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KORT NIEUWS:
Politie zoekt getuigen

Fietser in been
geschoten

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Geen krant
OntVanGen?

0251-674433

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

* lidmaatschap
tenminste 6 maanden

Project Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 11
september rond kwart over
een in de middag is een 20-jarige fietser uit Amsterdam in
zijn been geschoten met waarschijnlijk een luchtdrukpistool. Dat gebeurde op de Hoge Dijk. De man hoorde een
‘plop’ en gelijk na dit vreemde geluid voelde hij een steek
in zijn kuit. Toen de 20-jarige
zijn broekspijp omhoog deed
zag hij bloed. In zijn been zat
nog de kogel met pluimpjes.
De Amsterdammer is naar de
dokter gegaan en de wond is
dichtgemaakt met drie hechtingen. Waarschijnlijk is de fietser vanuit de bosjes beschoten. Mogelijk hebben mensen
die op de Hoge Dijk waren iets
gezien of gehoord. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.
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DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*
www.kunstuitleen-timeless.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn.

ASSURANTIE & ADVIES

Prijzen voor Uniek, Zwaffelaars, Bloemm en De Vlijtbuiters

Ondanks forse regen toch
heel gezellige pramenrace
Aalsmeer - Al jaren niet meer voor
gekomen tijdens de pramenrace:
Regen en dit jaar zelfs in een behoorlijke overvloed. Bij het verzamelen op de Pontweg afgelopen
zaterdag viel de eerste forse bui en
daarna bleef het zacht, soms hard,
regenen. Maar ondanks dat gevaren moest worden met regenjacks
over de prachtige en leuke kleding
in de evenzo uitgebreide aangeklede pramen en bokken rond het thema ‘Vroeger toen...’ is ook de achtentwintigste pramenrace een oergezellig feest op en langs het water
geweest met vooral veel vrolijke en
zwaailustige deelnemers. In de jury
dit jaar onder andere burgemeester
Jobke Vonk-Vedder en ook zij heeft
genoten van dit typische Aalsmeerse evenement. Op facebook na afloop niets dan lof van de ‘first lady’
voor de organisatie, de deelnemers
en alle vrijwilligers. In de categorie
‘snellen’ heeft The Next Generation
zijn koppositie af moeten staan aan
Uniek. Het team met de best briljante naam bestaat net als de winnaars
van vorig jaar uit inwoners van de
‘nieuwe generatie’. De jonge ploeg
met captain B. Baardse legde de
pramenrace af in slechts 1 uur, 39
minuten en 51 seconden en heeft
hiervoor de zilveren praam uitgereikt gekregen. In de categorie bokken een nieuwe winnaar: De Zwaffelaars. Het team met captain G. van
der Knaap mocht als één na laatste bok vertrekken, maar heeft middels snelheid en het goed uitvoeren
van alle opdrachten heel knap deze
nummer één notering bereikt. Geklokt werd er na 2 uur, 31 minuten
19 seconden varen. In de categorie
dames heeft de ‘eeuwige’ strijd dezelfde uitslag als vorig jaar. Op één
weer Bloemm (in 2 uur, 8 minuten
en 9 seconden) en op twee weer De
Legale Beppies. De Vlijtbuiters gingen na twee uur, 25 minuten en 7
seconden varen ‘eindelijk’ aan de
haal met de eerste prijs in de categorie recreanten. Wat waren ze blij!

diba een prijs zou ontvangen, was
eigenlijk meteen wel overduidelijk.
Wat een prachtige opbouw op de
extra lange en brede bok met kanonnen, een kraaiennest en leuke details zoals onder andere octopussen. Maar ook leuk, eigenlijk net
zo leuk, waren alle andere ‘antwoorden’ op het thema ‘Vroeger toen...’.
Het heeft tot heel veel creatieve uitingen geleid met kikkers die vroeger prinsen waren, de vroeger mateloos populaire rockgroep Kiss, vroeger toen er nog disco’s waren in
Aalsmeer, vroeger toen bagger nog
door de beugel kon en, onder andere ook, vroeger toen we nog een Koningin hadden! Zuur was het enigszins wel dat precies na afloop de
zon tevoorschijn kwam. Ach, konden de koud geworden deelnemers
zich toch nog opwarmen. De prijsuitreiking in de tent werd hier overigens niet voor overgeslagen. Aandachtig werd geluisterd naar het
bestuur van SPIE en wanneer een
prijs in ontvangst genomen mocht
worden, snelden de winnaars vrolijk
naar het podium. De SPIE-ordes zijn
uitgereikt aan Martin Mijwaart, die
17 jaar penningmeester is geweest,
en aan Sparnaaij Juweliers, die al jaren sponsort met de eerste ‘snelle’

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

prijs, het zilveren praampje. ‘Vroeger
toen…’, het niet regende tijdens de
pramenrace, 100 procent geslaagd!
Maar volgend jaar toch liever weer
een zonnige dag. Misschien zet een
tropisch thema de weergoden op
zonnige gedachten...
Elders in deze krant de volledige uitslag en natuurlijk veel foto’s om nog
even na te genieten.
Corso en Kunstroute
De pramenrace voorbij, de feesttent
weer afgebroken, maar het blijft toch
feest in Aalsmeer. Komend weekend
rijdt voor de derde maal het nieuw
leven ingeblazen corso door de straten. De opening is zaterdag 21 september om 9.30 uur door oud-burgemeester Joost Hoffscholte, waarna de stoet richting centrum rijdt.
Op zondag 22 september staat het
corso opgesteld bij de Crown Studio’s en kan genoten worden van diverse extra’s voor alle leeftijden. En
het is natuurlijk het weekend van de
Kunstroute. Op liefst 24 locaties zijn
schilderijen, beelden en meer te zien
van totaal 101 kunstenaars. Het geheel wordt omlijst met veel muziek.
Duimen maar voor droog weer, liefst
met zon, dit weekend!
Door Jacqueline Kristelijn

SHOEBY
VIERT FEEST
SHOEBY AALSMEER
BESTAAT 1 JAAR!
Vier dit met ons van woensdag
18 t/m zondag 22 september.

PARTY TIME

Op 21 september is er van
13.00 tot 16.00 uur voor
alle kids een professionele
schminkster aanwezig. Kom
shoppen en misschien win
jij je aankoopbedrag terug!**

20%
KORTING*

OP DE HELE DAMES-,
HEREN- EN KIDSCOLLECTIE!

Piraten, kikkers en disco
Dat de piratenboot van Abracaha-

Steekpartij en diefstal
auto nog in onderzoek
Aalsmeer - Op zaterdag 14 september rond drie uur in de middag heeft
een steekpartij plaatsgevonden op
het Praamplein waar een drietal
buitenlandse mannen bij betrokken was. Een 24-jarige man heeft
een 23-jarige man verwond met een
mes. De gewonde is er vervolgens
vandoor gegaan met in zijn kielzog
de andere twee. De achtervolging
ging richting de Uiterweg. Hier is op
de hoek met de Van Cleeffkade een
echtpaar uit Aalsmeer het slachtoffer geworden van carjacking. Ze zijn
hardhandig uit de auto gezet door
de mannen. De wagen verdween
over de Van Cleeffkade richting de
N196 en is uiteindelijk in het water
naast de weg beland. De politie en

de brandweer zijn enkele uren bezig geweest om getuigen te horen,
het plaats delict te onderzoeken en
uiteindelijk de auto op het droge te
zetten. De vermeende dader van het
steekincident is inmiddels opgepakt. Het slachtoffer is overgebracht
naar een ziekenhuis. Het Aalsmeerse echtpaar is niet gewond geraakt,
maar de twee zijn behoorlijk geschrokken. Ze hebben laten weten
heel dankbaar te zijn voor alle hulp
en goede zorgen van omstanders
en instanties. Naar de exacte oorzaak van de steekpartij en de daarop volgende diefstal van de auto is
nog volop onderzoek door de politie.
Foto’s Ronald van Doorn en
www.kicksfotos.nl.

