactiviteiten en
steun wordt gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek op te starten
wat betreft de mogelijke bouw van
een derde sporthal voor multifunctioneel gebruik. “Het succesvol en
rendabel exploiteren van een topsportaccommodatie en/of een permanent ingerichte turntal is gezien
het inwonertal van de gemeente en
het geringe aantal turners en topsporters niet haalbaar”, staat verder
geschreven in de sportnota. “Goed
managen tussen de verenigingen
wordt de grootste uitdaging”, zegt
de wethouder over deze wensen
van resp. handbalvereniging FIQAS
en sportvereniging OMNIA. Op korte termijn wil de gemeente inzetten
op een zo efficiënt mogelijk gebruik
van de huidige accommodaties en
onderzoek plegen naar alternatieve
oplossingen, zoals het inzetten van
een blaashal of het voor sportgebruik gereed maken van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.
Creëren topsportfonds
Topspor t is tot nu toe in het
Aalsmeerse sportbeleid geen thema geweest. De prioriteit van de gemeente lag en ligt nog steeds bij
het stimuleren van de breedtesport.

Niettemin onderkennen de bestuurders het belang van topsport. “Topsport is niet alleen van belang voor
de promotie van de sport in het algemeen, maar het heeft ook economische waarde en draagt tevens bij
aan het vergroten van de naamsbekendheid van Aalsmeer. Daarnaast hebben topsporters een voorbeeldfunctie voor individuele sporters en levert topsport een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van breedtesport”, zo wordt geconcludeerd in de sportnota. En de bestuurders gaan in deze verder: Er
gaat een topsportfonds gecreëerd
worden van waaruit incidenteel financiële ondersteuning kan worden
geboden.
Grote verscheidenheid
Aalsmeer kent een uitgebreide en
diverse sportinfrastructuur. De gemeente wordt gekenmerkt door een
rijk en actief verenigingsleven. In totaal heeft Aalsmeer liefst 52 sportverenigingen en de verscheidenheid
is groot. Van binnen- en buitensporten tot water- en ijssporten, evenals
gehandicaptensport- en topsportverenigingen. Sommige verenigingen hebben 10 leden, andere hebben een ledental van 1.400 personen. Tot slot: Buiten de postduivenvereniging en de club jeu de boulers is de leeftijd van de meeste leden onder de 65-plus.
Uit het sportparticipatieonderzoek
is namelijk gebleken dat de sportdeelname van 65-plussers sterk
achterblijft. De gemeente is voornemens ook deze groep in beweging
te brengen en te houden, een actieve aanpak gaat vanaf 2011 ingezet worden.

Aalsmeer - Er mag nog maar mondjesmaat op paling worden gevist omdat de paling wordt bedreigd met
uitsterven. Daarbij komt dat het eten
van wilde paling een risico vormt voor
de gezondheid door bepaalde bacterieën. Bij gekweekte paling blijkt dat
minder het geval te zijn. In elk geval
is het waar dat de vangst van paling
beperkt zal worden. In mijn oma’s
tijd, tot enkele jaren geleden, was er
geen sprake van een bedreigde diersoort of de overdracht van een bacterie.
In Kudelstaart is al jarenlang de palingvisserij en -rokerij van Rekelhof
gevestigd. Met de palingboot vist
men in bepaalde tijden op paling uit
de poel, de Westeinderplassen. Rekelhof is al sinds jaren de enige palingvisser op de poel. Vroeger viste Eveleens ook nog zelf op paling
uit onder andere de Ringvaart en de
Westeinder. Aan de Aalsmeerderdijk
is Eveleens nog steeds gevestigd en
kan men een broodje paling eten dat
uit eigen rokerij komt. Mijn moeder
had van haar moeder geleerd om het
typisch Aalsmeerse gerecht: paling
met stroop, op de juiste wijze klaar te
maken. Vroeger is dit puur Aalsmeerse gerecht uit armoe ontstaan. De
paling was goedkoop en nog goedkoper als je de paling zelf uit het water peurde. Ik denk dat paling peuren
zonder vergunning niet (meer) mag.
Vroeger mocht peuren zonder vergunning natuurlijk ook niet, maar ik
denk dat er volop illegaal werd gepeurd. En er zal, ondanks de strengere regels nog steeds gepeurd worden. Je moet wel weten hoe je peuren moet zodat je kans maakt op
een pondje paling. Het mag dus niet,
maar er mag wel meer niet.
Vorig weekend was er een kampioenschap paling roken ergens in
Noord-Holland. Ik hoorde van Frits
Streyl, een Aalsmeerder die daar bij
was, dat de palingrookkampioenschappen één groot feest was in het
dorp. Ik had wel gelezen en gehoord
dat mensen actie voerden om de palingrookkampioenschappen te verbieden. Het is hen echter niet gelukt. Het paling roken was daar allang een folkloristisch evenement
en zo’n feest verbied je niet zomaar.
Net zoals bij ons de pramenrace een
druk bezocht folkloristisch gebeuren is. Zijdelings heeft onze pramenrace iets te maken met paling, immers is de organisatie al vele jaren in
handen van de ‘illegale pretpeurders’.
Aalsmeer en Kudelstaart hebben al
heel lang iets met paling te maken.
Op het gemeentewapen is een leeuw
afgebeeld die met twee klauwen een
vette paling vast heeft.
In de plaatsnaam Aalsmeer lijkt het
al heel duidelijk te zijn. Aal = paling. De lezing van de plaatsnaam
is óf Aalsmeer óf Allesmeer, c.q. alles water. Zeker weet ik het niet, ik
kom hierop door de uitleg van oudere Aalsmeerders, maar zeker weet
ik het niet. Aalsmeer bestaat al eeuwenlang en ik vraag me af of de oorsprong van de naam Aalsmeer ooit
nog boven water komt. Het is nu gissen naar een plausibele verklaring. In
het jaar 1886 was er een paling oproer in Amsterdam. De aanleiding
was dat er een verbod op het palingtrekken kwam. Palingtrekken was
een volksvermaak, waarbij een opgehangen paling los getrokken moest
worden. Dat was nogal wreed. Maar
nu ik het toch over paling heb, is het
ook wel leuk om het oude, eerlijke
‘armoe’ recept van mijn oma te geven. Paling, gevangen op de kleine poel, op illegale wijze, door mijn
opa die de mooiste pramen en punters aan de Uiterweg, aan de kleine poel, bouwde. Het gerecht paling
met stroop is een delicatesse mits op
de juiste wijze klaargemaakt.
Reken op 1 pond paling per persoon,
de paling moet duimdik zijn. Snij de
paling in gelijke mootjes van ±4 cm
hoog, zet de mootjes rechtop en stevig tegen elkaar op de bodem van de
koekenpan. Geen boter toevoegen
omdat de paling in zijn eigen vet gaar
smoort. Mijn oma deed, gedurende
het smoren, een deksel met gaatjes
op de pan. Door af en toe met een
vork in de mootjes te prikken, merk
je of de paling gaar is. De mootjes
zijn gaar als ze van het graatje vallen. Op het laatst doe je een eetlepel
keukenstroop over de paling en laat
je twee minuten de dunne laag stroop
meesudderen. De stroop overheerst
niet, het is de finishing touch. Serveer er komkommer, sla en een kruimige aardappel met een botersausje
bij. Eet smakelijk!
Coq Scheltens

BB-motoren
gestolen
Kudelstaart - Op zaterdag 12 september, tussen vijf voor drie ‘s nachts
en negen uur ‘s ochtends, ingebroken in een loods op fort Kudelstaart.
De dieven hadden het gemunt op
buitenboordmotoren. In ieder geval
zijn drie motoren gestolen.
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Aanhouding na
mishandeling

ingezonden
Wij zijn overlast in Ophelialaan spuugzat
Wie kan mij en mijn gezin vertellen
wat je hier in deze gemeente moet
doen voordat de gemeente zijn verantwoording neemt en daar naar
gaat handelen? Ik zal het even proberen uit te leggen proberen zeg ik
want ikzelf snap er echt helemaal
niets meer van. In onze vakantie zagen wij wederom dat de stoep langs
de Ophelialaan, ter hoogte van de
weer in gebruik genomen garage
van Kost c.q. Met en Co, nog steeds
gebruikt wordt als parkeerhaven en
derhalve rondom het pand gebruikt
wordt als doorgaande weg door de
heren en dames chauffeur.
Nu is het niet de eerste keer dat
we dit zien en dus proberen we om
over en tussen de kapot gereden en
rechtop staande tegels een zo veilig mogelijke manier te vinden om
langs het pand naar het Heegstra
parkje te gaan om daar met onze
dochter te gaan spelen. Ik zeg: weet
je wat we doen, we melden het even
bij het servicenummer van de Gemeente Aalsmeer, u weet wel 0297387575, daar wordt altijd op gereageerd zeggen de verantwoordelijke
ambtenaren tenminste. Zo gezegd
zo gedaan, Wij naar het gemeentehuis en aldaar de klacht doorgegeven aan het loket. Meteen ook
even gemeld dat er in het voormalig administratie kantoor tegenover
Kost c.q. Met en Co wellicht ‘illegale’ bewoning plaatsvindt ,aangezien
het pand een kantoorfunctie heeft
of had en waarschijnlijk geen pension vergunning heeft. We zijn maar
doorgereden naar het politiebureau
om daar ook te melden dat de stoep
kapot is en melding gemaakt van de
illegale bewoning. Inmiddels zijn we
8 weken, 2 meldingen persoonlijk, 4
telefoontjes naar het service nummer, 2 maal telefonisch contact met
de verantwoordelijk ambtenaar op
zijn mobiel, meerdere malen een val-

partij van onze dochter met de daaruit vloeiende schaafwonden op haar
handjes, 1 valpartij van mijn vrouw
verder en er is nog steeds niets aan
gedaan. De stoep ligt nog in brokken en in het kantoorpand brandt in
elk vertrek licht.
Nu vraag ik mij af of iedere Aalsmeerder zich nog weet te herinneren dat
er vorig jaar ook illegaal gewoond
werd, weliswaar in aan ander aangrenzend pand maar zeker illegaal.
Er vond een schietpartij plaats en
direct werd het pand ontruimd. Wat
gaat de Gemeente Aalsmeer met 3
verantwoordelijke BOA’s ondernemen voordat het zover is dat er weer
geschoten wordt? Vorige week vond
er een vechtpartij plaats en is er gegooid met terras meubilair van de
RAX Corner. Moet nu echt 1 van onze oudere buren een heup, been,
arm of nek breken voordat we iets
gaan ondernemen om veilig van A
naar B te kunnen gaan?
Het vertrouwen in het service nummer blijf ik houden, ik ben nogal een
eigenwijs mannetje, maar het wordt
me wel heel erg moeilijk gemaakt
om dit ook in de wijkraad Stommeer
te blijven vragen aan inwoners van
Aalsmeer. Blijven melden, zegen zowel de Gemeente als de politie maar
resultaat daaruit is erg ver te zoeken! Ik hoop dat er nu eindelijk eens
iets gebeurt zodat de verantwoordelijk ambtenaren eens iets gaan ondernemen voor en tegen alle overlast in en rondom het pand van Kost
en voormalig Alfa kantoor. Ik en mijn
gezin zijn het inmiddels echt spuugzat en hebben het gehad met alle
loze beloftes van mensen die hun
verantwoordelijkheid blijkbaar maar
voor zich uit kunnen blijven schuiven ten koste van alles.
Familie Bijwaard
Cyclamenstraat 47
Aalsmeer

Politie tevreden over
feesten in Aalsmeer

Aalsmeer - De politie kijkt tevreden
terug op een goed verlopen feestweek. Op enkele kleine incidenten
hebben zich geen ongeregeldheden
voor gegaan. De arm der wet had
zich middels hondengeleiders en
agenten te paard voorbereid op mogelijke rellen, maar in actie komen
is niet nodig geweest. Dagelijks zijn
agenten ingezet om toezicht te houden rond de tent. Vernielingen zijn
niet aangericht, slechts vier personen zijn beboet wegens overmatig
alcohol gebruik. Ook de pramenrace afgelopen zaterdag is terzijde

gestaan door een behoorlijke politie- en brandweermacht. De pramenrace-deelnemers en -kijkers
werden in de gaten gehouden door
een politieboot uit Amsterdam en
de eigen politieboot, de KLPD, twee
reddingsboten van de zeilvereniging, twee brandweerboten en de
gemeenteboot.
Ook tijdens de pramenrace hebben de diensten niet in actie hoeven
te komen. Er is 1 bekeuring uitgeschreven. Een schipper is bekeurd
wegens varen onder invloed van alcohol. Hij blies 600 Ugl.

ingezonden
Pannekoekenhuis in Kudelstaart?!
Invulling hoek Herenweg met Kudelstaartseweg. Zal ik wel, zal ik
niet, zo loop ik al een aantal jaren
te denken wat te doen met de hoek.
Als geboren Kudelstaarter herinner
ik mij nog goed de hoek met de garage, een kroeg en nog een fietsenmaker. De timmerman en de boerderij met het achterliggende land
waar wij in het hooi speelden als
dit op zogenaamde ruiters werd gezet. Toen dacht ik ineens, zou het
niet kunnen, de boerderij weer herbouwen en een mooie hooiberg als
thee- annex pannekoekenhuis? Ik
weet wel, alles kost geld maar het
moet toch mogelijk zijn? Een parkeerkelder met 16 apartementen
kost ook geld. Bouw een parkeerkelder met een voorziening voor
het horecagedeelte en maak van de
boerderij een luxe woonstulp ver-

deeld in luxere apartementen, wel
in oude stijl. Hooiberg als horeca
en een fraai park er omheen. Doorgaand naar het winkelcentrum en de
zorgwoningen kun je hier een mooi
en sfeervol centrum van maken dat
de Westeinder route alleen maar ten
goede komt. Er zal toch wel ergens
een ontwikkelaar zijn die er brood in
ziet? Sluit niet uit dat er een ondernemer komt die zegt: Ik zie het daar
wel zitten om mijn kantoor te vestigen met een paar leuke apartementen en een pannekoekenhuis. Kudelstaart is nu een soort van dood
punt in de route langs het water.
Zomaar een idee van een echte kudelstaarter

Aalsmeer - Op woensdag 9 september tussen half zeven en zeven
uur in de avond is een 30-jarige in
Aalsmeer woonachtige Ier gearresteerd wegens bedreiging en mishandeling van een horeca-eigenaar
in de Ophelialaan. Ook heeft hij kleine vernielingen aangericht. Justitie
gaan de straf van de man uit Ierland, die al eerder in diverse horecazaken amok heeft gemaakt, bepalen.

CDA fractie op bezoek bij
de Loogman groep
Aalsmeer - Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk, zodat de gemeente meer
vraaggericht gaat werken. Intensief contact met de ondernemers in
Aalsmeer is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.
Om die reden heeft de CDA fractie
een bezoek gebracht bij de Loogman groep in het hoofdkantoor in
Aalsmeer Oost. Dit vooral ook regionale bekende familiebedrijf, de
Loogman groep, heeft zich gespecialiseerd in tankactiviteiten en autowassen en later ook in de verhuur
van opslagboxen. Was het aanvankelijk gevestigd aan de Oosteinderweg in 1972 zijn de activiteiten verplaatst naar de Aalsmeerderweg
waar de hoofdvestiging van het bedrijf is. En inmiddels heeft het bedrijf ook alweer zijn 50 jarig bestaan
gevierd. Begonnen als ‘witte pomp’
heeft het bedrijf een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Het
bedrijf heeft onder andere vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Weesp, Schiedam en Lelystad
en er werken in totaal 250 mensen. Duurzaamheid staat hoog in
het vaandel bij het bedrijf, want men
wekt door middel van een warmtekracht installatie zelf stroom op en
de warmte die hierbij vrij komt wordt
weer gebruikt voor het drogen van
de auto’s in de wasstraat. Daarnaast wordt het water wat men gebruikt bij het autowassen door middel van recycling weer opnieuw gebruikt. Water wat overigens zelf op-

gepompt wordt en door middel van
osmose techniek geschikt gemaakt
voor autowassen. Zeer indrukwekkend zijn de daarbij gebruikte technieken. Per dag kan men 2000 auto’s wassen en hiervoor zijn slechts
6 mensen nodig. De autowas techniek heeft men voor een groot deel
zelf ontwikkeld. Een nieuwe activiteit die men verder wil ontwikkelen
betreft de opstart van een ontwikkelingsafdeling autowas techniek. Ook
de opstart in 2003 van de verhuur
van opslag boxen blijkt een schot in
de roos geweest, eerst in Amsterdam en sinds 2005 ook in Aalsmeer.
Huur een opslag box is een concept dat zich richt op het tijdelijk
opslaan van spullen van mensen in
boxen van diverse afmetingen. Voor
de komende 5 jaar is toekomstvisie
gemaakt door de Loogmangroep Er
is dringende behoefte om verder te
groeien en de bestaande faciliteiten
aan de huidige tijd aan te passen en
het verplaatsen van activiteiten naar
Aalsmeer, die nu elders plaats vinden. Zo zal ook het hoofdkantoor
in Aalsmeer uitgebreid worden. De
CDA fractie is tijdens het bezoek
aan de Loogmangroep onder de indruk van ontwikkeling van dit familiebedrijf. Een bedrijf met toekomst,
wat in deze tijd durft te investeren,
mag van de gemeente verwachten
dat zij een bijdrage aan goede randvoorwaarde voor economische ontwikkeling levert.
Joop Vuijk

Hondenuitlaters en bezoekers opgelet

Staalkabel en glaspunten
bij en in Seringenpark
Aalsmeer - Poging tot doodslag kan
de groep jongeren opgelegd worden
die in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september een staalkabel
op nekhoogte over het fietspad achter het Seringenpark, nabij het bruggetje bij de Aalsmeerderweg, hebben gespannen. Om tien voor half
zes in de ochtend werd de kabel gelukkig ontdekt door een passerende vrachtwagenchauffeur. De politie is gelijk op de hoogte gesteld en

heeft de kabel, voordat er ongelukken mee gebeurd zijn, weggehaald.
In het Seringenpark zelf werden
heel veel lege flessen aangetroffen.
De flessen waren kapot gegooid en
de glasscherven met de punten omhoog in het gras gezet. Ook dit vindt
de politie misdadig. Hondenuitlaters
en bezoekers worden verzocht goed
op te letten en bij onraad gevraagd
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Apparatuur uit
winkel weg
Aalsmeer - Om een uur in de nacht
van zondag 13 op maandag 14 september is ingebroken in een winkel
in de Lakenblekerstraat. Via de achterzijde hebben de dieven zich toegang tot het pand verschaft. Het
alarm is afgegaan, maar toch wisten de inbrekers er vandoor te gaan
met een behoorlijke hoeveelheid
elektronische apparatuur. De ruiten
van de vitrines, waarin de apparaten
uitgestald lagen, zijn ingeslagen. De
politie doet onderzoek.