* De korting is geldig van 18 t/m 22 september 2013 op de originele prijs van de
artikelen uit de hele collectie van Shoeby Aalsmeer. Uitsluitend op vertoon of bij
aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.
** Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

SHOEBYFASHION.COM

ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

KERKDIENSTEN
Zondag
22 september

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. J.F. Ezinga, Westbroek en 16.30u. dienst met ds. P.
Kleingeld uit Maassluis.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Willem Ouweneel.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. B. Witzier en om 16.30u. met
ds. P.J. den Hertog.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. eucharistieviering met L. Aarts.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. oecumenische dienst
in Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat. Tevens C4U.

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

Nostalgie in
De Kwakel
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu organiseert ook dit jaar
weer twee nostalgische avonden in
het dorpshuis De Quakel. Het programma zal een mix zijn van nog
niet eerder op de site gepubliceerde foto’s en filmisch materiaal. De
stichting prijst zich gelukkig dat zij
dit jaar zelfs kans heeft gezien om
een Bekende Nederlander (oud-

presenteren hun projecten waarvoor zij in 2012 geld hebben ingezameld en zo subsidie hebben ontvangen. Ook wordt met foto’s en beelden informatie gegeven over andere projecten waarvoor subsidie verstrekt is. De avond wordt geopend
door de voorzitter van OSA, de heer
G. Nijland en wethouder Ad Verburg
houdt een korte inleiding over het
gevoerde beleid op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking van de
gemeente.
De avond wordt opgevrolijkt door
Carlos Rivas met muziek en zang
uit onder andere Mexico. Kijk voor
meer informatie op de website van
OSA www.osa-aalsmeer.nl.

“Vinden het vies om op te ruimen”
Aalsmeer - “Wij hebben een hond.
Hij is erg lief, maar als hij of zij gepoept heeft, vinden we het vies
om het op te ruimen. Op deze foto moest ons hondje poepen vlakbij
basisschool de Hoeksteen. Dat daar
veel kinderen langs moeten, is onze schuld niet, ze moeten maar opletten waar ze lopen. En waarschijnlijk betalen we hondenbelasting.
Dan vinden wij dat de gemeente het
maar op moet ruimen.”
Zo aso, vindt de maker van de foto, K. Sehstedt sr. uit de Ophelialaan 202 dit. Hij hoopt dat de eigenaar eens bij zichzelf te rade gaat

en, zoals iedere hondenbezitter, zijn
of haar dier voortaan gaat uitlaten
met het (verplichte) schepje en opruimzakje!

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 1 oktober in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: Studies uit het
Lukas-evangelie door H.B. Slagter
uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.
Kwakelaar) te strikken voor een bezoek aan zijn geboortedorp. De nostalgische avond worden gehouden
op vrijdag 20 september en op vrijdag 18 oktober.
Beide avonden beginnen om 19.30
uur en hebben hetzelfde programma. De zaal is open vanaf 18.30
uur. De entree bedraagt 5 euro en
dit bedrag is inclusief een kop koffie of thee. Kaarten zijn vanaf heden
te bestellen bij Dirk Plasmeijer via
0297-563335 (’s avonds tussen 17.30
en 18.30 uur) of via de mail: dp@dekwakel.com.

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

Vermist:
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Schildpad poes met wit kinnetje,bef en
sokjes voor.
- Van Cleeffkade: Bruin-grijs cypers katje van 10 tot 11 maanden met
wit befje, heet Ziggy.
- Aalsmeerderweg: Grijze kater met witte buik.
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Jonge rode kater met op elk oor een wit
vlekje.
- Aalsmeerderdijk: Kleine zwarte poes met witte bef.
- Bilderdammerweg: Rood-oranje kater met rood bandje. Is 2 jaar oud
en heet Arie.
Gevonden:
- Koningsstraat: Grote witte cyperse kat. Buik wit en rug cypers.
- Kruising Ophelialaan met N196: Grijs cyperse kat met witte buik, bef en
kin.

Training Omgaan met geld

74 Centimeter aan de haak!
Aalsmeer - De roofblei op de foto is vorige week vrijdag gevangen op de
Westeinderplassen. De vis bleek maar liefst 74 centimeter lang te zijn. Iedere
keer toch weer opmerkelijk om het bewijs te zien dat onder de vele vissoorten
in de Poel behoorlijk grote exemplaren zitten. Uiteraard is de roofblei na de
foto terug in het water gezet. De vis blijf ongedeerd, hij ging er snel vandoor.
En gelukkig maar, want waarschijnlijk ging het nog om een vrij jonge roofblei.
Deze grote, snelle roofvissen (gelukkig zonder tanden) kunnen tot 120 centimeter lang worden. En nog een geluk, ze blijven graag diep in het water. Voor
het visje aan de haak is hij waarschijnlijk toch even naar de oppervlakte gezwommen...

Aalsmeer - Vita welzijn en advies
geeft regelmatig een training Omgaan met geld. Deze training is bestemd voor inwoners van Aalsmeer
die moeite hebben om rond te komen
en wat meer zicht op hun uitgaven
willen krijgen. De training bestaat uit
zeven wekelijkse bijeenkomsten van
2 uur op de donderdagavond. Voor
aanvang van de training worden geinteresseerden uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. De eerste
bijeenkomst is op donderdag 17 oktober. De training gaat in op het ordenen van de financiële administratie. De deelnemers leren onder meer
een maandbegroting en een jaarbegroting te maken. Zo krijgt men een
beter zicht op de dure en de goedkope maanden. De deelnemers leren om de inkomsten en uitgaven op
een rijtje te zetten, zodat weloverwogen beslissingen genomen worden
en dus financiële problemen voorkomen worden. En misschien zelfs
eens iets kunnen kopen waar anders

Bijeenkomst
over dementie

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 11u. kerkdienst met pastor
Jacob Spaans mmv Roemeens koor.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. oecumenische dienst door Raad van Kerken mmv Saxofoonkwartet. Collecte voor Paz & Justitia. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten. De bestuursleden van de
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) beheert de
gelden en beoordeelt de aanvragen
voor subsidie. Om te zien wat er van
de projecten is geworden, wordt er
jaarlijks een presentatieavond gehouden.
Dit jaar is de bijeenkomst op woensdag 9 oktober vanaf 20.00 uur in de
raadskelder van het gemeentehuis.
Iedere belangstellende is welkom
vanaf 19.30 uur. Het thema van dit
jaar is ‘Scholen en ontwikkelingssamenwerking’. Drie basisscholen

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag
Karmelkerk dicht.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. F. Praamsma.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met ds. R. van
de Weg uit Uithoorn.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. J.
Haeck, Zeist. Organist J. Piet.

Waar gaan subsidies heen voor
ontwikkelingssamenwerking?

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Spreker Gerard de Groot. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Marco Wittenberg. Tevens crèche en peuterdienst.

Bijeenkomst OSA in raadskelder

Woonenquête van ANBO
Aalsmeer - Zaterdag 7 september
was de ANBO Aalsmeer weer aanwezig op de braderie. Met het oog
op de toekomstige ontwikkelingen
op het gebied van wonen en zorg
had ANBO Aalsmeer een enquête gemaakt over wonen. De hoofdvraag was: Hoe toekomstbestendig
is uw woonomgeving? Op die manier probeert de ouderenbond enig
inzicht te krijgen in hoe de mensen nu wonen. En hoe dat in de
toekomst wellicht aangepast moet
worden zodat mensen op een goede manier langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. De enquête is door veel mensen ingevuld, zowel door ANBO leden als door niet-

ANBO leden, en gaf stof tot veel intensieve gesprekken. Het is een onderwerp wat breed blijkt te leven en
waar veel mensen ideeën over hebben. Ook op de Vitaliteit50+markt
op 5 oktober zal de enquête ingevuld kunnen worden. Zodra alle
gegevens verwerkt zijn zal ANBO
Aalsmeer de resultaten bekend maken en onder de aandacht brengen
van de verantwoordelijk wethouder
om op die manier een steentje bij te
dragen aan een toekomstbestendige Aalsmeerse woonomgeving. De
enquête en de uiteindelijke resultaten zijn, naast heel veel andere interessante informatie, te vinden op
www.anbo.nl/afdelingen/aalsmeer.

Aalsmeer - Zorg Centrum Aelsmeer
organiseert in Aalsmeer samen met
Mantelzorg Steunpunt een themabijeenkomst over dementie op vrijdag
20 september van 10.00 tot 11.30 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in een tijdelijke locatie, in huiskamer aanleunwoningen Bloemendaele aan het Molenpad, naast Zorgcentrum Aelsmeer.
Het thema van deze ochtend is ‘Omgaan met gedragsveranderingen’.
Gastspreker is dr. Blaauw, sociaal geriater bij GGZ Ingeest. Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met de coördinator
van het Ontmoetingscentrum, Ellen
Millenaar via 06-22468574 of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Roemeens koor
in Kath. kerk
Aalsmeer - Zondag 22 september
om 11.00 uur wordt in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394
een kerkdienst voor iedereen gehouden. Muzikale medewerking wordt
verleend door het Roemeense koor
‘Grupul Coral Sfantul Apostol Andrei’. Na de dienst wordt een lunch voor
de Aalsmeerse kerkgangers en genodigden (zo mogelijk, in de tuinen) gehouden. Dit ter gelegenheid van het
feit dat 40 jaar geleden pastor Jacob
Spaans in dienst van de kerk gekomen is. Vanaf 15.00 uur is het Roemeense koor onder leiding van Priester Decebal Gorea deze zondag opnieuw te zien en te horen in de Oud
Katholieke kerk. Het koor is afkomstig
uit Cluj Napoca in Roemenië. De leden zijn allen afgestudeerde theologen, die deels als priester of diaken
fungeren in de Roemeens-Orthodoxe
kerk en deels een aanstelling hebben
aan de Orthodoxe Theologische Faculteit van de Babes-Boljai universiteit in Cluj-Napoca. Dit unieke koor
logeert in de Oud-Katholieke pastorie van Aalsmeer en geeft meerdere
concerten in het land. Het programma bestaat uit een half uur Orthodoxe
kerkmuziek en na de pauze een half
uur Roemeense volksmuziek. De toegang is gratis en er wordt een collecte
ter bestrijding van de hoge kosten van
het Roemeense koor gehouden.

nooit geld voor is. De training wordt
begeleid door gekwalificeerde maatschappelijk werkers. In de training
komen ook schulden en betalingsachterstanden ter sprake, en hoe de
deelnemers hiermee kan omgaan.
Andere onderwerpen die in de training aan bod komen zijn sparen, verzekeringen en subsidies.
Over deze onderwerpen wordt gerichte informatie gegeven. Voor deze training wordt een eigen bijdrage van 15 euro gevraagd. Hierbij zijn
de kosten voor de cursusmap inbegrepen. De training wordt gegeven
in de Parklaan 26a. Wie belangstelling heeft voor deze cursus kan bellen voor meer informatie en aanmelding naar 0297–326670 of kijk op de
website www.vitawelzijnenadvies.nl.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

19 september 2013

officiële mededelingen
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 49 (Z-2013/048029), het bouwen van
een storage center;
- Aalsmeerderweg 207 (Z-2013/047603), het plaatsen van
een bouwkeet, bouwbord en steiger;
- Helling 12 / Dorpsstraat 32 (Z2013/047926), het veranderen van de begane grond in 3 zelfstandige woningen en
1 bedrijfsruimte;
- Vuurdoornstraat 11, Jasmijnstraat 16/27, 31/35, 37 (Z2013/047491), brandveilig gebruik.
- Zijdstraat 38 (Z-2013/048186), het plaatsen van lichtreclame.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stichtsepad 14 (Z-2013/047848), het verwijderen van
asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 211 (Z-2013/043242), het gedeeltelijk vernieuwen van een brug (verzonden 12 september
2013);
- Azaleastraat 1 (Z2013/039185), het vergroten van een
bijgebouw (verzonden 16 september 2013);
- De Muzen 6 (Z-2013/040984), het kappen van een boom
(verzonden 6 september 2013);
- Oosteinderweg 384 (Z-2013/037695), het vernieuwen
van een brug (verzonden 9 september 2013);
- Ringvaartzijde 49 (Z-2013/042745), het kappen van een
boom (verzonden 5 september 2013);
- Westeinderplas (Z-2013/044361), het kappen van een
boom (verzonden 16 september 2013).
Voornemen Verlening omgeVingsVergunning met
Verklaring Van geen bedenkingen Van de raad
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om
een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige ligplaats;
- Uiterweg 158 (Z-2013/011349), het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg
158.
Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen afgegeven op 12 september 2013. Op deze
aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing. De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 20 september 2013 t/m 24 oktober
2013 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een
medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen voor uw vragen.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 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 ope-

ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met
de afdeling ROV via tel. (0297) 387698.
Verleende omgeVingsVergunning, uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het bouwen van een woning aan de herenweg 38
(Z-2013/004007) te kudelstaart (verzonden 13 september
2013).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van
Amsterdam.
Verlenging beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Cyclamenstraat 37 (Z-2013/038455), ontvangen 19 juli
2013;
- IJsvogelstraat 17 (Z-2013/039747), ontvangen 29 juli
2013.
VergunningsVrije aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Werven 16 (Z-2013/044581), het aanleggen van drainage.
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 195d (Z-2013/036262), het maken van
een in-/uitrit;
- Lisdoddestraat 22-68 (Z2013/019155), het uitbouwen
van 24 woningen.
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Aalsmeerderweg 211 (Z-2013/043225), het gedeeltelijk
slopen van een brug;
- Violenweg 22 (Z-2013/047115), het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verordening speelautomaten aalsmeer
(z-2013/028458, d-2013/258719)
De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer heeft op donderdag 12 september 2013 de concept Verordening Speelautomaten 2013 Aalsmeer inclusief de toelichting vastgesteld
en ingestemd om genoemde stukken zes weken ter inzage
te leggen. De stukken liggen vanaf 20 september tot en met
donderdag 31 oktober (steeds tussen 08.30-14.00 uur) ter
inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1
in Aalsmeer. Wie op een ander tijdstip de stukken wil inzien,
kan hiervoor een afspraak maken. De plannen zijn te lezen
op www.aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen tijdens de

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van
de afgelopen 2 weken.
ter inzage
t/m 20092013 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een
woning.
t/m 26092013 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
t/m 03102013 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04102013 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552
(het bouwen van een woning).
t/m 03102013 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere
waarden in het kader van wet Geluidhinder).
t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen.
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken)
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit.
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het
vervangen van de woning; Oosteinderweg 124
(Z-2013/026513), het bouwen van een woning.
t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst m.b.t. Intrekking Bomenverordening
2000 en aanpassing Algemeen Plaatselijke
Verordening.
t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het
gebied tussen de watertoren en de kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen).
t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.;
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349),
het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg 158.
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458
(versie 2, 26 augustus 2013) D-2013/258719.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vredesweek in Aalsmeer

Helma Persoon geeft stokje door

Radioman Peter Maarsen in
‘Door de Mangel’ op radio
Aalsmeer - Het programma ‘Door
de Mangel’ op Radio Aalsmeer ontvangt aanstaande maandag 23 september de derde gast. In dit programma wordt wekelijks een (on)bekende
Aalsmeerder aan de luisteraars voorgesteld en laat u kennismaken met
zijn of haar muzieksmaak. Afgelopen maandag was gemeenteraadslid Helma Persoon te gast. Zij is flink
‘door de mangel’ gehaald in de uitzending en heeft de luisteraars een
klein inkijkje in haar privéleven gegeven. In de uitzending hebben de
luisteraars een nummer gehoord van
Persoons eigen ‘Cadeauband’ en is
men te weten gekomen dat zij nog
altijd woont in haar geboortehuis. Zij
doet graag dingen die een doel hebben, zo maakt zij kladblokjes van oude enveloppen. In het programma
maakte Helma Persoon tevens bekend wie zij heeft uitgekozen als volgende gast in “Door de Mangel”. In
de aflevering van maandag 23 september is radioman Peter Maarsen te
gast in het live-programma. De oudmedewerker van Radio Aalsmeer
zal op luchtige wijze bevraagd worden en er wordt een portret geschil-

genoemde periode mondeling of schriftelijk hun zienswijze
indienen bij de gemeente Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer, o.v.v.: “Zienswijze speelautomatenhal.” Indien u
mondeling een zienswijze wilt indienen dient u een afspraak
hiervoor te maken via telefoonnummer (020) 540 4911.

derd van dit ‘radiodier’. Daarna zal
hij het stokje (volgens het bekende
principe) doorgeven aan een volgende Aalsmeerder. Maarsen zal zelf de
muziek samen stellen en neemt een
voorwerp mee naar de studio welke
een belangrijke rol speelt/heeft gespeeld in zijn leven. ‘Door de Mangel’
wordt uitgezonden tussen 19.00 en
20.00 uur via de ether op 105.9 FM
en de kabel op 99.0 FM. Ook kan geluisterd worden via de livestream op
internet: www.radioaalsmeer.nl. Het
bezoekadres is: Van Cleefkade 15.
Medewerk(st)ers gezocht
Radio Aalsmeer wil graag (nog) meer
naar buiten treden. Om dat goed te
kunnen doen zijn er reporters nodig,
mensen die met een microfoon in de
hand op pad willen gaan in de gemeente, verslag willen doen van diverse (sport)evenementen. Ook worden er nog medewerk(st)ers gezocht
voor het ouderenprogramma en heel
belangrijk de doordeweekse dagprogrammering. Lijkt het u leuk om
iets te doen met het fenomeen radio,
neem dat contact op via de website:
www.radioaalsmeer.nl/contact.