Computerscherm
en fiets weg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september is
ingebroken in een kantoor in een
woning aan de Stommeerkade. Via
de achterzijde hebben de dieven
zich toegang tot het pand verschaft.
Uit het kantoor is een computerscherm gestolen. Ook hebben de
dieven een fiets van het merk Batavus meegenomen.

4 Boetes tijdens
feestweek
Aalsmeer - Vier personen hebben
tijdens de feestweek een boete gekregen van de politie. Het betreft allen in Aalsmeer woonachtige buitenlanders. Twee konden hun identiteitsbewijs niet tonen, een derde
was zo onder invloed van alcohol
dat hij z’n naam niet meer kon zeggen en de vierde wilde op de vuist
met agenten. Alle vier zijn ze opgepakt en meegenomen naar het bureau. Na afkoeling zijn ze heen gezonden.

Aalsmeer - Op donderdag 10 september werd de politie gevraagd
naar de Ophelialaan te gaan alwaar
twee dubieuze figuren nieuwsgierig
diverse winkels bekeken. Het betrof twee in Aalsmeer woonachtige
buitenlanders, waarvan een gesignaleerd stond. Deze 38-jarige man
bleek nog diverse boetes te moeten betalen. Na voldoen van de betaling mocht de man het politiebureau weer verlaten.

Will van Lammeren,
Gall & Gall slijterij,
winkelcentrum Kudelstaart

Niets doen is geen optie. De VVDfractie geeft aan dat hier normaal
gesproken sprake is van een hamerstuk. Dat er al iets is gebouwd
zonder vergunning is niet vreemd in
de gemeente Aalsmeer en dat is bijzonder slordig. De AB-fractie heeft
niets toe te voegen aan de reeds geplaatste opmerkingen.
Wethouder Berry Nijmeijer geeft
aan dat voorgesteld is het bestemmingsplan vast te stellen. Er staat
inderdaad al een huis als een soort
bouwpakket en de bouw is al eens
stilgelegd. Op de vraag hoe het zit
met een eventuele nieuwe uitrit
moet de wethouder het antwoord
schuldig blijven en dit is overigens
geen onderdeel met betrekking tot
het bestemmingsplan. Portefeuillehouder Pieter Litjens gaat nog
even in op het onderdeel handhaving. Gezien de veelheid aan zaken
worden prioriteiten gesteld en daar
heeft de gemeente Aalsmeer de
handen vol aan. Indien bouwwerken
toch gestart worden zonder bouwvergunning dat vindt dit plaats voor
eigen risico. Het voorstel wordt later
op de avond niet behandeld in de
Raad want met name de VVD-fractie is nog niet zover.

Aalsmeer - Op woensdag 9 september is tussen vier en acht uur
in de ochtend ingebroken bij RKAV
aan de Beethovenlaan. Een raamkozijn is bij de bestuurskamer geforceerd. Het gehele pand is doorzocht.
Vooralsnog worden geen goederen
vermist. In de nacht van donderdag
10 op vrijdag 11 september is vervolgens voetbalclub VVA door dieven bezocht. Ook hier is een raam
open gebroken. Geprobeerd is de,
overigens altijd lege, kluis open te
breken. Er zijn diverse vernielingen
gepleegd. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met een behoorlijke
hoeveelheid flessen met alcohol.

Openstaande
boetes alsnog
betaald

Kavels Aalsmeerderweg
nog niet vastgesteld
Aalsmeer - Voor drie kavels langs
de Aalsmeerderweg, daar waar
voorheen de bouwontsluitingen
naar de nieuwbouwwijk NieuwOosteinde lagen, wordt een nieuw
bestemmingsplan voorbereid. Op
de percelen Aalsmeerderweg 250a,
282 en 322 is in het geldende bestemmingspan
woonbebouwing
toegestaan, maar zijn de bouwvoorschriften dermate beperkt dat alleen de oude woningen, van voor de
bouwontsluiting kunnen worden teruggebouwd. De percelen worden
weer op de markt gebracht zodat er
weer woningen kunnen worden gebouwd. Om die reden is er voor gekozen een nieuw bestemmingsplan
op te stellen. Wat de CDA-fractie
betreft komt het voorstel als mosterd na de maaltijd, want ter hoogte
van nummer 322 staat al een volledig nieuwbouwhuis.
Verder liggen er stalen bouwplaten over de beplanting en de fractie vraagt of er mogelijk een nieuwe uitrit op de openbare weg wordt
aangelegd. De PACT-fractie geeft
aan dat er al iets is gerealiseerd en
dat ligt de fractie zwaar op de maag.
Zonder bouwvergunning is er toch
gebouwd en dat vraagt om sancties.

Inbraken bij
voetbalclubs

Uitbundige portretten!
Aalsmeer - Daphne Derlagen-Klein exposeert bij het fysiotherapeutisch centrum Aalsmeer aan de Lakenblekerstraat 2 Aalsmeer. Vanaf 14 september is
een serie portretschilderijen te zien, waarbij veel recent werk. Daphne’s portretten kenmerken zich door veel variatie. Zowel mannen als vrouwen en kinderen worden geportretteerd; van uitbundig tot ingetogen. Voor meer informatie: www.kunkunderkunst.nl

Minicontainer voor oud papier
Aalsmeer - Oud papier wordt in
Aalsmeer zonder inzamelmiddelen
(gebundeld of in dozen) langs de
kant van de weg aangeboden. Omdat dit systeem een aantal nadelen
heeft, is door burgemeester en wethouders besloten om bij de laagbouw over te gaan op een andere
wijze van inzamelen. Bewoners van
laagbouw kunnen met ingang van
januari 2010 op vrijwillige basis de
beschikking krijgen over een zogeheten blauwe minicontainer voor
papier van 240 liter die maande-

lijks wordt geleegd. Het papier gaat
niet meer, zoals nu nog het geval is,
om de twee weken opgehaald worden. Het idee van het college en de
Meerlanden achter deze nieuwe ophaalmethode: “Inzameling met minicontainers verbetert de respons, er
wordt meer papier ingezameld, het
leidt tot minder zwerfpapier en is
positief voor de arbeidsomstandigheden van de inzamelaars.” Inzameling bij de hoogbouw en appartementencomplexen blijft ongewijzigd.

Arm gebroken
tijdens feestje
Aalsmeer - Op zaterdag 12 september om half vier in de middag
heeft op een eiland in de Westeinder een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Tijdens een feestje was een
8-jarig meisje uit Heemstede gevallen tijdens het trampolinespringen.
Het meisje is met een breuk in haar
bovenarm vervoerd naar het ziekenhuis.

Winkeldief
betrapt

Aalsmeer - Op woensdag 9 september om elf uur in de ochtend
is in een winkel in Kudelstaart een
winkeldief op heterdaad betrapt. De
50-jarige Kudelstaarter dacht met
enkele niet betaalde levensmiddelen de deur uit te kunnen lopen. Er
gaat een schikkingsvoorstel naar
justitie.

Boete voor
teveel alcohol
Aalsmeer - Op woensdag 9 september even voor half twee in de
nacht is een 51-jarige Kudelstaarter
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. In het politiebureau stokte het ademanalyseapparaat bij 300
Ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt
en de inwoner kreeg een rijverbod
van twee uur.

Vier fietsen deze
week gestolen
Aalsmeer - Vier aangiftes van diefstal van fietsen zijn afgelopen week
gedaan bij het politiebureau aan de
Dreef. Twee fietsen zijn ontvreemd
bij een bedrijf aan de Mijnsherenweg en afgelopen vrijdag 11 september zijn twee rijwielen gestolen
uit het centrum, nabij de feesttent.

Veel vernield na
inbraak bedrijf

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 september
is ingebroken in een bedrijf in de
Lakenblekerstraat. Rond kwart over
twee ‘s nachts hebben dieven zich
toegang tot het bedrijf verschaft
door de voordeur open te breken.
Geprobeerd is de kluis mee te nemen, maar dit is niet gelukt. Hiervoor zijn diverse vernielingen aangericht. Onder andere zijn omringende kasten behoorlijk beschadigd. Er zijn diverse goederen ontvreemd.

Inbraken bij
buurbedrijven

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 september is
ingebroken bij twee naastgelegen
bedrijven in het hoofdgebouw van
de veiling aan de Legmeerdijk. Het
eerste bedrijf is tussen half twaalf
en vijf uur in de ochtend door dieven bezocht. Waarschijnlijk is gebruik gemaakt van een valse sleutel.
Een laptop en twee flatscreens zijn
ontvreemd. Bij het naastgelegen bedrijf is tussen twaalf en vijf uur in de
ochtend ingebroken. Ook hier zijn
kantoorspullen gestolen.

Op de vuist met
beveiliging
Aalsmeer - Op zaterdag 12 september rond zes uur in de avond
is een 17-jarige Aalsmeerder op de
vuist gegaan met een beveiliger bij
de feesttent. De jongen wilde over
de hekken klimmen en de tent binnen gaan. Door een beveiliger werd
hij tegen gehouden. De 17-jarige
werd hierop kwaad en heeft de man
in zijn ribben getrapt. Het heeft de
beveiliger een gekneusde en een
gebroken rib opgeleverd.

Voertuig
verwijderen!
Aalsmeer - Het college is voornemens een voertuig van de openbare weg te laten verwijderen. De auto is rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en verkeert tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand. Ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van Aalsmeer is het niet toegestaan
om een dergelijk autowrak op de
openbare weg te parkeren. De auto
staat ietwat schuin geparkeerd op
de Oosteinderweg. De eigenaar is
middels een brief gesommeerd zijn
voertuig van de weg te verwijderen
en verwijderd te houden.

Urk bij de PCOB
Aalsmeer - Het blijft boeiend om
geboren en getogen inwoners over
de eigen woonplaats te horen vertellen. Op de eerste bijeenkomst van
het nieuwe seizoen heeft de PCOB
een echte Urker kunnen ‘strikken’.
In 1942 werd de Noordoostpolder
drooggemalen, maar voor de inwoners van Urk leeft het eilandgevoel nog steeds. Men woont bijvoorbeeld niet in Urk maar op Urk.
Urk kan worden omschreven als de
meest kerkelijke gemeente van Nederland. Het is een zeer hechte en
gesloten gemeenschap. Het plaatselijke dialect, het Urkers is nog
buitengewoon vitaal en wijkt veel af
van de andere dialecten uit de omgeving.
Wist u dat Urk ook haar eigen volkslied heeft? Het Urker volkslied wordt
voornamelijk gezongen tijdens de
jaarlijkse aubade op Koninginnedag
en overige officiële gelegenheden.
Urk heeft vandaag de dag verreweg
de grootste vissersvloot van Nederland. Deze en ongetwijfeld vele andere verhalen en fraaie beelden zullen op donderdag 24 september om
14.30 uur in de grote zaal van het
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad voor het voetlicht komen.
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Popsport: Nieuw educatief
project voor schoolbands

Tourrit voor gehandicapten

Zwaaien als de Koningin!
Aalsmeer - Honderd deelnemers
staan zaterdag 31 oktober weer
te popelen om in het konvooi mee
te rijden van de stichting Aalsmeer
Bloemen Tour. De tour is bestemd
voor mensen met een beperking. De
start is bij Van Zaal Transport aan
de Poelweg. De organisatie hoopt
op een massaal toegestroomd publiek, zwaaien is voor de deelnemers de ultieme kick. De exacte
route volgt later. In de vrachtwagens
zitten deelnemers van Ons Tweede
Thuis, maar ook individuele deelnemers zijn meer dan welkom. Op dit
moment zijn er nog enkele plaatsen
vrij voor vrachtwagens, dus haast
je naar www.aalsmeerbloementour.tk en schrijf je in. Ook speciale of oude voertuigen zijn van harte welkom, mits ze boven de 7,5 ton
zijn. Er rijden zeer zware vrachtwagens mee met wel 600 pk onder de
motorkap. Het hele circus over de
weg wordt begeleid door het motor begeleidingsteam onder leiding
van Jan Keevel uit Amstelveen en de
imposante politiekorpsen van Am-

sterdam-Amstelland en Kennermerland. Natuurlijk worden de families
van de deelnemers niet vergeten.
Voor wie het leuk vindt om het konvooi van dichtbij mee te maken is
nog een beperkt aantal plaatsen ter
beschikking in de bussen van Connexxion. De tocht door de Haarlemmermeer eindigt in Hoofddorp bij
schouwburg De Meerse op locatie.
De deelnemers en begeleiders gaan
naar de musical Pipo de Clown. Natuurlijk zijn familie en vrienden ook
van harte welkom deze voorstelling
bij te wonen. Een kaartje kost 10 euro en is te bestellen via Ons Tweede
Thuis. Na afloop van de voorstelling
worden de deelnemers hoogst persoonlijk met de vrachtwagens weer
naar hun tweede thuis gebracht.
Sponsoren gezocht
Voor deze bijzondere dag is de organisatie ook op zoek naar sponsoren. Op de website is hierover meer
informatie te vinden. Geef iemand
met een beperking een onvergetelijke dag en doe mee!

Enthousiasme na proef Bosmobiel

Ook volgend jaar ‘boswandelingen’
voor individuele minder validen
Aalsmeer - Vorige week hebben vrijwilligers van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn 16 gratis rondritten met 2 Bosmobielen verzorgd
door het Amsterdamse Bos. Daarmee konden zo’n 80 minder valide mensen uit de gemeenten rond
het Amsterdamse Bos genieten van
een elektrisch voortbewogen ‘boswandeling’.
Het enthousiasme van de 15
Aalsmeerse deelnemers was groot,
mede dankzij een tussenstop waar
koffie met gebak klaarstond. De
slecht ter been zijnde en thuiswonende deelnemers hadden zich
aangemeld na een aankondiging
in onder andere deze krant. Organisator van de ritten voor individuele minder validen door het jubilerende bos (naast de ritten voor groepen
uit zorgcentra) Herman Ratterman:
“Het was werkelijk hartverwarmend
om te zien hoezeer er genoten werd.
Veel mensen waren al jarenlang niet
meer in staat geweest om het bos te
bezoeken.
Voor onze vrijwilligers was het dan
ook enorm dankbaar werk om juist
die mensen rond te rijden. Maar die
dankbaarheid was wederzijds: een
van de chauffeurs kreeg van een
deelnemer een doosje ‘Merci’ en
een andere kreeg een bedankkaartje naar zijn huisadres gestuurd. Met
daarop de tekst: ‘Bedankt voor de
fijne middag met de Bosmobiel in
het Amsterdamse Bos. Hier wordt
je weer blij van en van het bos krijg

je weer de nodige vitaminen.’’ Steevast werd dan ook na afloop gevraagd of er volgend jaar weer zo’n
week wordt georganiseerd en of ze
dan weer mee mogen.
Ratterman namens de Rotary Club:
“Na het succes van deze proef vinden we dat we dit volgend jaar zeker
moeten herhalen en misschien wel
uitbreiden. Dan zouden we graag
nog wat extra vrijwilligers als chauffeur voor bijvoorbeeld een dag willen hebben. Mensen die er wel voor
voelen om minder valide mensen uit
de regio te helpen, kunnen contact
opnemen met Rob Klaassen op telefoon 06-10031043. Meer informatie
is te vinden op www.bosmobiel.nl.”

Kienavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer houdt op woensdag 23 september een openingskienavond. Iedereen is van harte welkom, er zijn
natuurlijk weer zeer mooie prijzen
te winnen, waaronder een mand
vol levensmiddelen. Ook wordt een
verrassingsronde gehouden, waar
eveneens prijzen mee te winnen zijn.
Het kienen is in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Judoteam Pijloo Sports
verslaat topteams
Aalsmeer - De jeugdteams van Pijloo Sports in de -12 en -10 leeftijdsgroep hebben afgelopen zaterdag
tijdens het sterkbezette judotoernooi van Kenamju een topprestatie
neergezet. Het Spaarne judotoernooi is al jaren een begrip in Nederland. Tijdens dit toernooi strijden
de judoka’s niet individueel maar
in teamverband tegen elkaar. Pijloo
Sports had nog nooit meegedaan
met dit toernooi.
Al ruim een jaar laten de jeugdjudoka’s van Pijloo Sports op grote toernooien zien dat ze mee kunnen strijden om de podiumplaatsen,
dus waarom niet op het Spaarnetoernooi. Vooraf werd er voor het 12 jaar jeugdteam gehoopt op de
kwartfinale. Het pakter echter nog
beter uit. Als je in de voorrondes
onder andere de teams van Hikari,
Bosmeester en Kenamju verslaat en
in de halve finale het topteam van
de Korte verslaat dan heb je de fina-

leplaats dik verdiend. De finale werd
helaas verloren maar een tweede
plaats in zo’n sterk bezet toernooi
voor een jonge judoschool als Pijloo Sports mag met recht een topprestatie worden genoemd. Ook de
jeugdjudoka’s in de leeftijdgroep 10 jaar deden het goed. Zij versloegen topteams zoals Ben Rietdijk Sport, Bosmeester en Kenamju. Door twee verliespartijen onderweg werden zij uiteindelijk vijfde. Ook dat is een goede prestatie
en ook zij kregen een mooie beker
mee naar huis. Met zoveel succes
op één dag mag gezegd worden dat
Pijloo Sports op de goede weg is om
zich te nestelen tussen de jeugdtopteams in Nederland. Wil je ook op
judo? Meld je dan snel aan voor de
gratis proeflessen in Aalsmeer tijdens de maand september via info@pijloosports.nl of neem een kijkje op de website www.pijloosports.
nl.