Twee cursussen bij De Werkschuit

Tekenles voor kinderen
Aalsmeer - De Werkschuit presenteert: Tekenles voor kinderen. In
het tekenatelier krijgen kinderen op
een speelse en leerzame manier les
in tekenen en schilderen. Docente Annefie van Itterzon laat de kinderen stap voor stap kennis maken met allerlei materialen als krijt,
pen, ecoline, verf en mooi papier.
Kinderen zijn van nature ontvankelijk voor kunst en worden door leuk
gerichte opdrachten gestimuleerd
om nog beter te kijken. De kinderen maken kleine schetsen met pen

en inkt, maar leren ook op het grote vlak met verf te schilderen. Aan
het begin van de les worden kunstboeken en kindertekeningen uit andere landen bekeken. Aan het einde van de cursus nemen de kinderen een map prachtige tekeningen
mee naar huis. Dus, houd je van tekenen en leuke opdrachten, geef
je dan snel op. Start 25 september, woensdagmiddag om 13.30 of
om 15.30 uur. Dit kan via de mail:
margot.tepas@printex.nl off bel met
0297-340150.

Aalsmeer - Van 21 tot en met 29
september wordt de Vredesweek gehouden. Tijdens de jaarlijkse Vredesweek is Het Ministerie van Vrede de
campagne van IKV Pax Christi. De
campagne wordt ondersteund door
Ambassades van Vrede. De Ambassadeurs van Vrede is een (wereldwijd) netwerk van personen die zich
inzetten voor een hoger doel en beseffen dat het doorbreken van etnische en religieuze barrières essentieel is op weg naar vrede. Zij onderschrijven universele waarden en beginselen en kennen het gezin een
centrale rol in de samenleving toe.
Het thema is vrede, maar vrede gaat
vooraf aan gerechtigheid. Daar waar
geen gerechtigheid is, kan geen vrede zijn. De Doopgezinde gemeente,
De Open Hof Kerk en de Karmelparochie (verenigd in de Raad van Kerken) bundelen dit jaar de krachten en
organiseren als Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer tijdens
deze week verschillende activiteiten.
Zaterdag 21 september 14.00 uur:
Prijsuitreiking gedichten- en verhalenwedstrijd over vrede en gerechtigheid in Het Boekhuis, Zijdstraat. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart
konden een verhaal of gedicht schrijven over vrede en gerechtigheid. Een
deskundige jury met wethouder Rik
Rolleman, oud-burgemeester Joost

Hoffscholte en dominee Liesbet Geijlvoet hebben de inzendingen beoordeeld en zaterdag a.s. worden de
winnaars bekend gemaakt. Zondag
22 september 10.00 uur: Oecumenische vredesdienst van de Raad van
Kerken Aalsmeer in de doopsgezinde kerk, Zijdstraat. De dienst is voorbereid door de liturgiegroep van de
Raad van Kerken Aalsmeer en heeft
als thema ‘Act for Peace” Voorganger
is Pastor Loek Seeboldt. Aan het einde van de viering wordt de vredeskrant uitgedeeld. Woensdag 25 september vanaf 20.00 uur: Lezing door
prof. Fernando Enns met als thema “De wereldraad van kerken: Just
Peace”, in doopgezinde kerk, Zijdstraat. De gehele maand september nog is de tentoonstelling: ‘A picture for Peace’ van United Network
of Young Peacebuilders te zien in de
doopsgezinde kerk, Zijdstraat.

Inbraakpoging
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 13
op zaterdag 14 september is geprobeerd in te breken in een bedrijf aan de
Witteweg. Om binnen te komen hebben de dieven geprobeerd een roldeur
te openen. Dit is niet gelukt. De schade is behoorlijk.
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Zaterdag 21 en zondag 22 september

AGENDA

Kunstroute Aalsmeer op
24 verschillende locaties
Aalsmeer - Dit weekend, zaterdag
21 en zondag 22 september kan genoten worden van schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden, foto’s,
keramiek, sieraden, poëzie, jazz,
klassieke en wereldmuziek op 24
verschillende locaties in Aalsmeer.
Meer dan 100 kunstenaars, dichters en musici verlenen hun medewerking aan de jaarlijkse Kunstroute. Ateliers, galeries, scheepswerven, de Historische Tuin, het Huiskamermuseum, expositieruimte het
Oude Raadhuis, de Oude Veiling, de
Pop-up Art Shop, beeldende kunstinstallaties en het Boomkwekerskerkhof waar poezie is te lezen. Alle
locaties zijn wandelend of fietsend
te bezoeken, tevens is een groot
aantal per boot bereikbaar. Restaurants bieden een Kunst route-menu
aan. Op vele locaties zijn versnapering en drankjes verkrijgbaar én er
is bijna overal muziek! De Kunstroute is zowel zaterdag 21 als zondag
22 september te bezoeken van 12.00
tot 17.00 uur.
Nieuw: Amstelland Kunst
Vereniging Amstelland Kunst (VAK)
doet dit jaar voor het eerst mee aan
Kunstroute met 16 beroepskunstenaars. Verschillende disciplines,
waaronder schilder- en beeldhouwkunst, mixed media, glaskunst, sieraden, fotografie en keramiek, worden in de prachtige ruimtes van De
Oude Veiling in de Marktstraat tentoongesteld.
Kunst in de watertoren
Tijdens de Kunstroute kunnen bezoekers niet alleen alle treden van
de trap beklimmen om op het dak
van de watertoren bewonderend
over de Westeinderplassen te kijken, want: Ervaar ook de pracht
van de vier seizoenen op fotografische wijze. Laaf u aan de bijzondere
Aalsmeerse panden welke tot ware
fotografische kunstwerkjes verhe-

ven zijn. Laat uw onderzoekende en
beschouwende blik los op de kleurrijke schilderijen welke zo helder afstekend tegen het grijze beton. Het
kan allemaal op de begane grond in
deze bijzondere uitdagende, maar
sfeervolle ruimte. Connie Fransen,
Reint Baarda en Monic Persoon nemen u graag mee op deze ontdekkingstocht op de begane grond van
dit bijzondere monumentale pand,
uitgeroepen tot de mooiste watertoren van Nederland. Ook zeker een
bezoek brengen aan de eerste verdieping met kinderkunst van leerlingen van groep 7 van OBS De Zuidooster en OBS Kudelstaart. Het thema is natuur.
Kunst in Historische Tuin
Elk jaar heeft de Historische Tuin
meegedaan aan de Kunstroute en
ook deze keer valt er veel te beleven. Dit weekend zijn negen kunstenaars te bewonderen in de kassen en tussen de beplanting van
het unieke tuinbouwmuseum. Vanaf half twee ’s middags worden de
bezoekers aan de Tuin begroet met
muziek van eigen bodem. Op zaterdag is dat het duo John & Merel. John van de Polder (gitaar) en
Merel Meijdam (zang) laten kennis
maken met bekende en minder bekende popsongs vertolkt op hun eigen wijze. Op zondag brengen de
singer-songwriters van BruusQ een
verrassend puur Nederlandstalig
programma. BruusQ maakt eigenwijze akoestische muziek met een
diversiteit aan ritmes en mooie teksten. Met een uniek concept, want
BruusQ zingt vaak driestemmig.
Veel kunstwerken op de Historische
Tuin zijn speciaal voor de Kunstroute gemaakt. Kijk naar wat Barbara
Kluiver met de bomen in de voortuin
heeft gedaan! En dan de grote atmosferische schilderijen van Astrid
Stoffels die zweven in de rozenkas.
Er is catering aanwezig.

Rooie Dorp in Bacchus
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat maakt ook onderdeel uit
van de Kunstroute. Fotografe Birgit Matschullat toont in Bacchus
een tussenstand van haar fotografisch project ‘Het Rooie Dorp’, de 44
woningen aan de Machineweg. Met
de naderende sloop van het Rooie
Dorp verdwijnt er wederom een karakteristiek stuk Aalsmeer zoals in
de afgelopen decennia al zoveel
verdwenen is. Birgit Mattschulat,
zelf woonachtig in Oost, is begonnen het proces van een naderend
einde van de woningen en hun bewoners vast te leggen en toont op
zaterdag 21 en zondag 22 september in Bacchus een tussenstand van
dit opmerkelijke project. Naast eigen foto’s van het Rooie Dorp zullen er ook historische beelden te
zien zijn. Behalve foto’s van Brigit
Matschullat zullen er op het balkon
van Bacchus een selectie foto’s getoond worden onder de naam ‘Bacchus Jazz Helden’. De foto’s zijn gemaakt door Reinoud Staps tijdens
de KCA Jazz concerten in Bacchus.
Het keramiek-atelier op het Stokkeland achter het gemeentehuis houdt
een grote verbouwingsuitverkoop,
alles mag voor de helft of minder
weg. Na de kunst-route gaat er namelijk flink gerenoveerd worden. Dit
historisch waardevol en beeldbepalend pand wordt in oude glorie hersteld. De schuur moet leeg! Zondag
22 september kan ook genoten worden van live-muziek. De band CoolCast komt spelen vanaf 15.00 uur.
CoolCast band bestaat uit Hans Millenaar, Jack Muller, Piet van Leeuwen en Rob Ruijter.
Veel muziek
De Historische Tuin en het keramiek-atelier zijn overigens niet de
enige locaties waar tijdens de Kuns-

Volgende week première ‘Turbo’

Film ‘Hoe duur was de
suiker’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Op woensdag 25 september vanaf 20.00 uur presenteert
Crown Cinema ‘Hoe Duur was de
Suiker’. De film vertelt het verhaal
van twee jonge vrouwen in het achttiende-eeuwse Suriname: de blanke
Sarith (Gaite Jansen) en haar lijfslavin Mini-Mini (Yootha Wong-LoiSing). Terwijl Sarith verbitterd raakt
door het harde leven in de kolonie,
krijgt Mini-Mini haar eigen kans op
geluk. Kan en durft ze die te grijpen ten koste van haar meesteres?
‘Hoe duur was de suiker’ is gebaseerd op de succesvolle roman van
Cynthia Mc Leod. En vanaf volgende week woensdag 2 oktober kan in
Crown Cinema genoten worden van
de animatiefilm ‘Turbo’ in 3D. Turbo
is een slak met een droom: hij wil
de beste coureur ter wereld worden. Door zijn obsessie met snelheid is hij het buitenbeentje in de
langzame en voorzichtige slakkengemeenschap. Toch krijgt Turbo de
kans om te ontsnappen aan het leven in slow motion. Een bizar on-

geluk zorgt er namelijk voor dat hij
bliksemsnel wordt. En met zijn nieuwe turbospeed beleeft hij een ongelofelijk avontuur.
Uiteraard kan ook deze week en in
het weekend plaats genomen worden in het pluche voor een gezellige filmmiddag en/of -avond. De film
rond de band ‘One Direction: This is
Us’ is donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 19.00 uur en zondag vanaf 18.15 uur te zien in Crown Cinema. Van de romantische komedie
‘Smoorverliefd’ kan genoten worden
op donderdag, vrijdag en zaterdag
vanaf 21.15 uur en Zondag vanaf
20.30 uur. In het weekend wordt de
film ook in de middag vanaf 16.00
uur vertoond. In het weekend, zaterdag en zondag, gaat het licht weer
uit voor de familiefilms: Verschrikkelijke Ikke 2 om 11.45 uur en Smurfen 2 om 14.00 uur. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl. Voor meer informatie: www.crowncinema.nl. Adres
is Van Cleeffkade 15.

Elke derde zaterdagavond feest

Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 21 september start het nieuwe feestseizoen in The Beach. Vanaf
deze datum kunnen alle derde zaterdagen van de maand weer omcirkeld worden op de kalender en afgekruisd in de agenda’s. The Beach
aan de Oosteinderweg 247a organiseert namelijk elke derde zaterdagavond van de maand een knalfeest.
Dit seizoen is er een duidelijke verdeling van de muziekgenres op de
avond. Zo komt Back in Time, het
gouwe ouwe dance classics feest,
vier maal dit seizoen voorbij, met
muziek hoofdzakelijk uit de jaren
zeventig en tachtig, een enkele keer
afgewisseld met recenter werk. Andere avonden worden gekenmerkt
door muziek uit de jaren negentig
tot nu. Zo is er zaterdag 19 oktober
een 90’s cocktailparty met heerlijke

cocktails en muziek uit de jaren negentig. Maar eerst aanstaande zaterdag te beginnen met een aflevering van de Back in Time – Dance
Classics Party. Het ouderwets gezellige feestje gaat inmiddels seizoen
acht in. De Back in Time-DJ’s nemen
de bezoekers weer mee voor een
muzikale reis door de jaren zeventig
en tachtig. Gezelligheid, een drankje
en een dansje. Vanaf 21.30 uur is iedereen weer van harte welkom. Verzoeknummers zijn altijd welkom via
de speciale verzoeknummerkaart,
waarbij de DJ de leukste suggesties er tussen uit pikt om te draaien.
Neem gezellig vrienden en vriendinnen mee, want het belooft een knaller van een seizoensopening te worden! De toegang tot Back in Time in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a is gratis!

troute live muziek te zien en te horen is. De opening is zaterdag om
11.00 uur bij jachthaven Otto aan
de Uiterweg 94 en dit officiële moment wordt hier muzikaal opgeluisterd door jazz-zangeres Katelijne van Otterloo. Zondag laat op deze locatie het Aalsmeers Saxofoon
kwartet van zich horen tussen 12.00
en 14.00 uur en treedt om 14.30 uur
Sonority op. In het atelier van Christa Logman in gebouw De Populier
in de Jac. P. Thijsselaan 12 wordt
zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur
de muziek verzorgd door zangeres
Jozefien Vingerling met Bob Rigter op saxofoon en Michiel Perdeck
op gitaar en zondag gaan de spots
om 13.30 uur voor singer-songwriter Danielle Cornelissen. In De Oude
Veiling komt de muziek zondag tussen 15.00 en 18.00 uur van Sweet &
co en de afsluiting van de Kunstroute is zondag tussen 17.00 en 20.00
uur in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat met het jazzkwartet
onder leiding van saxofonist Robbert Tuinhof. Doorlopend livemuziek is er zowel op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 16.00 uur bij
het atelier van Afke Borgman aan
de Aalsmeerderweg 255, verzorgen
Mieke en Paul de Koning optredens
bij de atelierboot van Cathy van der
Meulen op de Spoordijk 14 en het
cabaret in de tuin van Hedwigh Verbruggen-Letty aan de Uiterweg 65
wordt muzikaal opgeluisterd om
13.00 en om 15.00 uur met zang van
Hedwigh en zij wordt begeleid door
pianist Marc-Philippe Verschuren.
Inclusief muzikanten in totaal honderd en een schilders, beeldhouwers, fotografen, ontwerpers, acteurs en kleinkunstenaars op 24 locaties tijdens de twee dagen durende Kunstroute Aalsmeer. Veel plezier!