Toekijkende gasten in de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer

Pramenrace ook weer voor
gehandicapten één groot feest
Aalsmeer - Theater van de lach was
niet alleen het thema van de pramenrace, ook in de tuin van zorgcentrum Aelsmeer was het afgelopen zaterdag een feest waar veel
gelachen is.
Ruim 100 gehandicapten hebben op
uitnodiging van het Rode Kruis genoten van de vele langsvarende pramen. Al weer voor het zevende achtereenvolgende jaar kwam een groot
aantal bewoners van Ons Tweede Thuis zeer enthousiast naar het
zorgcentrum waar ze door jongeren, vrijwilligers van het Rode Kruis,
werden ontvangen. Dit jaar voor het
eerst waren er ook gasten bij uit een
woonvoorziening in Hoofddorp. De
eerste vrijwilligers waren al om 9.00
uur druk in de weer met het opbouwen van de door tuincentrum Het
Oosten gedoneerde partytent en
het klaar zetten van alle klapstoelen langs de waterkant. Nadat alle
broodjes door enkele jongeren gesmeerd waren in de keuken van het
zorgcentrum, arriveerden de eerste
gasten. Enkele groepen werden met
(rolstoel)bussen opgehaald, terwijl
anderen de ‘benenwagen’ kozen
met dit lekkere weer. In het kader
van het thema kregen alle gasten
bij binnenkomst een feesttoeter, om
met elkaar de langsvarende pramen
toe te toeteren.
Eén van de pramen had ’s ochtends
op weg naar de startlocatie op elke
stoel al een bananen-sleutelhanger
klaargelegd. Hier waren alle gasten
heel blij mee. Net voordat de eerste
praam de Brandewijnsloot invoer,
boden de jongeren van het Rode

Kruis alle gasten een heerlijke lunch
aan bestaande uit broodjes, krentenbollen, fruit en een drankje. Net
als vorig jaar was de lunch beschikbaar gesteld door Koster C1000. Al
smikkelend genoot iedereen in volle
teugen van de fraai uitgedoste pramen en vrolijke muziek.
De gasten werden door de pramen,
welke meermaals door de Brandwijnsloot kwamen, flink verwend:
Menig tros bananen, sponsen in de
vorm van een watermeloen en bossen rozen werden hen toegeworpen. Helemaal leuk werd het toen
burgemeester Pieter Litjens samen
met Miss Aalsmeer, Jolien Meijer,
uit de boot stapte om de gehandicapten en andere aanwezigen de
hand te schudden en een kort interview voor de camera te houden. Nadat alle boten voor de tweede keer
waren langs gevaren werd het tijd
om op te stappen en met blije, voldane en door de zon verkleurde gezichten vertrok men, de Rode Kruis
jongeren bedankend, naar de busjes en gingen andere groepen weer
lopend terug naar hun woonvoorzieningen.
Ook de jongeren van het Rode Kruis
kijken terug op een zeer geslaagde middag en danken het zorgcentrum Aelsmeer voor de gastvrijheid
en prettige medewerking.
Jongeren die ook graag een keer de
handen uit de mouwen willen steken voor gehandicapten of ouderen in Aalsmeer / Uithoorn of meer
informatie willen, kunnen een email
sturen aan rodekruisjongeren@
gmail.com.

Amstelveens Poppentheater
gaat onder water!
Amstelveen - Op zaterdag 19 september komen de Lange Mannen
in het Amstelveens Poppentheater.
Twee stoere, lange vissers staan te
hengelen en dromen over de wereld op de bodem van de rivier. Ze
hopen dat er ook een zeemeermin
woont die van lange mannen houdt.
Maar wie vangt haar het eerste?
Een grappige voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar met veel muziek
over jaloezie, vriendschap, dromen
en je veilig en geliefd voelen.
En op zondag 20 augustus brengt
Virga Lipman een muzikale poppentheatervoorstelling vol humor over
de kracht van water en de kracht

van fantasie. Freddy gaat naar een
klein eiland in de zee en verzint daar
avonturen met een zeemeermin. Zijn
fantasieën verteld hij voor de radio
aan zijn luisteraars. Als Freddy’s eiland in een storm onder water loopt
is het toch echt een zeemeermin die
hem komt redden. Maar zeemeerminnen bestaan toch niet?
De toegangsprijs bij beide voorstellingen bedraagt 7 euro en de aanvangstijd is 14.30 uur.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

OSA-avond: Jongeren en
ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer - Op woensdag 7 oktober
houdt OSA weer haar jaarlijkse presentatieavond. Dit jaar is het thema
‘Jongeren en ontwikkelingssamenwerking’. De avond begint om 20.00
uur, maar vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden welkom in de raadskelder van het gemeentehuis om de
informatiestands van diverse organisaties, die de afgelopen periode
subsidie hebben ontvangen voor
de door hun ondersteunde projecten, te bekijken. Ook de Wereldwinkel Aalsmeer zal aanwezig zijn met
een informatietafel. De presentaties
die deze avond zullen worden gehouden zijn die van een groep van
twintig jongeren van de Christelijk
Gereformeerde kerk in Aalsmeer en
de Nederlands Gereformeerde kerk
te Rijsenhout en een groep jongeren van de Nederlandse Hervormde kerk en de organisatie Dienstverlening Jongeren Wereldwijd met
initiatiefnemer Yvonne de Jong uit
Aalsmeer geeft uitleg. De projecten
waarvoor zij zich ingezet hebben
bevinden zich respectievelijk in Zuid
Afrika, Mexico en Botswana. Wethouder Jaap Overbeek zal de werkwijze van OSA en het subsidie beleid van de gemeente opnieuw kort
toelichten.
Een dwarsfluitensemble van jongeren van Kunstencentrum De Hint
zal met onder andere Latijns Amerikaanse muziek de avond opvrolij-

Streek - PopSport is een landelijk
educatief project waarin schoolbands en hun managementteam
van medescholieren de mogelijkheid krijgen te werken aan hun muzikale en zakelijke vaardigheden.
Tijdens PopSport leren de deelnemers wat er allemaal bij komt kijken om in een band te zitten en wat
ze moeten doen om verder te komen in de muziekwereld. De afgelopen jaren vond het project plaats
in de provincies Zeeland, Limburg
en Noord-Brabant. Vanaf september
2009 heeft ook de provincie NoordHolland zich aangesloten bij Popsport. Stichting De Kunst en stichting NH-Pop zijn de organiserende partijen achter Popsport NoordHolland. Concreet betekent dit dat
Noord-Hollandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar mee kunnen
doen aan Popsport 2009! PopSport
gaat in de eerste plaats niet over talent of over hoe goed de band al is,
maar over de ontwikkeling van een
(school)band. De band mag zelf bepalen waaraan ze willen werken tijdens PopSport. Er is keuze uit een
breed aanbod van workshops die
worden gegeven door professionals uit de muziekbusiness. Enke-

le voorbeelden van workshops zijn:
bandcoaching, boekingen en promotie, management en podiumpresentatie maar ook een dag de studio in hoort bij het aanbod! Tijdens
dit proces worden de teams gevolgd
door een jury die uiteindelijk een
winnaar kiest. Het gaat erom welke
band de meeste vooruitgang heeft
geboekt tijdens PopSport. Het unieke aan PopSport is dat het niet alleen om een band gaat, want om de
band heen wordt een managementteam geformeerd. Dit managementteam zijn weer klasgenoten of vrienden van de bandleden. Hiernaast is
de relatie met school ook kermerkend voor dit educatieve jongerenproject. Het is namelijk de school
(ckv-muziekdocent) die een band
op kan geven vanuit het idee om de
betrokkenheid vanuit school te vergoten en kansen te generenen voor
binnen- en buitenschoolse educatie middels PopSport. Jongeren en
scholen die geinterreseerd zijn in
PopSport, kunnen kijken op www.
popsport.nl. Inschrijven kan tot 30
september. Er is binnen de de eerste editie van PopSport Noord-Holland slechts plek voor 6 bands, dus
wees er snel bij!

Bedrijfsbrandweer actief

Oefening ‘Werken op
hoogte’ bij FloraHolland
Aalsmeer - De komende weken
oefent de Bedrijfsbrandweer van
FloraHolland Aalsmeer met werken
op hoogte. Bij brandbestrijding en
hulpverlening is het veilig werken
op hoogte een belangrijk hulpmiddel voor de brandweer. Zo kan bijvoorbeeld bij een brand op een dak
snel en verantwoord hulp worden
geboden.
Het is van belang dat brandweermensen ook daar in opgeleid en getraind worden. Hiervoor heeft de
brandweer onlangs een materiaalpakket samengesteld dat niet alleen

Zegelkids starten
verzamelseizoen
Aalsmeer - Vrijdagavond 18 september komen de zegelkids weer bij
elkaar in Het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. Als je meer wil weten moet je die avond om 19.00 uur
aanwezig zijn.
Op deze eerste avond van het seizoen gaan de jongens en meiden
de vakantiepost bekijken. Uit wel-

voldoet aan de eisen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar
ook geschikt is voor complexe locaties zoals vestiging Aalsmeer. Daarnaast wordt er een groep brandweerlieden opgeleid om reddingen op hoogte uit te kunnen voeren. In en om de gebouwen zijn vaak
mensen aan het werk in hoogwerkers en op ladders en daken, waarbij een kans op een val aanwezig is.
Ook voor die situaties heeft de bedrijfsbrandweer van FloraHolland
Aalsmeer binnenkort een getraind
team klaarstaan.

ke landen en wat voor frankering
is gebruikt, want dat is lang niet altijd een postzegel. En, je kunt punten verzamelen die je mag besteden op de speciale jeugdveilingen
van de Zegelkids. Nieuwsgierig?
Kom vrijdagavond kijken en luisteren en neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee. Ook bij de zegelkids geldt, hoe meer zielen hoe
meer postzegelvreugd. Willen je ouders meer informatie dan kunnen
zij contact opnemen met Ellie, tel:
0297-361819.

ken. Iedereen wordt uitgenodigd deze vrolijke en kleurrijke informatieve avond te bezoeken. Er kan meer
te weten gekomen worden over het
verstrekken van subsidie voor ontwikkelingssamenwerking door de
gemeente Aalsmeer via OSA. Misschien is een groep of vereniging
zelf bezig met een project in de gemeente dat mogelijk voor subsidie
in aanmerking komt. Zie daarvoor
ook de website van OSA: www.osaaalsmeer.nl.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK speelmiddag is gewonnen
door Wil ter Horst met 5194 punten.
Op twee is Antoon van Rijn geëindigd met 4888 punten, op drie Arie
Oliemans met 4880 punten en op
vier Wim Buskermolen Gzn met 4874
punten. Bij het pandoeren behaalde
Wim Buskermolen de hoogste eer
met 710 punten, gevolgd door Dora
Wittebol met 590, Tom Verlaan met
580 en Kees van de Meer met 520
punten. De volgende kaartmiddag
is op woensdag 23 september vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.

Cursus Mozaïek voor tieners
Aalsmeer - Donderdag 24 september start bij De Werkschuit een cursus mozaïek voor kinderen vanaf 9
jaar. De cursus bestaat uit zes lessen, is van 16.00 tot 17.30 uur en de
kosten zijn 50 euro inclusief materiaal. Tijdens deze mozaïekcursus
mogen de deelnemers een kleurige
mozaïekspiegel of schaal maken, de
keuze is in deze vrij.
Voorbeelden liggen klaar bij De

Werkschuit, de cursisten mogen
ook zelf iets verzinnen of meenemen. Gestart wordt met knippen en
lijmen, zodat het een mooi mozaïek
wordt. Als laatste wordt het werkstuk gevoegd in een eigen gekozen
kleur. De cursisten gaan uiteindelijk naar huis met een kant en klaar
werkstuk. Inlichtingen en opgave via
www.g.kleinorg/wsa/ of bel 0297340150, Margot Tepas.
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Rabo VIP-tas voor tien
bezoekers kindermiddag

Christelijke Kinderboekenmaand
in De Ichtusshop: Heerlijk!
Aalsmeer - Van 19 september tot
en met 31 oktober is het Christelijke Kinderboekenmaand. Thema
van 2009 is Heerlijk Tijdens de actiemaand zetten honderden boekhandels, bibliotheken en scholen christelijke kinderboeken in de
schijnwerpers. Ook De Ichtusshop
in de Kanaalstraat doet mee aan de
Christelijke Kinderboekenmaand
2009. Ter gelegenheid van de actiemaand is in de winkel een breed
scala aan actiematerialen rond het
thema Heerlijk! te vinden. Zo zijn er
drie nieuwe actieboeken verkrijgbaar tegen een speciale actieprijs
en de nieuwe kinder cd met liedjes
van onder andere Elly & Rikkert ligt
klaar. Voor de drie- tot zesjarigen is
er het prachtige prentenboek Dorus en Ko. Het is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal over een slager die zich steeds meer gaat hechten aan het varkentje dat hij vetmest.
Geschreven door Helga Warmels en
prachtig getekend door Marieke ten
Berge (uitgeverij Callenbach). Voor
kinderen van zes tot negen jaar
verschijnt het boek Aardbeien met
slagroom, over een meisje dat op
zoek gaat naar haar vader – en die
is kok in een restaurant! Het boek is
geschreven door Jeanette Molema
en uitgegeven door uitgeverij Columbus. Iris Boter schreef én tekende het actieboek Dat eet ik écht niet!
voor de leeftijd van negen tot twaalf
jaar, een grappig verhaal over een
verwend meisje dat van haar tante op het platteland leert dat verse
groente best lekker kan zijn (uitgeverij Mozaïek Junior).

Werkmap
Voor de scholen verschijnt een speciale werkmap met lessuggesties en
verwerkingen rond de verschillende aandachtspunten van het thema
Heerlijk!. De map heeft een praktisch A4-formaat met vrij kopieerbare werkbladen.
De werkmap is samengesteld door
Vrouwke Klapwijk. Zij is een bekende kinderboekenauteur en heeft
een adviesbureau op het gebied van
kinderboeken.
Witte Voeten
In de Christelijke Kinderboekenmaand 2009 doen veel scholen
en kinderen mee aan een nieuwe
spaaractie: de Witte Voeten actie. Ze
zetten hun voet in de witte verf en
daarna op een zwarte doek of papier. Hun voetafdruk laten zij sponsoren door familie en bekenden en
daarmee sparen ze voor kinderen in
Assam in Noordoost-India, die niet
naar school kunnen gaan en daardoor ook niet kunnen lezen.
De slogan is: “Zet je voet in de verf
voor het goede doel!” Kijk voor meer
informatie op www.redeenkind.nl/
wittevoeten.
Iedereen is van harte welkom in de
Ichtusshop in de Kanaalstraat op
dinsdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. De koffie staat
klaar.
Mocht u interesse hebben om als
vrijwilliger een ochtend of middag
in De Ichtusshop aan het werk te
gaan dan kunt u voor meer informatie naar de winkel komen of mailen
naar ichtusshop@online.nl.

Speeltoestel voor kinderboerderij
Aalsmeer - Onlangs is in kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer een nieuw speeltoestel in gebruik genomen. Het speelhuisje met
glijbaan is een gift van MercedesBenz dealer Biemond & van Wijk uit
Aalsmeer. Theo van der Hoek, voorzitter van Boerenvreugd vertelt: “We
waren al enige tijd op zoek naar een
nieuw speeltoestel voor de kinderboerderij. Maar met zo’n dertigduizend bezoekers per jaar wilden we
wel iets hebben wat sterk en duurzaam is. De aanschaf zou gefinancierd worden uit de opbrengst van
een loterij die we vorig jaar hebben
gehouden. De nacht er na is er echter ingebroken in de boerderij en is
de volledige opbrengst van die dag
gestolen. Hierdoor zagen we onze
plannen voor een mooi speeltoestel in rook opgaan. We waren dan
ook bijzonder blij toen onder andere Biemond & van Wijk ons de helpende hand toestak.” Jacco Biemond van Biemond & van Wijk reageert hierop: “Begin dit jaar hebben we onze nieuwe showroom aan
de Lakenblekerstraat geopend. Omdat maatschappelijke en lokale betrokkenheid is iets waaraan binnen
ons bedrijf veel waarde wordt gehecht, zochten we een goed doel
waarmee we de opening van ons

pand een extra feestelijk tintje konden geven. Nadat het verhaal van de
kinderboerderij ons ter ore was gekomen, wilden wij deze vrijwilligers
een hart onder de riem steken. Tijdens de openingsavond hebben we
onze gasten opgeroepen een donatie te doen om het nieuwe speeltoestel aan te kunnen schaffen. Uiteraard hebben we daarna zelf ook nog
een duit in het zakje gedaan waardoor de mogelijkheid ontstond een
mooi en groot speeltoestel te doneren.” Het speeltoestel is vervaardigd
door de firma Wico uit Aalsmeer en
is door de eigen vrijwilligers van de
kinderboerderij gemonteerd en geplaatst. Penningmeester Cees Hageman van Boerenvreugd is blij met
de uitbreiding. “We zijn constant
bezig met verbetering en vernieuwing van de kinderboederij. De exploitatiekosten kunnen we in principe dekken met de giften van donateurs. Bovendien zijn er diverse cliënten van Ons Tweede Thuis doordeweeks actief bij de verzorging van
de dieren. Maar voor de grotere uitgaven en aanschaf of vervanging
van materiaal en speeltoestellen zijn
we toch afhankelijk van sponsors.
De donatie van Biemond & van Wijk
was voor ons dan ook een welkome
verrassing.”

Peter Eveleens, Jan Hilverda, burgemeester Pieter Litjens en Jan Eveleens (van
links naar rechts) bij de uitreiking van de oorkonde bij het verlenen het predikaat ‘Koninklijk’ aan de Hilverda Groep
						
-.-.-

Uitreiking door burgemeester Pieter Litjens

Hilverda Groep ontvangt
predikaat ‘koninklijk’
Aalsmeer - - ‘’De grote waardering
voor de Hilverda Groep wordt onderstreept door het Koninklijk Besluit het predikaat Koninklijk toe
te kennen aan deze prachtige onderneming”. Dat zei burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer bij
de afsluiting van zijn speech tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Hilverda Groep
in Haarlem op woensdag 9 september. Jan Hilverda, algemeen directeur van de sierteeltonderneming,
zei de koninklijke onderscheiding
ook te zien als een blijk van waardering voor alle medewerkers en relaties. “In goede gezondheid honderd jaar worden is voor een bedrijf een prestatie. Daarbij de erkenning van het predikaat Koninklijk is
voor ons, onze voorgangers, maar
ook voor de nieuwe generatie bijzonder eervol”, aldus Jan Hilverda in
zijn dankwoord aan burgemeester
Litjens. Voorafgaand aan de officiële
uitreiking stond Litjens stil bij zowel
de zakelijke als de maatschappelijke rol van Hilverda. “Sinds de oprichting in 1909 is Hilverda, zowel in
de export van bloemen als in de veredeling en vermeerdering van sierteeltgewassen een zeer innovatie-

ve onderneming geweest. Nieuwe
markten, nieuwe producten, nieuwe technieken en nieuwe processen: honderd jaar pionieren is een
leidraad geweest voor de drie generaties. Daarmee heeft Hilverda een wereldwijd toonaangevende positie en reputatie verworven.
En ook maatschappelijk is Hilverda een voorbeeldbedrijf. Aanvankelijk alleen in Aalsmeer en omgeving, inmiddels ook met eigen vestigingen in vele landen”, aldus Litjens.
Hij overhandigde de bij het predikaat behorende oorkonde aan Jan
Hilverda en zijn collega-directieleden Peter Eveleens en Jan Eveleens.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst
in de prachtig met bloemen gedecoreerde Philharmonie in Haarlem
gingen pioniers uit het verleden, van
het heden en van de toekomst in op
geschiedenis en toekomst van de
Hilverda-bedrijven, gepresenteerd
door Tineke Verburg. Naast de voor
iedereen verrassende bekendmaking van het predikaat Koninklijk,
beleefden de gasten ook de primeur
van het rijk geïllustreerde jubileumboek ‘Honderd jaar pionieren - een
kwestie van durf’ over de Hilverda
Groep van 1909 tot en met 2009.