Doe mee aan de Kunstroute
prijsvraag en win zeefdruk!
Aalsmeer - Wie de goede antwoorden weet op de onderstaande vragen maakt kans een zeefdruk ter
waarde van 250 euro te winnen van
de Nederlandse kunstenaar Frans
de Haas: Waar vindt u de leuke gasten? Op welke locatie vindt u het
schilderij Vondelpark, geschilderd
door Joost van Kempen? Hoeveel
kunstenaars exposeren er in de Historische Tuin? Van welke kunstenaar is de echtgenoot imker? Dit
jaar zijn een aantal ateliers verspreid
over Aalsmeer. Welke locatie ligt het
verst ten opzichte van locatie Otto?
Wie verzorgt de muzikale opening?
Wat is de meest voorkomende kleur
in de gebreide boomgaard? Waar
vindt u de pop-art store? Een van de
exposanten toont zijn hilarische tekeningen. Wie is dat en op welke locatie? Wat vindt u het mooiste gedicht? Waar kunt u naar Ierse muziek luisteren? Noem drie geschilderde thema’s van de kunstenaar
Afke Borgman. Wat wordt er in de
watertoren geëxposeerd? Benoem

de nieuwe locatie op de Uiterweg!
Welke tentoonstelling is genoemd
naar een knolgewas? In De Oude
Veiling worden tijdens de Kunstroute workshops gehouden. Hoeveel
zijn dat er? Wat was er vroeger gevestigd in de galerie Art-Line? Welke locatie ligt het dichtst bij het gemeentehuis? Waar vindt u de waterkelder? Wie had heel recent een
tentoonstelling in Museum van der
Togt? Waar vindt u Halverwege en
wie exposeert daar? Wat zijn de onderwerpen van de Kinderkunstzolder workshop? Waar wordt de KCA
kunstroute 2013 afgesloten? En, beschrijft u de sfeer van de KCA Kunstroute! Antwoorden kunnen tijdens
de Kunstroute tot zondag 22 september 17.00 uur ingeleverd worden
op alle locaties. De uitslag wordt zaterdag 5 oktober om 14.00 uur bekend gemaakt in het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a.
De zeefdruk en de te winnen boeken worden aangeboden door het
Huiskamermuseum.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Gitaarkabel
‘Stagg’ 3 meter
diverse kleuren

KOOPJE:

€

8,95

AANBIEDING:

Microfoonstatief
van € 34,95

voor €

DÉ VIOOLSPECIALIST

29,95

Western gitaar
‘Richwood’

€

diverse kleuren

95,-

AANBIEDING:

Banjo
‘Hudson’

5-snarig (met hoes)

€

299,-

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

Vrienden van Jazz in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Op zondag 22 september organiseert singer en songwriter Shyla Zoet van Sweet & Co een
editie Vrienden van Jazz. Niet alleen
jazz liefhebbers zijn welkom, want
er worden buiten jazz, ook popsongs en eigen stukken ten gehore
gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan locale talenten. Samen

met het publiek, leidt dit tot een
heerlijke muzikale middag. Sweet &
Co speelt 22 september met onder
andere Ian Boelens op gitaar, Ruud
Baron op bas, Shyla Zoet (zang) en
diverse gasten. Laat u verrassen en
kom aanstaande zondag naar in De
Oude Veiling in de Marktstraat van
15.30 tot 18.00 uur. Gratis entree.

Muziek/Film/cabaret
T/m 26 september:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 20 september:
* Dance party met dj in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 21 september:
* Thema-party in café de Praam,
Zijdstraat met dj v/a 22u.
* Njoy voor jongeren vanaf 14jr. In
N201, Zwarteweg, 21-02u.
* Back in Time discofeest in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a
21.30u.
Zondag 22 september:
* Sunday Shack Shakedown in The
Shack met live muziek. Schipholdijk
253b, Oude Meer v/a 13u.
* Roemeens koor Grupul Coral Sfantul Apostol Andrei in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15u.
26 tot en met 29 september:
* Tobo speelt vrolijke tragedie ‘Kat
op een heet zinkend dak’ in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag t/m zondag v/a 20.15u.
Zaterdag 28 september:
* Houseclassics Reunion voor 21+
en ouder in N201, Zwarteweg,
21.30-03u.
* Start cabaretseizoen met Kees van
Amstel in Bacchus, Gerberastraat.
Aanvang: 21u., open 20.30u.
Exposities
19 t/m 21 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
21 en 22 september:
* Kunstroute Aalsmeer, 101 schilders, beeldhouwers, fotografen,
ontwerpens, muzikanten en acteurs
op 24 locaties in gemeente. Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. In Historisch centrum
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbode.
Tot en met 20 oktober:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open
donderdag t/m zondag 12-17u.
Diversen.
Donderdag 19 september:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Bezoek OVAK aan Zeilschool, Kudelstaartseweg 64. V/a 14u.
* Leger des Heils bij PCOB in zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Sjoelen in Het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

* Kaartavond DES in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
Vrijdag 20 september:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 21 september:
* Welpenochtend (4-6jr) bij korfbalvereniging VZOD van 10.30 tot 12u.
Wim Kandreef 2.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Historische filmbeelden en foto’s van Rijsenhout in De Reede,
Schouwstraat van 11 tot 15u.
21 en 22 september:
* Aalsmeers bloemencorso. Zaterdag startschot 9.30u. door oud-burgemeester bij ‘t Kloosterhof, Clematisstraat. Route door centrum. Zondag bloemenstoet bij Crown Business Centre, Van Cleeffkade. Tevens
workshops, demonstraties, kramen
en activiteiten voor kinderen.
Zondag 22 september:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Linnaeuslaan2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 23 september:
* Kaartavond BV Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Eerste clubavond Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a v/a 20u.
Dinsdag 24 september:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 25 september:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66 v/a 9u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 27 september:
* Kaartavond RKAV in kantine Beethovenlaan 120 vanaf 20.15u.
Zaterdag 28 september:
* Kledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart, van 12 tot 14.30u.
* Kidzzclub in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat van 13 tot 15u.
Zondag 29 september:
* Fietstocht Tour de Poel voor goed
doel. Start 8-12u. Bij Health Club,
Beethovenlaan 116.
Vergaderingen
Maandag 23 september:
* Wijkoverleg Oost met bezoek burgemeester in De Mikado, Catharina
Amalialaan vanaf 20u.
Dinsdag 24 september:
* Bijeenkomst voor vrijwilligers, oproep gemeente in raadskelder, gemeentehuis, 16 tot 17.30u.
* Wijkoverleg Stommeer met bezoek
burgemeester in Heliomare, Zwarteweg 98 vanaf 19.30u.
Woensdag 25 september:
* Vergadering wijkraad Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 19.30u.
* PACT café met thema ’Op eigen
kracht’ in Bacchus v/a 20u.

Rock and roll, cars and
bikes in The Shack
Oude Meer - Zondag 22 september
is de vierde Sunday Shack Shakedown en natuurlijk zijn alle klassieke en/of speciale vier-, drie- en
tweewielers welkom. Dus niet alleen
Amerikaanse auto’s en motoren zullen op deze dag een prachtig decor
gaan vormen rond The Shack, maar
ook klassieke modellen van andere
merken. Een dag voor alle leeftijden
en voor iedereen mét of zonder speciale auto, motor of fiets. Een dag
dus om te zien en gezien te worden.
Op zondag 22 september is The
Shack al om 13.00 uur geopend,
Naast alles wat er buiten te zien is,

kunnen bezoekers onder het genot
van een lekker drankje vanaf 15.30
uur genieten van een spetterende
rock and roll en rockabilly show van
El Rio Trio, die The Shack op veler
verzoek weer heeft uitgenodigd om
de tent op z’n kop te zetten. Dit alles natuurlijk geheel in de stijl van
de Sunday-Shack-Shakedown! De
toegang is voor iedereen gratis! The
Shack is op vrijdag 20 september
geopend van 15.00 tot 21.00 uur, zaterdag gesloten en zondag 22 september is The Shack open vanaf
13.00 uur. info: www.the-shack.info. Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Amsterdamse avond in
danscafé de Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam
kijkt trots terug op een geslaagde
feestweek. Na de gezellige avonden in de tent, bleef het vanaf afgelopen donderdag feest in het café in
de Zijdstraat met alle afterparty’s. !
Zaterdagochtend begon de dag alweer vroeg met de pramenrace. Een
regenachtige start van de dag, maar
het heeft de stemming niet mogen benadelen. Op het Praamplein
kwam de pramenstoet ‘s middags
met veel gejuich en muziek aan. De
Jupiler bus met DJ en het promotieteam van de Praam heeft de stoet
hartelijk ontvangen. Er is één groot
feest van gemaakt! De dames van
het promotieteam hebben ter introductie tijdens de gehele feestweek
iedere middag en avond de nieuwe
huisshooter het Aalsmeers Spietje
gepresenteerd. De shooter is vanaf
heden standaard in het café te verkrijgen. De Praam houdt de feeststemming er in en brengt aanstaande vrijdag 20 september vanaf 22.00
uur Amsterdamse sfeer in het café
met DJ Marco! Zaterdag 21 september hoopt gastheer John Nelis weer
vanaf 14.00 uur vele bezoekers te

mogen ontvangen voor een borreltje en een hapje! De zaterdagvond
start vanaf 22.00 uur met de Praam’s
Partynight met DJ Jordy!
Live muziek en estafette dj
Alvast een tipje van de sluier wat
betreft het winterprogramma: Vanaf
vrijdag 4 oktober heeft danscafé de
Praam iedere vrijdag live entertainment van 17.30 tot 20.30 uur.. Al genietend van de diverse zangers en
zangeressen, waaronder Mark Fledderman, Han Holland, Koen Raadt,
Glenn Palm en Lee Ann, wordt onder het genot van een drankje en
een hapje tijdens de winterperiode
de weekenden ingeluid. Vanaf zaterdag 19 oktober start de Praam
ook weer met de estafette gast DJ
middag! De gebroeders Lars en
Thomas Hoogervorst bijten voor
dit seizoen het spits af. Er zijn nog
plaatsen in de agenda beschikbaar
om deze middag als DJ te mogen
draaien! Aanmelden kan bij de bar.
Overigens kunnen teams zich nog
steeds aanmelden voor het jaarlijkse event Step by Step via stepbystepaalsmeer@hotmail.com.
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Vrije breiers in boomgaard
Aalsmeer - In één van de oudste
boomgaarden van Aalsmeer is tijdens de Kunstroute het wildbreikunstwerk De Gebreide Boomgaard
te bewonderen. Een hele ploeg zogeheten Vrije Breiers van het project
heeft daarvoor het afgelopen weekend tijdens een brei-inn 34 fruitbomen met veelkleurige breisels ingepakt. Het heeft een boomgaard
opgeleverd om vrolijk van te worden. Een heel divers deelnemersbestand van bijna 100 Aalsmeerders in de leeftijd van 5 tot 95 jaar
heeft aan dit wildbrei-project meegewerkt. Grootouders met kinderen, vriendinnengroepen, buurvrouwen, individuele vrije breiers, moeders met zoon of dochter, handwerkgroepen van allerlei gezindten
en leeftijden hebben er gezamenlijk

heel wat uurtjes ingestopt. Zo ontstond er een kunstwerk van praten
en breien tegelijk en een rode draad
die al dat werk met elkaar verbindt.
In dit project is de rode draad namelijk echt een rode draad. Tijdens
de Kunstroute zijn er, voor bezoekers
die dit leuk vinden, nog pennen en
wol beschikbaar om ook de laatste
takken van een mooi jasje te voorzien. Het project is uitgevoerd onder de vlag van Stichting de Kunstploeg en heeft als doel om de cultuurparticipatie van diverse bevolkingsgroepen in Aalsmeer te bevorderen. Met het project De Gebreide
Boomgaard is dat zonder meer geslaagd. De boomgaard is te bezichtigen tijdens de Kunstroute aan de Uiterweg 185. Op zaterdag 21 september om 14.00 uur komt de wethou-

Kerkepad voor Con Amore
op Open monumentendag

der van kunst en cultuur het project
een officieel randje geven door samen met een van de deelnemers de
laatste hand te leggen aan het project. Als het lukken wil zijn daar ook

de oudste deelnemers van het project bij aanwezig. Het Zorgcentrum
Aelsmeer en het Kloosterhof stellen
hiervoor hun busjes voor beschikbaar.

Vogelbeurs in Wellantcollege

Ketel voor familie Adema van
Kreeft & van Wissen en Atag
Aalsmeer - Kreeft & van Wissen
heeft afgelopen voorjaar samen met
Atag verwarming een unieke actie opgezet. Doordat Kreeft & van
Wissen milieuvriendelijker wil werken, wil het bedrijf voor het versturen van post zo veel mogelijk gebruik maken van email. Alle klanten
die voor 31 maart 2013 hun emailadres toestuurden, maakten kans op
een gloednieuwe Atag HR combiketel. Uit alle inzendingen is één emailadres uitgekozen en wel die van de
familie Adema uit Aalsmeer. Zij kre-

gen op 10 juni hun nieuwe Atag
E325 EC uitgereikt. Deze ketel is als
best getest door de consumentenbond! Door de extra optimizer warmtewisselaar heeft de ketel het hoogst
haalbare rendement.
Om het geheel compleet te maken
werd de ketel geleverd met een Atag
Wize klokthermostaat en 15 jaar onderdelen garantie van Atag. Kreeft &
van Wissen wil Atag verwarming bedanken voor het mogelijk maken van
deze actie en wil de familie Adema
feliciteren met hun nieuwe ketel.

Beelden en foto’s in nieuwe
tentoonstelling bij Artline
Aalsmeer - Galerie Artline start het
nieuwe seizoen met een tentoonstelling met werk van Heidi Wallheimer en Dik Box. De tentoonstelling start in het weekend van 21 en
22 september, gelijk met de kunstroute, en eindigt op zondag 20 oktober om 15.00 uur met een finisage.
Dik Box heeft de laatste jaren veel
onderzoek gedaan naar abstracte beelden die opgebouwd zijn uit
kleine onderdeeltjes. Dik Box rekent
zich tot de stroming van de Universal Moving Artists (UMA). In de galerie zijn diverse beelden van hem te
zien. Heidi Wallheimer is beeldend
kunstenaar en fotografe. Haar werk

kenmerkt zich door een met zorg
aangezette kleurschakering die zowel in haar foto’s als haar schilderijen is terug te vinden. Deze veelzijdige kunstenares toont in Artline met
haar interpretatie van zeegezichten een andere kant van haar werk.
Niet de mens vormt dit keer de basis voor haar werk, maar de natuur.
In de galerie zijn diverse schilderijen
van haar te zien uit haar serie zeegezichten.
Galerie Artline is te vinden op de Uiterweg 184 en is iedere donderdag
tot en met zaterdag geopend van
12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie
op www.galerieartline.nl.

Aalsmeer - Op zondag 22 september
organiseert Vogelvereniging Aalsmeer
en Omstreken in het Wellantcollege
MBO in de Linnaeuslaan 2 weer een
grootse vogelbeurs van 10.00 tot 13.30
uur. De vogelbeurs Aalsmeer is uitgebreid, nu in een grotere ruimte met
meer handelaren, meer vogels en een
groter assortiment aan vogels en benodigdheden. De vogelvrienden van
Aalsmeer bezitten het keurmerk van
de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, voor het diervriendelijk behandelen van alle vogels met in acht
neming van de milieu-eisen die tot
heden van kracht zijn. Een hele eer
om dit keurmerk van diervriendelijk-

Waar kun je terecht als je ondersteuning of zorg nodig hebt? En als
ik wat minder te doen heb, tijd over
heb of zelfs eenzaam ben, wat dan?
Op de themamarkt kunnen ideeen en inspiratie opgedaan worden.
En kennis gemaakt worden met de
nieuwste trends en ontwikkelingen
over een gezonde levensstijl, gezond
eten, recreëren, gezond werken,
lifestyle, bewegen en sport, zorgverlening en financieel advies. Laat
je informeren en inspireren met een
bezoek aan de Vitaliteit50+Markt.
Dit jaar kent de markt drie thema’s
die allemaal raakvlakken met elkaar hebben: vitaal en gezond blijven, prettig wonen en meer wooncomfort en lagere energiekosten. Iedere 50+er is van harte welkom op
zaterdag 5 oktober van 11.00 uur tot
17.00 uur in het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein. Voor informatie:
Bernhard Schellenberger, tel. 0683226784 of bernhardschellenberger@hotmail.com,