Week van de Smaak ook in Aalsmeer

Kom proeven bij Holland
Kaascentrum op de markt
Aalsmeer - Van 20 tot enmet 27
september viert Nederland voor de
derde keer de Week van de Smaak,
want dan is het verse streekproduct
jarig! Er is een Hoofdstad van de
Smaak en hele straten worden omgetoverd tot Smaakstraten. Ook op
de markt in Aalsmeer aanstaande
dinsdag kan genoten gaan worden
van écht eten.
Op 22 september bent u welkom
bij Holland Kaascentrum op de warenmarkt op het Raadhuisplein voor
een gratis proeverij met MarktMerk
Boeren Meshanger en de originele Boeren Leidse 30+ kaas. Holland
Kaascentrum is dan op de markt te
vinden van 9.00 tot 16.00 uur. Kom

proeven en genieten van deze twee
ambachtelijke producten vers van
het mes!
De Week van de Smaak inspireert
door ambachtelijke streek- en seizoensgebonden producten centraal
te stellen. De Week van de Smaak
draagt bij aan de bewustwording
van duurzame herkomst van producten en laat mensen genieten van
eerlijke producten en pure smaken.
Dit jaar doen in het hele land circa
400 bedrijven en organisaties mee
met meer dan 3.500 activiteiten op
locatie. Meer info over de proeverijen bij Holland Kaascentrum is te
vinden op www.hollandkaascentrum.nl

Aalsmeer - - Woensdag 9 september was het druk in het centrum.
Honderden kinderen liepen met hun
ouders, opa’s en oma’s richting de
feesttent op het Praamplein. Reden:
De vijftiende editie van de Rabo kindermiddag! In verband met de jubileumeditie van de kindermiddag
was een speciaal programma samengesteld.
Allereerst Bart Juwett met een verrassend optreden. Goochelen, buikspreken en een ballonenact, alles met behulp van de kinderen
in de zaal. Aansluitend een spetterend optreden van de meidengroep Djumbo. Bij binnenkomst kregen de jongens en meisjes een formulier uitgereikt. Hiermee maakten tien kinderen kans op een meet
en greet met Djumbo in de speciale VIP-ruimte. Kantoordirecteur Nic
Kors heette alle kinderen van harte

en trok tien gelukkige winnaars uit
de stapel met formulieren. De winnaars kregen een exclusieve Rabo
VIP-pas omgehangen. Na de optredens stonden in de VIP-ruimte tien
zenuwachtige kinderen vol spanning te wachten op de meiden van
Djumbo. Tien paar kinderogen waren volledig gericht op de deur. En
ja hoor, toen Lindsy, Lotte en Svenja
binnenkwamen viel het volledig stil.
Gelukkig zijn de meiden wel iets gewend en was het ijs al snel gebroken. De meiden deelden handtekeningen uit en gingen met de winnaars op de foto. Na afloop van deze
bijzondere ontmoeting gingen tien
zeer gelukkige kinderen naar huis.
Alle kinderen kregen na afloop nog
een Rabobanktasje mee naar huis
met een pakje drinken, popcorn en
chips. Al met al een zeer geslaagde middag!

Fotograaf: Kees van der Veer.

Topslijter Pappot ook voor
verhuur en feesten!
Aalsmeer - Alweer drieënhalf geleden is het dat Sjon Pappot de slijterij
van Kommer Baardse in de Dorpsstraat 32 overnam. Het staat de ondernemer nog vers in het geheugen. “De winkel was al bijna leeg
verkocht. We moesten snel een beslissing nemen. Binnen zes weken
hebben we de overname geregeld.”
Kommer Baardse werd de Bottelier
en onlangs is naam van deze horecaketen gewijzigd in ‘uw topSlijter’.
Sjon Pappot wijst trots naar de nieuwe rode met witte borden die prijken op de gevels en vertelt dat onlangs ook een Smart-auto in topSlijter-stijl in gebruik is genomen.
Topslijter Pappot heeft alles in huis
op het gebied van (fris)drank voor
feestjes, dineetjes en andere feestelijkheden. Zelf ophalen in de winkel kan, maar er wordt ook bezorgd.

Wat waarschijnlijk nog niet iedereen
weet, is dat Pappot ook het adres
is voor benodigde party-middelen
als stoelen, terras-, buffet- en statafels, barkrukken en tapinstallaties.
Natuurlijk zitten ook partytenten in
het verhuurpakket, evenals partyverlichting en zelfs heaters, barbecues, koelkasten en glazen. De uitgebreide keuze aan wijnen, champagnes, gedestilleerd en frisdranken maken een feest compleet. Een
telefoontje of een fax en alle benodigdheden voor een gezellige party
zijn besteld. Makkelijk en, ook belangrijk, heel betaalbaar. Meer weten? Topslijter Sjon Pappot heet u
welkom in de winkel in de Dorpsstraat. Telefonische informatie inwinnen kan via 0297-324562 en wie
een fax wil sturen kan dit doen naar
0297-345113.

Open dag Kreeft en van Wissen

Airco voor familie van Dam
Aalsmeer - Op de corsobraderie
op 5 september jongstleden heeft
Kreeft & Van Wissen in de Dorpsstraat een open dag gehouden. Er
was ondanks het slechte weer veel
aanloop. Naast advies konden
de bezoekers ook kans maken op
mooie prijzen met het rad van fortuin. En de kinderen konden zich
vermaken op het springkussen. Eén

van de hoofdprijzen is gewonnen
door familie van Dam. Hun jongste
dochter mocht een draai geven aan
het rad en won daarmee een airco
aangeboden door ACC. De tweede
hoofdprijs een ATAG combi CV ketel
is helaas niet gewonnen, deze prijs
gaat Kreeft & Van Wissen alsnog
verloten. Hoe dit gaat gebeuren, is
binnenkort te lezen in deze krant.

Open huis bij Nicky Markslag
Aalsmeer - Op zaterdag 19 september houdt bloemenarrangeur
Nicky Markslag open huis en kan
genoten worden van allerlei bloemwerk. Er worden diverse bloemsierkunst-stijlen gedemonstreerd door
diverse collega’s en leerlingen.
Ook wordt informatie gegeven over
de workshops die door het jaar heen
worden gegeven. Behalve aan liefhebbers geeft Nicky ook opleidingen aan mensen die het vak in willen of bloemisten die een stijl of
techniek beter willen leren beheersen. Nicky Markslag houdt van alle stijlen mits deze goed worden uit-

gewerkt. Zij houdt van bloemen met
een duidelijke, stevige structuur,
van roomkleuren en groentinten en
werkt momenteel graag (vanwege
de herfst) met de kleurcombinatie
oranje, rood en donkerpaars. Als het
om de seizoenen gaat, heeft zij een
voorkeur voor de nazomer en de
herfst, vanwege de vruchten en de
weelderigheid.
De open dag is van 14.00 tot 17.00
uur in het atelier van Nicky Markslag aan de Ophelialaan 179a. Iedere belangstellende is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op
www.markslag.com.

Hightea in Fontaine Royale
Amstelveen - Vanaf 27 september
is het iedere zondag mogelijk te reserveren voor een Hightea met livemuziek van de Amstelveense Kirsten
Michel bij Résidence Fontaine Royale aan de Dr. Willem Dreesweg 1 in
Amstelveen. Van 14.00 tot 17.00 uur
gezellig met familie en/of vrienden

een Hightea gebruiken met live easy
listening muziek op de achtergrond.
De Hightea bestaat uit onder andere chocoladebroodjes, slagroomsoesjes, zalmsalade en verschillende sandwiches. Kijk voor meer informatie op www.fontaineroyale.nl
of bel naar 020-6401501.

Taart na stedentrip Wenen
Aalsmeer - Dinsdag was het weer
tijd voor de taart voor een kaart actie
bij Holland International De Arend.
Dit keer ging de taart naar Kelly Vermeent en Remco Kaapaan.
Kelly en Remco zijn op stedenbezoek naar Wenen geweest. De tip
van hun luidt: Ga romantisch dineren bij zonsondergang in de Prater, je krijgt zo een heel ander beeld
van Wenen. Remco en Kelly waren niet alleen verrast met de taart,

maar ook met de schoonheid van de
stad Wenen. Voor de maand september heeft reisbureau De Arend
niet alleen een actie voor mensen
die weg gaan, maar ook voor mensen die hun reis in september gaan
boeken. Want iedere boeking maakt
kans op het winnen van een Dell
laptop. Loop even binnen, dan kunnen de medewerkers van De Arend
in de Zijdstraat U alles over deze actie vertellen.

Remco, Kelly en Erna van den Heuvel van reisbureau de Arend.

Weer ‘samen uit eten’ met
ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - Gezelligheid kent geen
tijd, zo bleek tijdens de gezamenlijke maaltijd door ouderen in initiatief
van de ANBO Aalsmeer in De Oude
Veiling. Behalve van de voortreffelijke maaltijd werd ook genoten van
het onderling contact. Uit negentien
‘smulpapen’ bestond de groep. Na
een drankje kon er gekozen worden
uit een speciaal samengestelde senioren menukaart. Allen vonden de
avond heel geslaagd en zeker voor

herhaling vatbaar. En hier wordt gehoor aan gegeven. De volgende ‘eterij’ is op donderdag 24 september,
dit maal in Het Wapen van Aalsmeer
in de Dorpsstraat. Voor 25 euro krijgen de deelnemers een driegangen
menu met aangepaste porties aangeboden. Deelnemen kan door een
week van te voren te reserveren bij
Kees en Tineke Vreeken, telefonisch
via 0297-326294 of via email: cees.
tineke@planet.nl.
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Jolien Meijer voor tweede maal miss Aalsmeer

Vijftiende feestweek: Eén groot feest voor velen

Aalsmeer - De vijftiende feestweek mag een groot succes genoemd worden. Geen enkele dag
kende een dip, massaal is Aalsmeer
en omgeving naar de tent gekomen.
Tijdens de kerkdienst op zondag
was de tent goed gevuld, de SPIE
mocht maandag heel veel deelnemers begroeten en de modeshow
op dinsdagavond was uitverkocht.
Tijdens de eerste middag activiteit,
de kindermiddag, zat de tent vol
met jeugdige inwoners voor Bart
Juwett en de meidengroep Djumbo en zo’n 1.500 mensen kwamen
af de Aalsmeerse bandjespresentatie met optredens van King Pelican,
Rood, Wild, Alsjemaar Vande Straatband en Ten Beers After op woensdagavond. Donderdag stond in het
teken van de miss verkiezing en deze avond was, net als de vrijdag, uitverkocht. Het publiek mocht meestemmen en allen kozen uiteindelijk
voor de winnares van vorig jaar: Jolien Meijer. Net naast de kroon belandde Joanny Haspels (miss 2003)
en Lisette de Wilde (miss 2006). De
optredens van Jan Leliveld, Waylon,
Belle Perez en Danny de Munk werden gewaardeerd en beloond met
luid applaus. Voor de vrijdagmiddag waren de oudere inwoners gevraagd naar de tent te komen. Ook
dit bleek niet teven dovemansoren
gezegd: Wieteke van Dort heeft nog
steeds veel fans.

Vrijdagavond was de avond waar
vooral veel jongeren reikhalzend
naar uitkeken, met Wolter Kroes,
Nick en Simon en Wesly Bronkhorst. Een lange rij wachtende
voor de tent was het gevolg. Eenmaal binnen, stonden de bezoekers
dicht tegen elkaar aan ‘geplakt’ om
maar zo dichtbij mogelijk de zangers te kunnen zien optreden. Er
werd meegezongen en geklapt, er
hing een prima sfeer. Zaterdagavond was alweer de laatste feestweek-activiteit in dit jubileumjaar.
Een uitsmijter met opnieuw een uitverkochte tent voor showband Tour
de Funk, Eddy Walsh, Thomas Berge en Jan Smit. Henk Sietsema van
de organisatie kijkt tevreden terug
op de feestweek: “Helemaal top.
Drie avonden uitverkocht, de bandjesavond meer bezoekers dan vorig
jaar, de kindermiddag was gezellig en druk en de ouderenmiddag is
ook prima verlopen. Super.”
Voor volgend jaar heeft Sietsema
al één boeking. Wolter Kroes gaat
optreden in het land met een grote
band met onder andere blazers en
doet tijdens zijn tour ook Aalsmeer
aan. En verder? “Ja, ze willen natuurlijk allemaal weer Jan Smit en
Nick en Simon, maar ik vind dat
we nu toch eens andere artiesten
moeten nemen.” En lachend: “ Ach,
wie weet worden Marco Borsato en
Guus Meeuwis nu goedkoper.”
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RKDES2 wint zaalvoetbaltoernooi
voor damesteams in Proosdijhal
Kudelstaart - RKDES organiseerde op vrijdag 4 september voor de
derde keer een geslaagd zaalvoetbaltoernooi voor damesteams in de
Proosdijhal. Vanaf kwart voor zeven
stroomde de hal vol met jonge en
ook vooral oudere maar zeer ervaren voetbalsters.
Al gauw was duidelijk dat het toernooi in het teken zou staan van gezelligheid, want voor iedereen was
het een weerzien na vakanties. Om
19.10 uur werd onder leiding van
de twee scheidsrechters: Klaas en
Ben gestart met het toernooi. TABA
kwam met een grote delegatie uit
Amsterdam. Zij hadden totaal negen dames met heel veel voetbalervaring. De bal werd ook prima rondgespeeld en deze vereniging legde
dus beslag op een keurige tweede
plaats. KDO beschikt ook over veel
damesteam en één van deze teams
speelt 2e klasse, waar ze zich vorig
jaar keurig staande heeft gehouden.
KDO had natuurlijk wel wat versterking van de DES dames, maar lieten een prachtige pot voetbal zien
tegen RKDES 2 en het was jammer
dat ze net geen gelijkspel konden
behalen.
De tribune heeft wel genoten van
deze wedstrijd. Ondanks goed voetbal van dit team, kwamen zij in de
totaal uitslag niet verder dan de vijfde plaats. AZV ging onverwachts

met de grootste beker naar huis.
Maar die hebben ze verdiend, ondanks de zesde plaats. Door een
zieke had dit team maar vijf speelster en geen keepster (die zoeken
ze nog).
Met hulp van andere speelsters en
de keepsters van de andere teams
konden de meiden toch steeds
compleet voetballen. De dames van
RKDES 1 stonden niet als team op
het veld, maar waren verdeeld over
de andere teams. Niet elk team
was nog compleet en dus aangevuld met deze dames had elk team
een keeper en genoeg speelsters.
Het leek erop dat de, toch al wat oudere dames, geen moeite hadden
met de conditie en dat belooft dus
een prima start aanstaande donderdag in de Emergohal. RKDES 2 is
een nieuw team, bestaande uit jonge meiden die al een aantal jaren bij
RKDES op het veld voetballen of gevoetbald hebben. De meiden lieten
goed voetbal zien, met hard werken
en mooie zeges werd dit team onverslagen eerste op dit toernooi. RKDES 3 en RKDES 4 zijn aan elkaar
gewaagd en dat bleek ook weer tijdens dit toernooi. Met een klein verschil in doelsaldo legde RKDES 4
beslag op de derde plaats en werd
RKDES 3 vierde. Beide teams zien
het seizoen met vertrouwen tegemoet.

Snelle lopers Florimex Baanloop
actief op speciale dag
Aalsmeer - Woensdag 9 september
2009, ofwel 090909 was een speciale dag, als was het maar omdat het
de laatste Florimex Baanloop van
het seizoen was. Het was weer perfect hardloop weer, niet te warm en
geen regen.
Het lijkt erop dat de Florimex Baanloop steeds bekender wordt. Waren
de gasten in augustus nog afkomstig uit Amsterdam, ditmaal was een
groep lopers speciaal uit Monnikendam afgereisd. Vanaf de start gingen de heren Sven Borghardt en Sacha Muhlebach er als een stel ‘hazen’ vandoor. Al snel was het gat
zo groot dat zelfs de regionale topper Frans Woerden, die in het afgelopen seizoen 11 van de 12 Baanlopen heeft uitgelopen, niet kon
aanhaken en als derde over de finish kwam. De tijd van Sven was
met 16:52 minuten goed, loopmaat
Sacha klokte 17:25 en Frans kwam
na 17:33 minuten over de finish. Bij
de dames was Mirjam Colijn voor
de tiende keer aanwezig bij de Florimex baanloop. Haar maandelijkse
gevecht met Els Raap was deze keer
iets zwaarder, omdat Mirjam de dag
ervoor al derde was geworden bij de
10 kilometer tijdens de Dorpsloop.
Blijkbaar zaten de 10 kilometer nog
in haar benen, want Mirjam kwam
als derde over de finish in een tijd
van 22:27 minuten terwijl Els Raap
bijna een minuut eerder was gefinished op 21:29 minuten.
Het was echter Karin Versteeg die

als eerste over de finish kwam in
19:58 minuten.
De Florimex baanloop statistieken
laten zien dat veel lopers regelmatig terugkomen. In totaal hebben
239 lopers meegedaan in het afgelopen seizoen: Goed voor in het
totaal 708 deelnemers, gemiddeld
60 lopers per keer. Cedar Spaargaren heeft alle twaalf lopen meegedaan; Frans, John Celie en Jos Snel
hebben elf lopen meegedaan; acht
personen hebben tien keer gelopen. De bijbehorende prijzen worden tijdens de Florimex Baanloop
van woensdag 14 oktober uitgereikt. Meer informatie over tijden,
etc. is terug te vinden op de website: www.avaalsmeer.nl Atletiekvereniging Aalsmeer hoopt de 239 lopers van afgelopen seizoen ook komend seizoen, dat begint op woensdag 14 oktober, te kunnen begroeten. Nieuwe lopers zijn uiteraard
ook welkom, de start is om 20.00 uur
en de baan ligt in de Sportlaan. De
vrijwilligers die het afgelopen seizoen hebben geholpen worden bij
deze hartelijk bedankt.
Hopelijk kan het bestuur het komend seizoen weer op jullie hulp
rekenen om de Florimex Baanloop
mogelijk te maken. AVA doet er alles aan om het de lopers naar de zin
te maken.
Mocht je ideeën hebben om de
loop nog leuker of beter te maken laat het dan svp weten: info@
avaalsmeer.nl.

Voetbalwedstrijd tegen De Dijk

RKDES doet zichzelf te kort
Kudelstaart - RKDES moest zijn
tweede wedstrijd spelen op sportpark Calslagen tegen de Dijk uit
Amsterdam, vooraf werd de Dijk gezien als één van de grote favorieten voor de titel. Maar ook de plaatselijke FC wordt hoog ingeschat
door de kenners, zodat er afgelopen
zondag een interessante wedstrijd
werd gespeeld. RKDES speelde in
dezelfde opstelling als waar ze vorige week mee waren begonnen en
startte zeer goed. Eigenlijk was de
hele eerste helft van Des zeer goed,
ze speelde eigenlijk de Dijk finaal
van de mat. Roald Pothuizen had na
2 minuten de score al kunnen openen, maar zijn inzet werd gekeerd
door de keeper.
Vlak er na wist de Dijk wel te scoren
uit de enige kans van de eerste helft.
De rechter spits ontglipte de buitenspel val en scoorde 0-1. Heel veel
kansen kreeg DES, maar het leverde vooralsnog geen puntje op. Een
intikker van Ibra el Ahmadi sprong
van zijn schoen, bij een vrije trap
van Des werd de bal uit de boven
hoek gehaald, de terug springende
bal kon zo binnen gelopen worden
door wederom Ibra el Ahmadi maar
hij schoot op de op de grond liggende keeper, de bal sprong wederom
terug in het veld, maar de inlopende Gijs Lentjes wist ook nog eens
op de al liggende keeper te schieten. En als klap op de vuurpijl wist
Roald Pothuizen de bal nog van 1
meter over te schieten. Kortom, zeer
maar dan ook zeer frustrerend voor
alles wat een Des hart heeft.
En als de tegenpartij dan ook nog
eens uiterst vervelend is door alleen
maar te zeiken en irritant te lopen
doen en de scheidsrechter dit ook
allemaal maar pikt word het steeds
frustrerender.
Zeer onterecht was de ruststand dan
ook 0-1. In de tweede helft had de
Afas/vBerkel brigade de stand ge-

lijk kunnen trekken, maar de voorzet
van Roald Pothuizen kwam niet aan,
terwijl een kopbal van Koen Lentjes
van de lijn werd gehaald. Maar na
een klein kwartiertje was het een
beetje op bij Des. Eindelijk ging de
Dijk ook eens voetballen en toen lieten ze zien toch echt wel een goede
ploeg te hebben.
Na een uur spelen had de Dijk eigenlijk pas zijn tweede echte kans
van de wedstrijd met een schot op
de paal. In de 65-ste minuut moest
Eddy Jansen van het veld nadat hij
de bal vol in het gezicht had gehad,
zijn vervanger was Robert v Loon.
De scheidsrechter, die overigens
niet slecht floot, nam vervolgens onder druk een beslissing in het nadeel van Kudelstaart.
Na eerst, na overleg met de Dijk
grensrechter, buitenspel te geven
aan Roald Pothuizen in plaats van te
fluiten omdat hij werd neergelegd,
gaf hij wel een dubieuze pingel aan
dat zelfde de Dijk ondanks dat hij
bij de andere grensrechter te horen
had gekregen dat het hands van de
Dijk speler was en dat de RKDES
speler de bal speelde. Maar helaas
nam de scheidsrechter het advies
van de grensrechter nu niet over.
De pingel werd benut, zodat het 02 werd.
En zo won de Dijk gezien het enorme aantal kansen dat Des kreeg
niet echt verdient. Al met al heeft
R KDE S een uitstekende eerste
helft gespeeld met als enige minpunt geen goals en een tweede helft
waar de Dijk een klein veld overwicht had met aan beide zijde een
handje vol kansen.
Maar dit RKDES gaat met dit voetbal en met deze beleving echt nog
voor een plaats bij de pak hem beet
eerste vijf! Volgende week uit naar
Weesp, altijd lastig.
Eppo

Receptie, AZ op bezoek en disco

Feest bij 90-jarige VVA

Seizoenafsluiting wedstrijdzeilen

Kampioenschappen in Sharpieen Contenderklasse
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag zijn op de Westeinderplassen de kampioenswedstrijden verzeild in de 12M² Sharpie klasse en de Contender klasse. In beide klassen kenmerkten de
wedstrijden zich door een zeer goede opkomst en kwalitatief goed zeilen bij overwegend veel wind. Het
Sharpie is een zg. knikspantontwerp
uit 1931 en is gaffelgetuigd. Met de
hedendaagse tuigage is de Sharpie
erg snel en door de ranke scheepsvorm kan men in de aan-de-windse
rakken erg hoog zeilen. En dat bleek
wel in de door wedstrijdleider John
Borsboom prachtig uitgelegde lange banen, waarbij vier lange kruisrakken mogelijk waren. De Westeinderplassen staan bekend om de
moeilijk voorspelbare winddraaiingen, maar vooral in de top wist men
hier zeer snel mee om te gaan. Bij
de opbouw van de races ontstond er
een zeer spannend verloop tussen
Daan Versteeg (Ned 14) en Jan Pieter Braam (Ned 8). Braam had aanvankelijk de leiding met 1, 1, 4 en
2 tegenover Versteeg met 2, 7, 1 en
6. Maar Versteeg voegde daar een
serie van drie keer 1 aan toe, met
een prachtige afsluiting in de laatste wedstrijd, waarbij hij zijn eerste
positie in het laatste kruisrak zeer
bekwaam verdedigde. Braam kwam
met een did-not-finish en twee keer
2 daaraan te kort en werd met een
gelijk aantal punten, maar minder eerste plaatsen, tweede in totaal voor de Ned 119 van Tom Weller
en Jeroen van Veen. Daan Versteeg
en Arnold Mulderij (W.V. Vinkeveen)
wonnen zo het Open Klassenkampioenschap 2009, waaraan ook door

zeilers uit Duitsland en Engeland
werd meegedaan. Met 33 deelnemers was er voor deze klasse, waarin boten tot 70 jaar oud als nieuw
meevaren, sprake van veel enthousiasme en continuïteit.
De Contender is een wat nieuwer
ontwerp uit 1967. Het is een licht
gebouwde en snelle eenmansboot,
die door de stuurman in de trapeze
hangend kan worden gevaren. Dat
vraagt om de nodige behendigheid
en levert veel snelheid en zelfs bij
veel wind planeren in het kruisrak
op! Rene Heynen (Roermond) bleek
die kunst buitengewoon te beheersen. Hij zeilde een serie van 4, 4, 4,
5 en 5 keer 1 bij elkaar en liet daarbij als nieuwe Open Klassenkampioen Bart Thorborg (Braassemermeer) met 11 tegen 19 totaalpunten
duidelijk achter zich. Jan van Wiggen werd met 22 punten keurig derde. Bij de prijsuitreiking in het clubhuis van de Watersport Vereniging
Aalsmeer werd door de vertegenwoordigers van beide klassen unaniem dank uitgesproken voor een
zeer geslaagd wederzijds evenement. De wedstrijden werden georganiseerd door de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden en voorzitter
Norbert Douqué constateerde naast
veel lovende woorden een groot enthousiasme om het concept in de
toekomst te herhalen. Het evenement werd afgesloten met het zingen van “alle eendjes zwemmen in
het water” in een vol clubhuis, waarna de nieuwe kampioenen werden
beloond met een Jonas-in-het-water en een warme badjas.
Theo van Mierlo.

Veldkorfbal

Wederom winst VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
ontmoette VZOD/vdBoon-auto’s de
korfballers uit Mijdrecht van Atlantis
1. Een ploeg die, net als VZOD vorig seizoen, is gedegradeerd en als
één van de grootste concurrenten
van VZOD wordt gezien in de strijd
voor de eerste plaats. Het was voor
VZOD, net als vorige week, weer
een lastige tegenstander. Maar om
15.30 uur moest een ieder er toch
aan geloven en werd er aan de wedstrijd begonnen. De zon scheen al
de gehele middag voor VZOD, want
zowel het derde als het tweede hadden hun punten al gehaald en met
deze wetenschap in het achterhoofd
begon VZOD 1 dan ook heel voortvarend. Wel was het Atlantis die als
eerste de score opende, maar toen
was het VZOD die een tussensprintje maakte en Atlantis op een 4-1
achterstand zette.
Twee strafworpen werden er ook
nog eens door VZOD in deze periode gemist, maar dat kon de pret niet
drukken. Josine Verburg en Bart
Verheul maakten beide de doelpunten. Het was ook Verheul die VZOD
op een 5-2 voorsprong zette, maar
toen was de koek even op voor
VZOD. Door wat te gemakkelijk te
gaan korfballen en door concentratiegebrek kwam Atlantis weer terug in de wedstrijd en ging zelfs met
een 5-6 voorsprong rusten. Na rust
kwam er een heel ander VZOD uit
de kleedkamers, Atlantis werd gelijk
onder druk gezet en werd er door
VZOD heel sterk verdedigd, zodat er
bijna geen kans werd weggegeven.
Aanvallend ging het VZOD beter af,
geduldig werden de kansen gezocht
en belangrijker nog gemaakt. Bart
Verheul en Eric Spaargaren, die zijn
debuut in VZOD 1 maakte, gooide
de bal vanaf grote afstand door de
korf voor de 7-6, de scoringsdrang
van VZOD was nog steeds niet voorbij. Donja Passies, Maaike Heil, wederom Bart Verheul en Donja Pas-

VVA zoekt
leeuwinnen!
Aalsmeer - Het dames voetbal elftal van V.V. Aalsmeer zoekt nieuwe dames om het elftal te versterken. Heb je altijd al eens uit willen proberen of voetbal wat voor
jou is of zoek je gewoon een ge-

sies brachten de stand op 11-6.
Een genadeloze afstraffing dreigde
het voor Atlantis te worden, maar
net als vorige week liet VZOD een
gaatje vallen en was coulant met
de tegenpartij want met 11-6 en vijf
minuten te spelen kon Atlantis de
stand voor zichzelf wat dragelijker
maken.
Coach Klaas Bosman beleefde
spannende laatste vijf minuten. “We
verkwanselden het bijna in de laatste vijf minuten, terwijl we de hele wedstrijd bovenliggende partij
waren.” Uiteindelijk gingen Atlantis met een 11-10 verliespartij terug
naar Mijdrecht. Opvallend mag het
positieve spel van Eric Spaargaren
genoemd worden. Volgende week
speelt VZOD om 15.30 uur bij MIK
in Amsterdam.
Het was voor VZOD een goede dag
want alle junioren en seniorenteams
wonnen en bij de jeugd waren er
slechts 2 verliezende teams. Voor
alle info: www.vzod.nl.
Opvallend positief spel van Eric
Spaargaren.

Aalsmeer - Op 15 september 1919
werd in een schuur in Aalsmeer
voetbalvereniging Aalsmeer opgericht. Alweer 90 jaar geleden! In
haar 90 jarige bestaan heeft deze voetbalvereniging vele successen behaald en lange tijd gespeeld
in de hoogste regionen van het Nederlandse amateurvoetbal. Jarenlang was Aalsmeer in de Hoofdklasse KNVB vertegenwoordigd en veroverde zelfs de KNVB beker. Natuurlijk gaat dit feit niet onopgemerkt voorbij, want op dinsdag 15
september is het jubileum met de
leden gevierd tijdens een feestelijke ledenvergadering. Vandaag, donderdag 17 september, staan vanaf
18.30 uur de toegangshekken van
het VVA-Sportcomplex aan de Dreef
wijd open. Vanaf 19.00 uur ontvangt
het bestuur graag belangstellenden

Van links naar rechts: Wilko Alewijnse namens autobedrijf vd Boon, voorzitter Sietze Fokkema van VZOD, Wim Engel van Engel Foreign Food en Albert
Maarse namens de sponsorcommissie.

VZOD content met sponsors
Kudelstaart - Op maandag 14 september werden de overeenkomsten
tussen korfbalvereniging VZOD
en de beide nieuwe sponsors bezegeld met handtekeningen. autobedrijf van der Boon werd daarbij
vertegenwoordigd door Wilko Alewijnse en voor Engel Foreign Food
was eigenaar Wim Engel aanwezig.
Twee ondernemers die zich betrokken voelen bij de club. Op 26 augustus werden ze tijdens de receptie van het 60-jarig jubileum van
korfbalvereniging VZOD al gepresenteerd aan alle aanwezigen. Met
autobedrijf van der Boon uit Leimuiden en Engel Foreign Food als nieuwe hoofdsponsors heeft VZOD een
prima start gemaakt van het nieuwe
seizoen. De spelers van de selectie

hebben inmiddels de eerste wedstrijden al gespeeld in de nieuwe
sponsorkleding. Een waarlijk visitekaartje voor zowel de club als voor
de sponsors. Dat zij daarmee goed
voor de dag komen en zich daarin
lekker voelen heeft ook al zijn weerslag gehad in de eerste wedstrijdresultaten. De volle winst in de eerste twee competitieduels, voor zowel het eerste als het tweede seniorenteam. Die zelfde avond werd
ook het contract ondertekend door
Klaas Bosman, de nieuwe trainer en
coach van de VZOD selectie. Ook hij
werd al tijdens de eerder genoemde receptie voorgesteld aan het grote publiek, maar mocht zijn trainerschap nu bezegelen met een handtekening.

Aanstaande zaterdag eerste ronde

Weer tien deelnemers bij
ZABO zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer werd opgericht in 1976
en gaat het seizoen 2009/2010 weer
van start met tien teams. De volgende ploegen zijn dit seizoen deelnemer: Mantel Makelaars, D.G.L.,
De Jet Set BV, Schijf Betonboringen, LEMO-Gaat-Los, Accon, Piller Sport, Amsec Beveiliging, LEMO
en Sportcafé de Midi’s. Ten opzichte
van vorig seizoen is er één nieuwkomer, te weten Schijf Betonboringen.
Het team van Easy Beveiliging gaat
opereren onder de nieuwe naam
van Amsec Beveiliging. De ZABO
Aalsmeer is zoals bekend de enige sportcompetitie met uitsluitend
deelnemers uit de eigen gemeente. Er wordt een hele competitie gespeeld (in totaal dus 18 wedstrijden
voor elke ploeg). De speelavond
is altijd de zaterdagavond (om de
week) en de lokaties zijn sporthal de
Bloemhof en de Proosdijhal in Kudelstaart. De wedstrijden worden
gearbitreerd door ervaren, deskundige scheidsrechters want het gaat
wel degelijk ‘om de punten’. Niettemin blijft de ZABO Aalsmeer vooral
een gezellig gebeuren want iedereen kent tenslotte iedereen. Publiek
heeft dan ook altijd gratis toegang.

Klaverjas-klasse
BV Hornmeer
zellig elftal om lekker een balletje
mee te trappen meld je dan aan!
Het draait vooral om de gezelligheid
en de sportiviteit zowel tijdens de
wedstrijden als na de wedstrijden.
Nieuwsgierig geworden? Kom eens
kijken bij de trainingen op woensdagavond om 20.00 uur of neem
contact op met Wilma de Niet via
tel. 06-10793403 of stuur een e-mail
naar info@vvaalsmeer.nl.

in haar kantine ‘de Silveren Draeck’
bij de jubileumreceptie die tot 20.30
uur zal duren.
Eveneens op donderdag 17 september zal er, mede dankzij inzet van
onze shirtsponsor FLYNTH adviseurs en accountants, een speciale
jubileumwedstrijd gespeeld worden
tegen Jong AZ.
Deze wedstrijd vangt om 20.00 uur
aan en de toegang is gratis. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Ter afsluiting van deze ‘feestweek’ vindt op zaterdag 19 september vanaf 20.00 het jubileumfeest
plaats met medewerking van Disco2000 en zanger Ron Lyon. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Cees Tibboel,
bestuurslid algemene zaken, tel. 0651334554 of via mail cees.tibboel@
quicknet.nl.

Aalsmeer - Schitterende partijen
waren er te bewonderen op vrijdagavond bij de buurtvereniging Hornmeer. Vooral de partijen van het
koppel Ben Johannessen en Pijpie Burgers waren van wereldklasse. Meer en meer mensen nemen
de moeite om het klaverjassen ook
eens te proberen.
Als er nog mensen zijn die het nog
een beetje eng vinden, schaamt u
zich niet en kom eens langs tijdens
de wekelijkse klaverjassen van BV
Hornmeer op vrijdagavond. Het klaverjassen op vrijdag 11 september

De eerste speelronde van de nieuwe
competitie staat geprogrammeerd
voor zaterdag 19 september in de
Bloemhof. De ZABO staat dit seizoen onder leiding van een nieuw
bestuur. Sian Knetsch heeft Martin Ammerlaan opgevolgd op als
voorzitter en Peter Meyer neemt de
functies van de afgetreden secretaris Richard Piller waar. Joey Wessels wordt penningmeester en Joop
de Vries wedstrijdleider. Het nieuwe
bestuur heeft al één krachtige daad
verricht: er zijn nu weer tien deelnemende teams, oftewel elke keer vijf
zaalvoetbal wedstrijden op de ZABO-zaterdagavond.
Programma speelronde 1
Het 34e seizoen van de ZABO
Aalsmeer start zaterdag 19 september met de eerste speelronde. Er
wordt gezaalvoetbald in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek
is welkom en de toegang is gratis.
Het programma van ronde 1 ziet
er als volt uit: om 18.35 uur Mantel Makelaars tegen DGL. Om 19.20
uur De Jet Set BV tegen Schijf Betonboringen. Om 20.05 uur Accon
tegen LEMO-Gaat-Los. Om 20.50
uur Piller Sport tegen Amsec Beveiliging en om 21.35 uur tenslotte LEMO tegen Sportcafé de Midi’s.

is gewonnen door Ben Johannessen
en Pijpie Burgers met 5340 punten.
Op twee zijn Essy van Es en Marja
van Schip geëindigd met 5273 punten, op drie Japie Combee en Wil
Piet met 5176 punten, op vier Plony de Langen en Jan Verhoef met
5080 punten en op vijf Floor van Engelen en Kees Kuggeleijn met 4838
punten. De poedelprijs was voor het
koppel Vergeer met 3894 punten.
Bij het jokeren behaalde Nel Schouten met 323 punten de hoogste eer.
De poedelprijs was voor Trudy Knol
met 635 punten.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 18 september, vanaf 20.00
uur in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.

KRANT
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Afzwemfeest in Waterlelie

Blokfluitles voor jonge kinderen
bij muziekschool De Hint
Uithoorn - Er start binnenkort een
nieuwe cursus blokfluitlessen voor
jonge kinderen bij Kunstencentrum
de Hint. De cursus Suzuki-blokfluit
wordt gegeven door docent Jaap
Delver en de lessen worden gegeven op de muziekscholen van Uithoorn en Mijdrecht. Er is 24 september een informatieavond voor geïnteresseerden.
De Suzuki-methode is een unieke
manier van lesgeven, waarbij kinderen al heel jong, vanaf hun vierde jaar, kunnen beginnen. Zij leren
muziek maken zoals ze ook hebben leren praten. De muziek die
ze gaan spelen staat op CD en die
wordt thuis vaak gedraaid. Daardoor krijgt elk kind de melodieën,
maar ook de muzikaliteit als het ware met de paplepel ingegoten. Het
notenschrift komt er voorlopig niet
aan te pas, net zoals bij het leren lezen en schrijven: dat leren kinderen
ook pas als ze al heel goed kunnen
praten.
De Suzuki-methode is vanzelfsprekend geheel gericht op de jonge leeftijd van het kind. Er komen
heel veel spelletjes aan te pas en alles gaat stap voor stap. Als ouder
bent u meer bij deze lessen betrokken dan bij de traditionele muziekles: u leert zelf de eerste beginselen en gaat mee naar de les. Verder

wordt van u verwacht dat u thuis samen met uw kind de spelletjes en
opdrachten doet. De band met uw
kind wordt daardoor extra versterkt.
Er is veel over deze inspirerende
en motiverende manier van lesgeven te vertellen. Daarom geeft Jaap
Delver op donderdag 24 september
een informatieavond voor belangstellenden en beginnende ouders.
Locatie is de muziekschool van Uithoorn aan de Prinses Christinalaan
120. Aanvang 20.00 uur en de avond
duurt ongeveer een uur. Graag van
tevoren opgeven via 0346-262800 of
jaapdelver@xs4all.nl.

Kleuters van Immanuël
bouwen eigen dorp
Rijsenhout - Donderdag 10 september vond weer het jaarlijkse
kleuterfeest plaats op de Immanuëlschool te Rijsenhout.
Dit jaar waren de kinderen van
groep 1 en 2 allemaal voor één
dag ‘Bob de Bouwer’ en mochten
ze zelf huizen bouwen. Met grote
kartonnen dozen, gordijnen, knipsels en behang gingen de kinderen
in groepjes aan de slag om hun eigen bouwwerk te maken. Aan het
einde van de dag ontstond een echt
dorp op het schoolplein. De groe-

pen hadden flink hun best gedaan:
Kastelen met echte ophaalbruggen, huizen met tuintjes en echte
gordijnen voor de ramen, hoge torens, brandweerkazernes, garages,
hondenhokken. Ieder groepje kinderen werd geholpen door een vader of moeder die ook erg creatief
bleken te zijn! Aan het einde van de
ochtend stonden bovendien de ouders klaar met lekkere pannenkoeken om in eigen huis op te eten. Het
was een gezellige, creatieve en productieve dag!

Aalsmeers drumwondertje
met Wieteke in feesttent
Aalsmeer - Al een paar maanden
geleden ontmoette Valentijn Wieteke van Dort en vertelde hij haar trots
dat hij een echte drummer was. Een
enthousiaste Wieteke nodigde hem
uit eens een keer in haar show mee
te spelen. En afgelopen vrijdag was
het dan zover! Al vroeg in de ochtend ontving de moeder van Valentijn een mail waarin Valentijn door
Wieteke werd gevraagd om na de
pauze mee te doen in haar show.
Natuurlijk, Valentijn kon ! En zo
stond Valentijn op het podium naast
Wieteke van Dort. Even was hij afgeleid door de prachtige verlichting
in de tent, maar pakte het ritme toch

weer snel op. Valentijn speelde samen met Jef Scholten een gezellig muziekje, waar ‘tante Lien’ even
heerlijk op ging dansen.
Na de show konden vele senioren
het dan ook niet laten om de kleine Valentijn even te knuffelen, te
bedanken en hun verwondering
naar hem uit te spreken. Ook Wieteke heeft er van genoten en Valentijn uitgenodigd om op de Pasar
Malam in den Haag mee te doen in
haar show! Valentijn vindt het allemaal prima, als hij maar kan drummen, voor hem heel gewoon naast
het spelen met lego, auto’s, voetballen, fietsen, enzovoort.
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Aalsmeer - Zaterdag 5 september jl. was het een feestelijke dag
voor 81 kinderen van de zwemlessen van zwembad De Waterlelie. De
kinderen zwommen af voor diploma A en B.
Vele ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes waren ook naar De
Waterlelie gekomen om de verrichtingen van de kinderen te komen
bekijken. Er werd met kleding gezwommen, door het gaten zeil gedoken, borst- en rugcrawl gedaan
en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Het afzwemmen is
prima verlopen en alle kinderen gingen dan ook met hun welverdiende
diploma naar huis. Omdat een aantal kinderen er niet bij konden zijn,
werd er op dinsdag 8 september
nog een klein afzwemfeestje gehouden voor 10 kinderen voor A en B.
Het volgende afzwemfeest is op zaterdag 17 oktober voor de diploma’s
A en B.
Het A-diploma is behaald door:
Timo Baas, Maaike Bakker, Nina
Bellaart, Michael Bergwerf, Yves
Borst, Roy Brinkhuis, Dion Buis, Arthur Dirks, Julia van Eck, Isabella
van Egmond, Marouan El Jaouhari,
Maik van Es, Emily Fransdonk, Ruby Fahrida Gillis, Daniel van Gorp,
Fleur Hagedoorn, Milan Hagedoorn,
Nada Hourmatallah, Thomas Houtkamp, Danila Korenwinder, Jef van

der Laarse, Domonique van Leeuwen, Isabelle Lyppens, Daan Mantel, Noa Mok, Arne Mukandila, Josué Mukandila, Vigo Nederstigt,
Lars van de Nesse, Frederiek Notenboom, Emily Page, Renzo Pannekoek, Charlie Platerink, Lana Redegeld, Zara de Ree, Caelan de Ridder, Axel Romme, Jimmy Shi, Lotte Spekreijse, Fleur Stevenaar, Dénilson Suijker, Koh Sumida, Kaylani Yasmin Swier, Dave van der Veen,
Bo Venhorst, N’Joy Vlasman, Melvin van Vliet, Patrick Weijers, Collin
Wormgoor.
Geslaagd voor het B-diploma zijn:
Femke Bakker, Kiran Biesheuvel, Tamara Borggreve, Anina Cohen, Zoë
Dee, Matt Diamond, Frans C.M. Drion, Naftali Eitje, Maroua Elhadji, Sam
Eveleens, Justin van der Graft, Vincent Groeneveld, Joanne Heidstra,
Kylian Helling, Bram Hoep, Daniek
de Horde, Elisa Emily Kiburg, Ashley
Jannie Kiburg, Jio Koeckhoven, Bas
v.d. Laan, Nick de Lang, Sem Levyssohn, Lars van Maris, Mendy Meuldijk, Mara Monsanto, Sam Noordam, Jessica Noppert, Mara Pieterse, Thijs Plooij, Ruben Rijm, Anne van der Rijt, Robin Schrama, Rick
Schuurman, Björn Spaargaren, Floor
Sparnaaij, Gijs Tas, Yoran van Vliet,
Sophie José Manja de Vries, Roos
van der Wekken, Justin van Wier,
Ryan Witteveen, Jim van Zaal.

Filmmiddag ‘huis Anubis’
voor tieners in Binding Oost

Groep 8 CBS Immanuël oog
in oog met gouden koets
Rijsenhout - Op 15 september
heeft groep 8 van CBS Immanuël
de schoolboeken niet aangeraakt.
De groep was namelijk ingeloot om
koningin Beatrix in de meer dan
100 jaar oude gouden koets in Den
Haag te komen bekijken. Het was
een geweldige ervaring.
Gewapend met een lunchpakketten,
paraplu’s en een fototoestellen liep
de groep, onder leiding van twee
ouders en de juffen Nelique enY-

Aalsmeer - Op woensdag 23 september staat er een filmmiddag gepland voor tieners in Aalsmeer Oost.
Deze middag gaat gekeken worden naar de nieuwste show van
huis Anubis. Gebruik het bonnetje uit de wijkkrant en je mag gratis naar binnen, anders zijn de kosten 2,50 euro. Er staat natuurlijk wat
lekkers te eten en te drinken klaar.
De filmmiddag begint om 13.00 uur
en duurt tot ongeveer 15.00 uur. De
middag is bedoeld voor kinderen uit
groep 6 tot en met 8 van de basis-

school en jeugd uit brugklas 1 en 2.
Er kunnen zoveel kinderen komen
als dat er stoelen zijn, dus kom gezellig met je vrienden en vriendinnen! Je hoeft je niet op te geven,
maar dat mag natuurlijk wel! Stuur
je e-mail naar Eveline@debinding.
nl Je kan ook even bellen naar 0613989285 op dinsdag en woensdagmiddag tussen 12.00 en 17.30 uur.
Voor meer informatie over de activiteiten van Stichting de Binding
kan een kijkje worden genomen op
www.debinding.nl

vonne, vanaf het Malieveld naar het
Mauritshuis. Daar zocht de groep
een plek waar allen goed zicht hadden op de gehele stoet die langs
kwam. Het lange wachten werd beloond. De kinderen konden de gouden koets, met daarin Koningin
Beatrix, prinses Máxima en prins
Willem-Alexander, bijna aanraken.
Zo dichtbij stonden de Rijsenhouters. “Een ervaring om nooit te vergeten”, aldus de groep.

Winnaars kleurplaatwedstrijd
bij Family Kudelstaart!

Sportdag OBS Samen Een

Kudelstaart - In juli hebben heel veel kinderen in Nederland via cafetaria’s
van Family meegedaan aan de kleurplaatwedstrijd van Ola. Bij Family in winkelcentrum Kudelstaart is een aantal kinderen in de prijzen ‘gevallen’. De cadeaus zijn afgelopen 11 september uitgereikt. De eerste prijs is een tafelvoetbalspel, de tweede prijs een hovercraft en de derde prijs een volleybalnet. De
prijzen zijn met een grote glimlach in ontvangst genomen door de trotse prijswinnaars.

Handbal jeugd

Eerste nederlaag C2 Rkdes
Kudelstaart - Op zaterdag 12 september speelden de meisjes van de
C2 hun tweede wedstrijd thuis tegen
Top DSS C4 uit Heemskerk. Keepster Verouska was helaas niet aanwezig, waardoor Thamar het doel
ging verdedigen. Daar Birgit geblesseerd was, zat er maar één wisselspeelster op de bank. De eerste
helft ging iets slechter dan de tweede helft. De tegenpartij was behoor-

World Cup voor
5-jarigen RKdes
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 19 september gaat bij RKdes
voor de jeugd het World Cup-voetbal van start. Deelnemende landen
zijn Argentinië, Brazilië, Italië en Nederland. De eerste twee wedstrijden
zijn gelijk al krakers: Brazilië gaat

lijk sterk, maar toch werden er doelpunten gemaakt. De ruststand was
4-9 voor Top DSS. De tweede helft
ging beter en maakten de C2 meiden van DES er toch nog een mooie
wedstrijd van. De eindstand was
9-13 voor Top DSS. Bijna iedereen
heeft een doelpunt gemaakt. Celine heeft vier keer gescoord, Jennifer en Megan elk twee keer en Femke een maal.

het opnemen tegen Italië en Nederland speelt tegen Argentinië. Komt
allen kijken, want vol is vol. Uw zoon
of/en dochter mag uiteraard ook
meedoen.
De enige voorwaarde is vijf jaar zijn
of voor 1 maart 2010 vijf jaar worden. Het toernooi begint om 09.30
uur bij RKdes aan de Wim Kandreef.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met Gerrit vai 0610013095.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11
september was er op de atletiekbaan van Aalsmeer de Samen Een
sportdag. Alle leerlingen van deze
basisschool verschenen deze ochtend lekker sportief gekleed op de
baan. Ze hadden er zin in ! Een
sport- en spelcircuit was uitgezet
voor de kleuters, voor de groepen 3
tot en met 5 en voor de bovenbouw
groepen 6 tot en met 8. Een parcour
op maat variërend van onder andere zaklopen tot touwtrekken, hor-

de lopen, bal werpen, verspringen
en sprinten op de 100 meter. Fanatiek werd er ook klassikaal door de
hoogste groepen meegedaan aan
de duurloop. Voor de afstand van
een kilometer werd de baan meerdere malen rond gerend. En uiteindelijk een hele eer om de snelste
van de klas te zijn!
Met hulp en ook sportieve inzet van
veel ouders is het gelukt om er een
geslaagde sportdag van te maken
voor de kinderen van Samen Een.

Majoretteworkshop Melomanie op
verenigingenmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - In en om het dorpshuis De Reede in de Schouwstraat
wordt aanstaande zaterdag 19 september weer een verenigingenmarkt gehouden. Bij dit evenement
zal Drumfanfare Melomanie niet
ontbreken en kan kennis gemaakt
worden met de muziek, de muziekinstrumenten en de majorettes. Er
wordt om 15.00 uur een majoretteworkshop gegeven voor kinderen
vanaf 6 jaar. Tijdens deze workshop
kunnen de kinderen kennis maken
met de techniek van batondraaien
en zwaaien met de pompons. Deze workshop wordt samen met een
aantal majorettes en de instructrice gegeven en wordt om ongeveer
16.00 uur afgesloten met een ingestudeerde showtje.

Het is mogelijk uw kind voor deze
workshop op te geven zodat ze verzekerd zijn van deelname. Opgeven
kan via een mail naar drumfanfaremelomanie@quicknet.nl. Natuurlijk kunt u zaterdag 19 september
langskomen bij de stand om te kijken of er nog een plaatsje vrij is. Let
wel: vol is vol. Te oud voor de majorettes, maar heeft u altijd al een
instrument willen leren bespelen?
Kom dan ook gerust een kijkje nemen bij de instrumenten die klaar
staan. Alle instrumenten mogen uitgeprobeerd worden. Wie geen mogelijkheid heeft om zaterdag langs
te komen, is altijd op een maandagavond vanaf 19.00 uur in Dorpshuis
De Reede waar de wekelijkse repetitie gehouden wordt.

pagina 34

Nieuwe Meerbode - 17 september 2009

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 19 september
AALSMEER
AMVJ 1 - Aalsmeer 1
14.30 u
Amstelveen 2 - Aalsmeer 2
12.00 u
Geinoord N’gein 3 - Aalsmeer 3
14.00 u
RAP 3 - Aalsmeer 4
12.00 u
Amstelveen 3 - Aalsmeer 5
14.30 u
Aalsmeer 6 – RAP 5
14.30 u
Aalsmeer 7 – ABN AMRO 4
14.30 u
Concordia Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.114.45 u
Junioren
Aalsmeer A1 – VVC A1

12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Benschop DA.3

14.30 u

R.K.A.V.
RKAVIC 4 - RKAV 2

14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Kadoelen MB.2

11.30 u

Aalsmeer Jong United
Junioren
J.A.United.B2 – AMVJ B1
HBC C1 - J.A.United C1
Bloemendaal C2 - J.A.United C2
J.A.United C3 – EDO C3

12.00 u
13.00 u
13.15 u
13.15 u

Pupillen
Buitenboys D2 - J.A.United.D1
12.00 u
RAP D3 - J.A.United. D2
10.00 u
CTO’70 D2 - J.A.United. D4
10.00 u
J.A.United. D5 – AMVJ D1
11.15 u
J.A.United. D6 – Roda’23 D11
10.00 u
DSS E1 - J.A.United. E1
8.45 u
J.A.United. E2 – Hoofddorp E2
9.00 u
J.A.United. E3 – Hillegom E1
9.00 u
Zwanenburg E2 - J.A.United.E4
10.30 u
Overbos E6 - J.A.United.E5
10.00 u
J.A.United. E6 – Kon.HFC E13
9.00 u
J.A.United. E7 – Velsen E10
9.00 u
Pancratius E14 - J.A.United. E8
10.15 u
Pancratius ME.2 - J.A.United. E9
10.15 u
Olympia Haarlem F1 - J.A.United. F1 9.00 u
J.A.United.F2 – RKDES F1
10.15 u
J.A.United.F3 – Overbos F4
9.00 u
J.A.United. F4 – Concordia F1
9.00 u
J.A.United. F5 – SCW F2
10.15 u
Olympia Haarlem F4 - J.A.United. F6 9.00 u
J.A.United. F7 – HBC F4
9.00 u
J.A.United F9 – HBC F3
9.00 u
Meisjes
J.A.United.MC.1 – SCW MC.1
11.30 u
J.A.United MD.2 - J.A.United.MD.1 11.00 u
J.A.United.ME.1 – DSS ME.2
9.00 u
R.K.D.E.S
AS’80 D1 - RKDES D1
WV-HEDW D1 - RKDES D2
RKDES D3 – Legm.vogels D10
RKDES D4 – Concordia D4
Buitenveldert E4 - RKDES E1
RKDES E2 – Amstelveen E2
Nw.Sloten E7 - RKDES E3
RKDES E4 – Waterwijk E 13
J.A.United F2 - RKDES F1
RKDES F2 – Pancratius F8
RKDES F3 – Legm.vogels F8
SDZ F10 - RKDES F5
Waterwijk F11 - RKDES F6

12.30 u
10.00 u
9.30 u
11.00 u
9.45 u
9.30 u
10.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
10.30 u

Buitenveldert F9 - RKDES F7
RKDES F8 – Legm.vogels F13
RKDES F9 – SDZ F12

9.45 u
11.00 u
9.30 u

Dames en meisjes
De Meer DA.1 - RKDES DA.1
Altius MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – OSV MB.1
RKDES MC.1 – Pancratius MC.2
RKDES MD.1 – Diemen MD.2
RKDES ME.1 – Overbos E10

15.00 u
14.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Vlug en Vaardig 1
SCW 2 – Argon 3
SCW 3 – Ouderkerk 3
SCW Vet.1 – Badhoevedorp Vet.1
Badhoevedorp Vet.2 - SCW Vet.2
VSV Vet.1 - SCW Vet.3
Kon.HFC Vet.3 - SCW Vet.4

14.30 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
16.15 u

Junioren
IJmuiden A1 - SCW A1
Kadoelen B1 - SCW B1
SCW B2 – Vlug en Vaardig B1
SCW C1 – Argon C4

12.00 u
10.15 u
11.00 u
10.30 u

Pupillen
SCW D1 – Fortius D2
Pancratius D12 - SCW D2
SCW D3 – Buitenveldert MD.2
SCW E1 – Concordia E1
Kon.HFC E14 - SCW E2
Concordia E3 - SCW E3
SCW F1 – KDO F1
J.A.United F5 - SCW F2
SCW F3 – UNO F4

9.00 u
13.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
10.15 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u

Dames en meisjes
TOV DA.2 - SCW DA.1
SCW MB.1 – Roda’23 MB.1
J.A.United MC.1 - SCW MC.1
De Meer D4 - SCW MD.1
KDO ME.2 - SCW ME.1

14.30 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
10.30 u

Zondag 20 september
R.K.A.V.
RKAV 1 – Bijlmer 1
RKAV 2 – Zwanenburg 3
RKAV 3 – Sporting Martinus 3
RKAV 4 – Legm.vogels 3
Overbos 6 - RKAV 5
WV-HEDW 14 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
14.45 u
12.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Almere DA. 2

14.00 u

R.K.D.E.S.
Weesp 1 - RKDES 1
Swift 3 - RKDES 2
Waterwijk 3 - RKDES 3
Kampong 5 - RKDES 4
Ouderkerk 3 - RKDES 5
RKDES 6 - KDO 5
RKDES 7 – Boemendaal 9

14.00 u
13.00 u
12.45 u
10.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Roda’23 A3 - RKDES A1
RKDES A2 – Buitenveldert A2
RKDES B1 – Diemen B1
RKDES B2 – Hoofddorp B2
RKDES C1 – KDO C1
Purmersteijn C3 - RKDES C2

14.30 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Zomers weer tijdens de
Dorpsloop Aalsmeer
Aalsmeer - Het was verrassend
warm op dinsdag 8 September.
Dankzij de sponsoring van Ed Kriek
kon AVA ook dit jaar de Dorpsloop
organiseren. De Binding was wederom bereid om de ruimte beschikbaar te stellen voor Aalsmeerse hardlopers. Er waren weer erg
veel (jeugdige) atleten aanwezig,
in totaal meer dan 200 deelnemers.
Het geweldige weer maakte het een
genot om de jeugd te zien lopen. De
kinderen tot 10 jaar deden de 1 kilometer en de jongeren tussen 10 en
14 mochten op de 2 kilometer hun
krachten meten. Onder gejuich en
aanmoediging van familie en vrienden gingen de kinderen er bij de
start als een speer vandoor. Niet iedereen kon echter het starttempo
volhouden tot de finish. Bij de kinderen tot 10 jaar kwamen de meisjes Didy van Oene als derde, Maije Wentzel als tweede en Inger van
Dok als eerste binnen. Met 4:16 minuten was de tijd van Inger voor de
meisjes toch wat langzamer dan de
3:51 minuut die Bjorn van den Berg
als snelste jongen liep. Na hem
kwamen. Thijs Anderiessen en Justin Heysteen over de streep. Melissa Eenennaam was een klasse apart
bij de meisjes tussen 10 en 14 jaar.
Ontspannen en onbedreigd liep ze
8:02 minuten op de 2 kilometer gevolgd door Kim Eenennaam 39 seconden later en daarna Tara Tonkes.
De jongens waren iets meer aan el-

kaar gewaagd. Binnen 3 seconden
finishen als eerste Dirk Kaas, gevolg
door Erik Husemeier en Bram Anderiessen. Voor alle kinderen was
er een herinneringsmedaille en een
ijsje om af te koelen. Voor de eerste
3 kinderen van iedere categorie was
er ook nog een echte beker ter herinnering aan hun mooie prestatie.
Daarna liep iedereen ouder dan 14
jaar een klein rondje door het dorp
gevolgd door het twee keer heen
en weer te rennen over de Uiterweg. Dit om 10 kilometer later voor
de Binding weer te kunnen finishen.
Bewoners en vrienden moedigden
de lopers langs de Uiterweg aan en
verzorgden het broodnodige drinken
aan de atleten. Het leek of de snelste atleten liepen zonder last van de
hitte . Bij de dames liet Julitta Boschman met 40:45 minuten zien dat
ze weer top fit is. De tijd van 44:55
van Claudia Schaffer en 45:15 van
Mirjam Colijn waren goed voor de
tweede en derde plaats op het podium. Na 37:16 minuten passeerde de
eerste man, Corné Klein, de finish,
gevolgd door de AVA leden Erwin
Metselaar op 39:03 en Andre Colijn die met 39:29 een persoonlijk record liep. Voor de volwassenen was
een herinneringsshirt beschikbaar
gesteld door Ed Kriek. Op de website www.avaalsmeer.nl zijn alle tijden
vinden van de atleten, evenals een
foto impressie van de Dorpsloop bekeken kan worden.

Seizoen schaakclub AAS start
met open snelschaaktoernooi

Twee maal goud voor Wim
Metselaar bij Senior Games
Aalsmeer - Wim Metselaar heeft
bij de afgelopen Senior Games maar
liefst twee maal een gouden medaille behaald. Op zowel de 800 meter als de 400 meter was hij in zijn
leeftijdscategorie, mannen 65, de
snelste. In een winderig maar zonnig Zierikzee vonden van 7 tot en
met 12 september de Senior Games
plaats. Dit internationale evenement
voor sportende senioren werd voor
de eerste keer georganiseerd. Bijna
2000 atleten konden zich met elkaar
meten op een groot aantal sporten.
Onder meer tennis, mountainbiken,
golf, judo, zeilen en natuurlijk atle-

tiek stonden op het uitgebreide programma. Na gouden medailles op
het Nederlands Kampioenschap en
goede klasseringen op het Wereldkampioenschap vormden de Senior
Games het voorlopige hoogtepunt
van een mooi seizoen voor Wim Metselaar. De tijden waren mede gezien
het weer dik in orde: 2.34.7 op de
800 meter en 1.06.4 op de 400 meter. Daarmee liep hij de concurrentie
op geruime afstand. Met nog enkele wedstrijden te gaan in de laatste
weken van het seizoen, bieden deze
tijden een mooi uitgangspunt voor
nog meer goede prestaties.

Aalsmeer - Voor de leden van
schaakclub AAS staat het seizoen,
na de lange zomerpauze, weer op het
punt van beginnen in de Doopsgezinde Kerk van Aalsmeer in de Zijdstraat. De eerste AAS-avond vindt
vrijdag 18 september aanstaande
plaats en gestart wordt met het eerste snelschaaktoernooi van het seizoen. Dit toernooi staat open voor
iedereen, dus mocht u willen deelnemen bent u van harte welkom. De
aanvang is 20.00 uur. Na deze start
zullen de Azen elkaar weer op het
bord bestrijden in de verschillende competities. Zo is daar de interne competitie alsook het AAS Semi Open Kampioenschap. Dit laatste kampioenschap zal over zeven
ronden verdeeld over het seizoen
plaatsvinden en ook voor dit kampioenschap bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast
zullen alle resultaten ook meetellen voor de Superprestige competitie, waarin in verschillende groepen voor de bekers wordt gestreden. In de externe competitie tegen de overige clubs zal het er weer
spannend aan toe gaan. Het eerste
team is vorig jaar kampioen geworden van de tweede klasse C van de
landelijke schaakcompetitie en zal
nu dus uitkomen in de eerste klas-

se A, een unicum in de Aalsmeerse
schaakhistorie. Nooit eerder speelde een team uit Aalsmeer op het
voor amateurs hoogst haalbare niveau. In deze beresterke poule zal
AAS proberen zich te nestelen in
de middenmoot, om daarvandaan
verder te bouwen. AAS 2 gaat een
gooi doen naar het kampioenschap
in de Promotieklasse van de Leidse schaakbond, nadat hier vorig jaar
de vierde plaats werd behaald. Met
de versterkingen die dit team heeft
ondergaan in de zomer denken de
Azen daar in ieder geval hoog mee
te kunnen draaien. AAS 3 had het
vorig jaar moeilijk in de eerste klasse. Met een uiterste krachtinspanning werd degradatie voorkomen,
iets wat de Azen dit seizoen makkelijker hopen te bewerkstelligen. Er
wordt veel verwacht van de Azen op
het gebied van de vechtlust en taaiheid. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgen de wedstrijden
tot 01.00 uur. Voor meer informatie:
AJ Keessen (competitieleider), tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek
(secretaris), tel. 0297-326143. Homepage: http://www.aas.leisb.org

Tafeltennis

Bloemenlust teams goed
van start in competitie
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is de
competitie in de derde klasse goed
begonnen met een 9-1 overwinning
op en in Nieuw Vennep. Brian v.d.
Heuvel en Hervé Pantegnies bleven
ongeslagen en wonnen samen het
dubbelspel. Dat ze nog nooit samen
hadden gespeeld bleek uit de 113 nederlaag in de eerste game. Na
het onwennige begin ging het samenspel echter steeds beter, wat
resulteerde in 11-2 winst in de beslissende vijfde game. Ed Couwenberg moest in zijn eerste wedstrijd
tegen de sterkste tegenstander en
kwam na twee gewonnen games in
de derde game op matchpoint. Zijn
opponent wist het matchpoint weg
te werken en om te buigen in gamewinst met 13-11. Hij bleek Ed
zijn spel steeds beter door te krijgen en te beantwoorden en tekende met winst in de vijfde game het
enige Nieuw Vennepse punt aan. In
zijn volgende wedstrijden kon Ed
zich gelukkig revancheren met twee
overwinningen, hoewel één zeer
nipte met 14-12 in de vijfde game.
Bloemenlust 2 deelde in de eerste
thuiswedstrijd de punten met GSV
Heemstede 1.
Bart Spaargaren had met drie overwinningen een groot aandeel in de
5-5 eindstand. Wim v.d. Aardweg
kwam goed terug nadat hij de eerste twee wedstrijden had verloren.
Zijn laatste partij wist hij wel overtuigend op zijn naam te schrijven en
samen met Bart werd ook het dubbelspel gewonnen. Ton de Hollander
speelde zeer spannende wedstrijden en dwong twee tegenstander
tot het spelen van een beslissende
vijfde game. Mede door de spanning kwam hij daarin helaas net te
kort voor de winst. Na het glorieuze kampioenschap in de zesde klasse moet Bloemenlust 3 zich dit seizoen zien te handhaven in de sterkere vijfde klasse. De eerste stap is
gezet met een 5-5 gelijkspel tegen
GSV Heemstede 2. Zjimmy Kusztykiewicz liet met drie overwinningen zien dit hogere niveau goed aan
te kunnen. Irene Gerritsma schreef
één partij op haar naam en samen

met Zjimmy werd ook het dubbelspel gewonnen. Mees v.d. Broeck
moest nog wennen aan de sterkere
tegenstanders en nam direct het besluit om in trainingskamp te gaan.
Dirk Piet en Rob Faber van Bloemenlust 4 zijn weer versterkt met Danny Knol, die al eerder deel uitmaakte van het team. Zij ontvingen GTTC Haarlem 5, een team met waarschijnlijk een gezamenlijke leeftijd
van boven de 200 jaar! Dat was ook
hun voornaamste handicap, hoewel
het bewonderenswaardig was wat
zij van tijd tot tijd nog aan tegenspel
wisten te bieden. Niettemin werd het
de maximale uitslag voor Bloemenlust: 10-0. Danny had het in zijn eerste competitiewedstrijd sinds enkele jaren soms nog wel eens moeilijk
en had tot twee keer toe vijf games
nodig om tot winst te komen. Dirk
gaf geen enkele game weg, maar
het was een enkele keer wel ‘kantje boord’. Rob tenslotte, schreef zonder enig probleem zijn 3 wedstrijden in 3 games op zijn naam en won
met Dirk ook het dubbelspel zonder
game-verlies. Deze vlotte overwinning biedt natuurlijk geen garantie
op succes in de volgende wedstrijden.

Jos winnaar bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen
gewonnen door Jos Thijssen met
5597 punten, gevolgd door Eef van
Mourik met 5340 punten. De derde
plaats is behaald door Willem Buskermolen met 5055 punten en op
vier is Marry Akse geëindigd met
4849 punten. Het jokeren is gewonnen door Saar Looy met 106 punten,
op de tweede plaats is Gré Bon geëindigd met 208 punten.

P.V. de Telegraaf

Cees kampioen navluchten
Aalsmeer - Op zaterdag 12 september is de laatste navlucht vanuit
Chimay vervlogen. De 350 in concours zijnde duiven werden bij een
N-O wind om 10.40 uur gelost op
een afstand van 250 kilometer tot
Aalsmeer. De snelste duif viel na het
vliegen van nog een paar ereronden
bij Cees van Vliet op de plank. Deze jonge doffer haalde ondanks de
straffe kopwind toch nog een snelheid van ruim 70 kilometer per uur.
Mede door deze prestatie is Cees
kampioen navluchten geworden.
Waarvan felicitaties. De Comb. v.
Leeuwen/v. Grieken behaalde over
alle vluchten dit jaar de meeste punten en worden te zijner tijd als generaal kampioen gehuldigd. Marja van
Leeuwen behaalde als kapitein van
de jonge garde de in memoriam C.
Bosman beker, goed gedaan.
De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Ackooy.
3. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4.
Comb. Wiersma en zn. 5. A. v.d. Wie.
6. J. v. Duren. 7. G. v.d. Bergen. 8. M.
de Block. 9. D. Baars. 10. J. v. Ac-

kooy. 11. J. v. Dijkj.
Bij de finale vlucht van de Dutch Open was voor de leden helaas
geen topnotering te behalen. Maar
er is meegedaan, volgend jaaar beter! Bij het ploegenspel is de beslissing ook gevallen. Het bleef spannend tot en met de laatste vlucht.
Het werd het team van Zuivelspecialist Rob en Ria Langelaan die
de overwinning voor zich opeiste.
Langs deze weg wil P.V. de Telegraaf
sponsors die de vereniging steunen
hartelijk bedanken voor hun bijdragen aan deze sport.
Einduitslag ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
15283 pnt
2. Oerlemans Confectie 15211 pnt
3. Bosman Kassenbouw 12978 pnt
4. A.A. Sloopwerken
12653 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
12225 pnt
Het vliegseizoen zit er weer op. De
duiven gaan ruien en de melkers
kunnen eindelijk op vakantie. U
wordt op de hoogte gehouden betreffende de festiviteiten inzake de
viering van het 100-jarig bestaan
van P.V. de Telegraaf te Aalsmeer.

De winnaars van de Kudelstaart Open.

Dartcompetitie in Het Podium

Méér darten door extra
verliezerronde bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De meest zonnige
periode van het jaar ligt weer achter
ons. Naarmate de tijd verder kruipt
daalt de temperatuur gestaag. De
naderende tijd kent echter ook positieve dingen. Zo komt de zomerstop bij de dartclub Poel’s Eye tot
zijn einde. Vijftien mooie, gezellige
speelavonden liggen er weer in het
verschiet.
Ook organiseert de Poel’s Eye vijf andersoortige toernooien, waarvan de
eerste de revue al heeft gepasseerd.
De Open Kudelstaart was twee weken geleden de eerste dartsactiviteit. Morgen, vrijdag 18 september,
is echter de eerste uit de reeks van
vijftien ‘gewone’ speelavonden. Helemaal gewoon is het trouwens niet
te noemen, want er zijn enkele veranderingen doorgevoerd. De vervelendste worden maar het eerst genoemd, de entree wordt verhoogd
naar drie en halve euro per speelavond. De contributie voor alle vijftien speelavonden gaat daarentegen omlaag naar veertig euro. Een
ander punt is de stopzetting van De
Club van 180. Na meer dan tweehonderd namen is de exclusiviteit
er een beetje vanaf. Het is echter
niet alleen kommer en kwel bij de
Poel’s Eye. Sterker nog, de Poel’s
Eye streeft ernaar iedereen méér te
laten darten én op een gelijkwaardiger niveau. Na de eerste knockout ronde dart iedereen, dus ook de
verliezers, nog een keer. Om dit te
bereiken komt er naast de winnaarronde en de Scone ronde een Extra
ronde. Aan het begin van de avond
worden er zoveel mogelijk poules
van vier deelnemers gecreëerd, zodat iedereen alvast drie wedstrijden
dart.
De nummers één en twee gaan door
naar de winnaarronde, de nummers
drie en vier gaan naar de Scone
ronde. Deze ronden zijn volgens het
knock-out systeem. De winnaars
van de eerste knock-out ronde in de
winnaarronde vervolgen hun weg in
de winnaarronde. De verliezers van
de eerste knock-out ronde van de
winnaarronde gaan echter alsnog
naar de Scone ronde, zij gaan on-

Zomerbridge in
Leimuiden
Leimuiden - De afgelopen zomermaanden organiseerde Bridge’86
haar zomerdrive in partycentrum
Keijzer. De avonden zijn goed bezocht, door bridgers uit de gehele
regio. Men kon zich plaatsen voor
de slotdrive door als nummer één
te eindigen per avond of vijf avonden mee te spelen. Op 31 augustus
was de slotdrive en hieraan namen

derling door tot de finale. De winnaars van de eerste knock-out ronde van de Scone ronde vervolgen
hun weg in de Scone ronde, ook
zij gaan onderling door tot de finale. De laatst overgeblevene speelt
dus de finale tegen de ‘beste afvaller’ uit de winnaarronde. De verliezers van de eerste knock-out ronde
van de Scone ronde gaan naar de
nieuwe E ronde. Kortom, méér darten en een gelijkwaardiger niveau.
Om dit te laten slagen zijn de schrijvers van cruciaal belang. Na de derde speelavond volgt een evaluatie
van dit nieuwe systeem.
Mystery Out
De Poel’s Eye introduceert een
nieuw, uniek fenomeen: Mystery
Out. Dit is een spel waarbij een rad
van fortuin een rol speelt. Op dit rad
staan de getallen van 90 tot 170. Als
iemand een uitgooi van 90 tot 170
heeft, kan hij of zij, indien dit getal
nog ‘vrij’ is, na betaling van één euro zijn of haar naam bij schrijven op
de lijst. Aan het einde van de avond
wordt aan het rad gedraaid. Als het
rad stopt bij een getal waar een
naam is genoteerd, wordt het totaal
ingelegde geld uitbetaald. Zo niet,
dan blijft het geld in de pot, en blijven de namen genoteerd. Deze lijst
wordt op de volgende speelavond
aangevuld met darters die een nog
niet genoteerde finish van 90 tot 170
gooien.
Ook E ronde bij de dames
Ook bij de dames komt er een verliezerronde. Er zijn geen poules van
vijf meer. Na de poules gaan de
nummers één tegen de nummers
vier, en de nummer twee tegen de
nummer drie uit de poules. Dat blijft
dus hetzelfde. De verliezers van deze ronde gaan echter naar de Extra ronde. Kortom, ook voor de dames méér darten en een gelijkwaardiger niveau. De inschrijving sluit
vrijdag om 19.45 uur, plaats van samenkomst is dorpshuis Kudelstaart
‘Het Podium’, deelname kost drie en
een halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

54 paren deel. De uitslag:
Groep A:
1. Els en Theo de Koning
62.80 %
2. Coby Odijk–Rene Bousie
58.33 %
Groep B:
1. Truus Esser–Annie Moren
62.20 %
2. Els en Andre Maas
59.52 %
Groep C:
1. Ben Wahlen – Huub Zandvliet
57.75 %
2. Marry en Klaas Maarse
57.92 %
Groep D:
1. Rieky en Wim Stokman
61.98 %
2. Lidy Raaphorst – Jan Hendriks 59.38 %

De zomerbridge drive begint op
maandag 31 mei volgend jaar.
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Voetbalwedstrijd tegen FC Socrates

Compliment vechtlust RKAV
Aalsmeer - RKAV heeft afgelopen zondag tegen FC Socrates gevochten voor wat ze waard waren.
Maar helaas het zat er niet in voor
de Aalsmeerders. FC Socrates heeft
een paar hele snelle jongens in de
gelederen en daarbij nog een paar
mannen die bij F.C. Haarlem en Telstar hebben gespeeld. Vooral de
spits was een speler met heel veel
kwaliteiten, en dat liet hij zien ook.
RKAV deed in de eerste helft goed
mee, al in de vijf tiende minuut was
het Perry Springintveld die Edwin
van Maris de kans gaf om RKAV op
0-1 te zetten.
RKAV kwam meer en meer in de
wedstrijd. Er waren diverse kansen,
wel kleine kansen maar het gaf wel
aan dat RKAV met de punten terug
wilde keren naar Aalsmeer. Toch was
het FC Socrates die op 1-0 kwam. In
een onoverzichtelijk moment was
het een speler van de thuisclub die
voor 1-0 tekende. Even later was
het Richard de Vries die Alexander
Goes voorzag van een prima pass,
maar weer zat het RKAV niet mee.
Het net werd niet gevonden. En zo
waren er nog diverse kansen voor

RKAV. Over het algemeen werd er
door RKAV in een zeer hoog tempo
gespeeld, maar het manco was de
afwerking. Achter stond het als een
dijk. Met Robert en Eric Jansen Timo Peters en vooral niet te vergeten
Stephan van Halm die veel vijandelijke aanvallen onschadelijk maakte. Vlak voor de rust werd het 2-0,
weer uit een onoverzichtelijk moment. Dat er in de eerste helft in
een hoog tempo gespeeld werd was
in de tweede helft goed te merken.
Hoe meer de wedstrijd naar het einde ging, hoe meer moeite men had
om het spel te dicteren. Aalsmeer
wilde zeer zeker wel, maar de fut
was er een beetje uit. Maar RKAV
kennende men was nog niet verloren. Er was een terug speelbal voor
nodig om RKAV een vrije trap toe
te kennen, op een paar meter voor
het doel en deze werd onberispelijk door Eric Jansen ingeschoten 21. RKAV heeft er voor gevochten en
verdient een groot compliment, zeker voor het getoonde doorzettingsvermogen.
Theo Nagtegaal.

Avondserie wedstrijdzeilen afgesloten

Nico van Wirdum overall winnaar
Aalsmeer - Watersport Verenging
Aalsmeer organiseert jaarlijks een
serie zeilwedstrijden op de woensdagavond. Deelname is mogelijk
voor zowel open zeilboten als kajuitjachten.
De deelnemers varen op een persoonlijke rating, die de gezeilde tijd
corrigeert, waardoor iedereen in
principe gelijke kansen heeft om te
winnen. Als men beter gaat zeilen,
wordt de rating aangescherpt. Dit
seizoen werd in totaal op 13 avonden van 6 mei tot aan 9 september
gestart. Omdat er ’s avonds meestal
minder wind staat, wordt er over het
algemeen slechts één wedstrijd per
avond gehouden, waarbij de snellere boten een rondje meer moeten
varen dan de wat langzamere, maar
ook dit wordt in de tijdsberekening
weer gecorrigeerd. Gaandeweg de
serie ontwikkelde zich een spannende strijd tussen Nico van Wirdum in zijn
Finnjol en Jan Bakker in zijn O-jol.
Snelheidsverschillen waren daarbij vaak minimaal, maar uiteindelijk scoorde Van Wirdum een serie

van 1, 2, 1, 3 en 2 op de slotavond
en hield hij in het totaalklassement
Bakker, die afsloot met 5, 1, niet gestart, 5 en 3, toch achter zich.
Met een totaal van slechts 14 punten ging de wisselprijs naar Van
Wirdum, Bakker werd tweede met
25 punten en Pim Stam met zijn Laser derde met 32 punten. Opmerkelijk was nog het sterke zeilen in
de laatste wedstrijden van Remco
Jurgens met 2 en 1, maar door te
veel gemiste starts eerder in het seizoen kon hij in het totaalklassement
geen bedreiging meer worden. Tijdens de laatste avond kwamen er
32 schepen aan de start en over het
seizoen waren er zelfs 60 inschrijvers! De grote en nog steeds toenemende belangstelling voor deze wedstrijden bleek wel tijdens de
prijsuitreiking in een vol en gezellig
clubhuis van de Watersportvereniging met uitgebreide dankwoorden
aan de animators Ingrid Meester en
Fiona van der Werf. Meer info vindt
u op www.wvaalsmeer.nl
Theo van Mierlo.

Rijsenhout - Op donderdag 24 september is er weer sjoelen in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Om 20.00 uur nemen de leden van de sjoelclub plaats bij de
bakken. Iedere speler wordt verzocht vanaf 19.45 uur aanwezig te
zijn. Het sjoelen op 10 September is
in de hoofdklasse gewonnen door
Dirkjan Baardse met 1860 punten
en op twee is Ria v/d Jagt geëindigd met 1652 punten. In klasse A
behaalde Leo van Faassen met 1628

Foto: Don Ran.

Handbal Eerste Divisie

Goed begin dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer zijn hun competitie in de
Eerste Divisie goed begonnen door
meteen de eerste wedstrijd te winnen. In de Bloemhof werd DSVD uit
Deurningen met 26-21 verslagen.
Het ging echter zeker niet gemakkelijk, want vooral in de eerste deel
kreeg het publiek een zeer spannend duel voorgeschoteld, waarin
de Aalsmeerse dames duidelijk last
hadden van zenuwen. “Nergens voor
nodig”, zei trainer/coach Menno de
Klerk na afloop, “want we hebben
een prima voorbereiding gedraaid
en een brede selectie die gegroeid
is ten opzichte van vorig jaar. Het
zal de druk wel geweest zijn van de
ploeg die zó graag aan het thuispubliek wilde laten zien dat ze vooruit
gegaan ten opzichte van vorig seizoen.” Het leverde in de beginfase
wel de nodige slordigheden op en
áls FIQAS Aalsmeer zich naar een
kleine voorsprong knokte, dan werd
die al snel weer ingeleverd. Bij rust
was de stand nog in evenwicht: 1414 en pas in de loop van de tweede
helft wisten de Aalsmeerse dames
de zenuwen van zich af te spelen.
Vooral in ondertal kwam de ploeg
goed uit de verf en ook beide keepsters stonden goed te spelen. Michelle Attema wist zelfs drie strafworpen te stoppen! Alle veertien
speelsters kwamen in actie en voor
de twee debutanten, Robin Kenter
en Yessica v.d. Kroon, was het prettig dat ze meteen tot scoren kwamen. Yessica wist zelfs alle penalty’s
die ze nam te verzilveren. Uiteindelijk trokken de Aalsmeerse dames
de wedstrijd in de laatste tien minuten naar zich toe en wonnen de strijd
conditioneel van het fysiek sterke DSVD. Belangrijke eerste pun-

ten voor FIQAS Aalsmeer, en de blijheid straalde dan ook van de speelsters af. Menno de Klerk: “De eerste
klap is een daalder waard. Dit is altijd een taaie tegenstander, maar de
ploeg heeft zich kranig geweerd. De
overwinning was een enorme opluchting én moet zelfvertrouwen geven richting volgende week, wanneer we naar Bentelo moeten, een
team dat fysiek zo mogelijk nóg
sterker is.” Deze uitwedstrijd is aanstaande zaterdag 19 september om
19.30 uur. De eerstvolgende thuiswedstrijd in De Bloemhof voor de
dames is op zaterdag 26 september
om 20.00 uur tegen v.d. Voort/Quintus 2.

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - Na een lange mooie
zomer met zon, het kon niet mooier, gaat er weer gesjoeld worden
in buurthuis Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Vanavond, donderdag 17 september, is de eerste
sjoelavond. Om 20.00 uur nemen de
spelers plaats bij de sjoelbakken.
Wie eerder komt, kan eerst genieten van een kop koffie of thee. Eens
in de veertien dagen wordt er gesjoeld bij Oostend. Kom eens kijken
en sjoel gezellig een winterseizoen
mee. U hoeft geen superster te zijn,
want er wordt gesjoeld voor de gezelligheid en alle leeftijden zijn welkom. Iedere sjoel-avond wordt ook
een kleine verloting gehouden. Voor
eventuele vragen kan gebeld worden naar: 325040.

Jeugdhandbal

Meiden C1 van Fiqas winnen
ruim van Legmeervogels

Europacup handbal

Knappe prestatie FIQAS
Aalsmeer in IJsland!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben zaterdag in
het Ijslandse Reykjavik een uitstekende prestatie geleverd door met
30-30 gelijk te spelen tegen Fram.
Door het verlies van een week eerder thuis in de Bloemhof (23-30)
zijn de Aalsmeerders echter jammergenoeg wel uitgeschakeld voor
het Europese EHF Cup-toernooi. De
Aalsmeerders vonden duidelijk dat
ze iets recht te zetten hadden: De
ploeg begon gretig, gedisciplineerd
en fanatiek aan de wedstrijd en met
name de sterke, collectieve dekking
stond prima.
Hoewel Fram op zich een veilige
voorsprong had om de volgende

Atletiek
Jordi doorbreekt
2 minuten grens
Aalsmeer - Ook in zijn laatste
baanwedstrijd van het seizoen wist
B junior Jordi Baars weer een goede prestatie neer te zetten. Bij de
Arena Games in Hilversum, op de
mooie atletiekbaan van atletiekvereniging G.A.C., wist de AVA-atleet een prima 800 meter te lopen
en voor het eerst in zijn carrière een
tijd onder de twee minuten te realiseren, te weten 1.59.67 min.. Hiermee heeft hij al zijn vooraf gestelde doelen, persoonlijke records op
de 800, 1.500 en 3.000 meter en een
medaille op het Nederlands kampioenschap, voor dit seizoen weten te
bereiken.

ronde te halen, moesten de IJslanders wel vol aan de bak. In de eerste
helft kwam FIQAS Aalsmeer op een
voorsprong van drie punten, maar
kon dat niet verder uitbouwen en zo
gingen beide ploegen rusten bij een
16-16 stand.
Na de pauze probeerde FIQAS
Aalsmeer in eerste instantie iets te
geforceerd om weer de leiding te
nemen. Dat leverde nu een achterstand op van drie punten. In de laatste fase haalde de ploeg dat echter
prima op en kwam uiteindelijk terug tot het verdiende 30-30 gelijkspel. Jeffrey Boomhouwer was topscorer met 11 doelpunten (waarvan
8 gemaakt uit een break out, feilloos
aangespeeld door keeper Jeffrey
Groeneveld). Trainer/coach Björn
Budding na afloop: “Hoewel we vorige week wel wat hebben laten liggen, denk ik dat we over twee wedstrijden uiteindelijk toch wel iets tekort kwamen om door te gaan. Maar
om na het verlies van vorige week,
hier gelijk te spelen, is niet verkeerd.
Dat had de ploeg even nodig én het
is een goede opsteker richting het
zware programma van de komende twee weken met sterke tegenstanders als Volendam (Super Cup),
Limburg Lions, Bevo én Hellas voor
de boeg.”
Aanstaande vrijdag 18 september
speelt FIQAS Aalsmeer om de Super Cup tegen Kras/Volendam in Almere. De wedstrijd begint om 21.00
uur. Op zaterdag 19 september staat
de uitwedstrijd tegen Limburg Lions
op het programma, aanvang 20.45
uur, en donderdag 24 september
speelt Aalsmeer thuis in sporthal De
Bloemhof om 20.00 uur tegen Eurotech/Bevo.

punten de hoogste eer en plaats
twee wist Riet Schijf met 1622 punten te veroveren. In klasse B is Alie
van Tol met 1546 punten op één geëindigd en op twee Gert Lanser met
1539 punten.
In klasse C wist Hans Schijf met
1502 punten te winnen en op twee
is Els v/d Linden geëindigd met 1461
punten. In klasse D tot slot wist Anja Koster te winnen met 1334 punten en is Stien Piet met 1326 punten
op twee geëindigd.

Aalsmeer - Op de dag van de pramenrace hadden de meiden C1 van
Fiqas nog een wedstrijd te handballen en wel tegen de Legmeervogels.
Kortom, een streekderby. De meiden
waren er weer klaar voor, klaar voor
de strijd. Al snel werd duidelijk dat
Fiqas Aalsmeer een maatje te groot
was voor de Legmeervogels. Er werden prachtige doelpunten gemaakt
vanuit de opbouw.
De bal werd meerdere maal prima

onderschept waar weer een goede
break uit volgde. Onder het toeziend
oog van trainster Petra Koster werd
de eindstand 24-1. Kortom de meiden zijn prima bezig. Alleen Iris van
Aalst is nog geblesseerd, hopelijk is
zij weer snel van de partij. Britt heeft
zeven keer gescoord, Michelle, Fallon en Demi elk vier maal, Fabienne
twee keer en Jytte, Lynn en Sophie
elk één maal. Volgende week staat
Monnickendam op het programma.

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje

Winst voor nieuwkomers
Kudelstaart - Het nieuwe seizoen is
nog maar net begonnen maar sommige schakers laten nu al zien wat
ze in huis hebben. Zo wist Harry, na
zijn mooie overwinning van vorige
week, dit keer Mladen het zeer lastig te maken en na een lange partij er uiteindelijk remise uit te slepen. Ook Joep v/d Geest wist weer
te winnen en voert nu de ranglijst
aan op de voet gevolgd door Richard Piller, die na de doorbreking
van zijn kampioenschappen uit is op
een nieuw clubkampioenschap.
Ook de nieuwe leden wonnen deze
week hun partijen. Leo Buis, vorige
week nog niet aanwezig, won in een
razendsnelle partij van Martin Poortvliet. Terwijl Peter Buis al snel gewonnen stond maar nog even door

moest voordat Gerard van Beek capituleerde. Hij won vorige week ook
zijn partij en is dus ook meteen in de
top van het klassement te vinden.
Heeft u interesse? Iedere donderdag in het Dorpshuis in Kudelstaart
wordt er vanaf 20.00 uur geschaakt.
Voor inlichtingen: Gerard van Beek,
tel. 0297-343303.
De uitslagen van 10 september:
Harry Buskermolen- Mladen Cicek
rem.
Henk Raadschelders- Joep v.d. Geest 0-1
Jaap v.Staaveren- Marco Hogenboom 0-1
Gerard van Beek- Peter Buis
0-1
Paul den Haan- Richard Piller
0-1
Jurgen v.d. Zwaard- Peter Verschueren 0-1
Wim de Hertog- Fred Buskermolen
1-0
Fred Klijn- Adri Meijhuis
1-0
Theo Baars- Kees van der Weijden
1-0
Leo Buis- Martin Poortvliet
1-0

Start trainingen beachvolleybal
voor jeugd in The Beach

Aalsmeer - Vanaf woensdag 30
september starten in The Beach
jeugdtrainingen beachvolleybal. Het
initiatief om binnen The Beach een
jeugdgroep op te starten is gekomen nadat er veel aanvragen binnen kwamen van ouders en kinderen zelf om te leren beachvolleyballen.Een enthousiaste groep van
trainers, aangesloten bij BeachTeamAalsmeer, kan haast niet
wachten om met deze kinderen aan
de slag te gaan. Beachvolleybal is
als sport ideaal voor de jeugd. Rennen, duiken en springen in het zand
gecombineerd met het aanleren
van de volleybal basisvaardigheden
maakt het voor kinderen een hele
leuke sport om te beoefenen. Naast
deze facetten die aan bod komen is
het ook van belang om in een groep
en zeker als team van twee personen te gaan samenwerken. Als laat-

ste moet er natuurlijk een hoop lol
ontstaan tijdens deze trainingen en
daar zullen de trainers zich dan ook
vooral op focussen. De trainingsgroepen worden onderverdeeld in
twee leeftijdscategorieën. De eerste
traininggroep zal vanaf 30 september elke woensdag gaan trainen van
16.30 tot 18.00 uur en is bestemd
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Vervolgens gaat de tweede groep in
de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar
trainen van 18.00 tot 19.30 uur.
Gratis kennismakingstraining
Heb je zin om mee te doen? Kom
dan op woensdag 30 september
naar de gratis introductie- en kennismakingstrainingen in The Beach
aan de Oosteinderweg. Surf voor
meer informatie naar www.beach.
nl of stuur een mailtje met je vraag
naar sportief@beach.nl.

Handbal jeugd

RKdes meiden lopen tegen
eerste nederlaag aan
Aalsmeer - De tweede wedstrijd
van het seizoen voor de meiden C
van RKdes was meteen tegen het
sterkste team uit de poule, namelijk:
DSS uit Heemskerk. RKdes begon
de wedstrijd met twee stoorspeelsters om het snelle spel van DSS
te onderbreken. Dit lukte erg goed,
want DSS had moeite om doelpunten te maken. Kwamen ze er wel
doorheen, dan kwamen ze keepster
Jesse tegen, die een prima wedstrijd keepte. Met de rust stond RKdes met vier doelpunten achter. Gezien de eerste helft een goede prestatie. De verdediging was bij RKdes
super, maar dit kostte de meiden

enorm veel energie, waardoor in de
aanval wat slordig gespeeld werd.
Maar omdat het seizoen nog maar
net begonnen is, zal dit zich alleen
maar verbeteren. Uiteindelijk verloor
RKdes met 7-13, wat echt een topprestatie genoemd mag worden. De
coach van DSS gaf de meiden van
RKdes dan ook haar complimenten,
gezien het feit dat DSS twee keer
zoveel traint als RKdes. Het publiek
had genoten en was ook weer in
grote getale aanwezig. Op naar de
volgende wedstrijd tegen Zeeburg!
Deze vind aanstaande zaterdag om
11.00 uur plaats op één van de buitenvelden van RKdes.

Jeugdhandbalnieuws

B2 FIQAS wint van Dronten
Aalsmeer - Zondag 13 september
moesten de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer aantreden tegen Atlantis
Dronten. Het was een lekker weertje om buiten te ballen. De tegenstander had een boomlange keeper en net zo’n grote opbouwer in
het veld staan en kwam al snel op 01, FIQAS moest waarschijnlijk eerst
even wakker worden. Door mooie
doelpunten van Jeffrey en Niels
kwam Aalsmeer elke keer gelijk. Bij
5-5 gingen ze scherper verdedigen
en konden via een mooi schot uit
de hoek op voorsprong komen. Het
doelpunt was wederom van Jeffrey,
die deze middag erg goed in vorm
was. Atlantis bleef goed bij, door
een zeer goede stoor die veel ballen onderschepte in de Aalsmeerse aanval. In de tweede helft werd
er nog beter verdedigd door Dawid,
Roy en vooral Ivar. Dronten probeerde van alles, maar Lars en Mark
Foto: Don Ran.

stonden beiden erg goed te keepen.
Door mooie doelpunten van Brian en Glenn liep FIQAS steeds verder uit. Omdat de stoor van Atlantis echter onvermoeibaar was en
toch elke keer zijn doelpunt meepikte werd het verschil uiteindelijk
“maar” 9 punten. En de kleedkamer
opzoeken met een 27-18 overwinning is altijd lekker. Ook coach Onno was erg tevreden. De jongens
B1 van FIQAS hadden in de competitie Zaanstreek als tegenstander.
De Aalsmeerse handballers waren
duidelijk beter en wonnen uiteindelijk met liefst 23-6. Voor de meiden C1 stond de streekderby tegen
Legmeervogels uit Uithoorn zaterdag op het programma. Al snel werd
duidelijk dat Aalsmeer een maatje te
groot was voor de Uithoornse meiden. Onder het toeziend oog van
trainster Petra Koster werd de eindstand bepaald op 24-1 Voor FIQAS.