Startersplatform 26 september
voor startende ondernemers
Aalsmeer - Je bent ondernemer en
na 1 juni 2010 gestart met je bedrijf.
Dan word je uitgenodigd voor het
Startersplatform Aalsmeer en Amstelveen op donderdag 26 september
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Het Startersplatform is een
netwerkbijeenkomst voor startende
ondernemers, georganiseerd door
DoetZaken gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen,
Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), Berghoef Accountants & Adviseurs en de Kamer
van Koophandel. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Startende ondernemers zijn van belang voor
de vitaliteit en modernisering van de
Aalsmeerse economie. De gemeente wil starters helpen met het opstar-

ten van hun bedrijf. Zo kunnen zij via
de site van de gemeente bij Balie Bedrijven een afspraak maken met een
medewerker van Balie Bedrijven. Zeker in een beginperiode van een bedrijf is het van belang dat ondernemers met elkaar in verbinding komen en elkaar weten te vinden en
inspireren. Daarom zijn dit soort netwerkbijeenkomsten zo belangrijk.”
Het Startersplatform volgende week
donderdag is van 17.00 tot 21.00 uur.
Meedoen? Kijk op www.doetzaken.
nl/startersplatform en meld je aan.
Deelname is gratis. Op de website vind je tevens alle informatie over
deze avond. Nog vragen? Bel 0297363140 of kijk op www.kvk.nl/startersamstelveenaalsmeer.

Aalsmeer - Filmen doet men tegenwoordig niet alleen meer met
de traditionele videocamera (camcorder). Er wordt ook veelvuldig gefilmd met de mobiele telefoon en
spiegelreflexcamera. Maar waar het
vooral de uit de losse pols geschoten filmpjes zijn die je op YouTube en facebook tegenkomt, besteden de leden van de Film- en Videoclub Aalsmeer meer aandacht aan
het afwerken van een filmpje, zodat het ook nog leuk is om te bewaren. Voorzitter Gerard van Schie van
de Videoclub Aalsmeer legt uit: ”Het
is de kunst om van welk onderwerp
ook een klein verhaaltje te maken
waar op zijn minst een kop en een
staart aan zit. En als er dan ook nog
verzorgd geluid achter zit, heb je
het helemaal gemaakt en ben je de
trots van familie en vrienden.” De videoclub Aalsmeer zit in een interessante fase, zo signaleert van Schie.
Hoewel de meeste filmers de weg
naar de digitale camera en montage hebben gevonden, wordt er weinig mee gedaan om het materiaal
te bewerken en op te slaan. Over
het algemeen een gebrek aan ken-

Dance-party Njoy in N201
Aalsmeer - De vaste feestavond
N201 voor jongeren vanaf 14 jaar
is vanwege de zomervakantie een
maandje overgeslagen maar aanstaande zaterdag 21 september
kunnen de voetjes weer van de
vloer! Verwacht veel gezelligheid,
leuke mensen en de beste feesthits van dit moment, zodat je even
de sleur van school van je af kunt
zetten, uit je dak kunt op jouw favoriete muziek en bovendien leuke nieuwe mensen kunt ontmoeten.
Het feest begint om 21.00 en duurt

tot 2.00 uur. Na twaalf uur worden
geen bezoekers meer binnen gelaten. De minimumleeftijd is 14 jaar
en legitimatie is verplicht. De entree
bedraagt 5 euro. Er zijn diverse promotors die kaartjes verspreiden op
scholen waarmee je gratis entree
kunt winnen, meer info hierover is
te vinden op www.n201.nl Er wordt
alleen alcohol geschonken vanaf 16
jaar en als je dat wil kun je hiervoor
een polsbandje krijgen aan de deur.
Personen die stevig hebben ingedronken worden geweigerd.

Helaas veel regen tijdens
week verlichte tuinen!

Film- en Videoclub weer
in de startblokken
Foto-onderschrift: Wethouder Economische Zaken Ad Verburg bij Balie Bedrijven die ook aanwezig zijn op het Startersplatform: Kom naar het Startersplatfom, want netwerken is belangrijk!

pen. De kerk zit nog volop in de restauratie, maar er was een plek gemaakt om te zingen. De derde kerk
was de St Franciscus Xaveriuskerk.
Omdat er in de kerk geen geschikt
instrument aanwezig was had Con
Amore zelf een piano mee genomen. Na een klein uur zingen zat
het er weer op. “Heerlijk om zo je
hobby te laten horen”, aldus de leden van het mannenkoor. Na veel
goede reacties gehoord te hebben
keerde Con Amore weer huiswaarts.
Met een heerlijk buffet is de feestelijke dag in Aalsmeer afgesloten. Er
word nu een start gemaakt voor de
kerstconcerten die op de rol staan.
Nieuwe leden zijn welkom. Kom gerust eens luisteren op maandagavond om half acht in de rozentribune van The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

heid te mogen voeren. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of om rond
te kijken en vragen te stellen over de
hobby vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens
maken bezoekers kans op een leuke attentie middels hun entreebewijs.
Verkoop van uw eigen vogels is gratis,
zowel voor leden als bezoekers. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanaries en
kromsnavels en allerlei soorten voer
waaronder zaden en zaadmengsels.
Voor inlichtingen 06-10666878.

Vitaliteit 50+ markt 5 op
oktober in gemeentehuis
Aalsmeer - “Nog ben ik vitaal en
hoe kan ik later wonen?” Deze
vraag zal onder andere op 5 oktober aan de orde komen in een open
gesprek met alle burgers tijdens de
Vitaliteit 50+ markt in het gemeentehuis met inbreng van Sienergie,
Parkmeer, WMO, Eigen Haard, Vita
welzijn en advies en de gemeente.
Blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat om gezondheidsredenen lastiger wordt.
Wie wil dat niet? Maar welke zorg
is er straks nog beschikbaar door
al die bezuinigingen? Uw huidige
woning kan vaak met redelijk eenvoudige ingrepen worden aangepast. Maar er zijn ook steeds meer
nieuwbouwwoningen voor senioren die speciaal afgestemd zijn op
de woonwensen van ouderen, dicht
bij (zorg)voorzieningen. Of woont
u liever samen met leeftijdgenoten
in een woon-zorgcomplex, waar u
zelfstandig woont maar zorg direct
beschikbaar is mocht u die nodig
hebben? Of dichtbij mantelzorgers,
maar toch zelfstandig en comfortabel? Op de themamarkt Wonen, verzorgt door de samenwerkende lokale grondeigenaren, architecten en
aannemers, zal alle informatie over
mogelijkheden en de laatste trends
over leeftijdsgericht zelfstandig wonen te vinden zijn. Er zal een kosteloze adviesbalie zijn, een openbaar
debat, aanbieders van grond, woningen, verbouwing en een groep
mensen die het heft in eigen hand
genomen heeft en uit ervaring kunnen vertellen. Natuurlijk is er van
alles te zien en te doen tijdens de
Vitaliteit 50+ markt: Fitheidstests,
nek massage, gezondheidsproducten maar ook dans en muziek. Hoe
blijf je gezond, actief en zelfstandig?

Aalsmeer - Op de dag dat vele monumenten hun deuren open zetten
voor bezoeker is voor veel koren de
uitgelezen dag om op te kunnen treden. Dit jaar viel de keuze van mannenkoor Con Amore op West Friesland de plaatsen Medenblik en Enkhuizen. Om half tien ging de bus vol
zangers en aanhang op pad. De reis
verliep zeer voorspoedig. Om half
elf konden de mannen al inzingen.
Na koffie met gebak was het eerste optreden om twaalf uur in de St.
Martinuskerk. De koorleden zouden een broodje eten op een terras bij de kerk, maar de weergoden
werkte niet mee dus dit gebeurde in
de bus. Daarna op naar Enkhuizen.
Omdat de bus bij het station geparkeerd moest worden zat er voor de
zangers niets anders op dan door de
regen naar de Hervomde kerk te lo-

nis. Het lijkt ook allemaal zo eenvoudig, niets is echter minder waar.
Van Schie: “Dat was vorig jaar de reden dat wij als bestuur besloten een
open avond te organiseren waar
men kennis kon maken met de verschillende montagesystemen. Dat
bleek een schot in de roos. Films
monteren op de computer is blijkbaar voor veel mensen een wens,
maar het komt er niet van. Om hierop in te spelen zullen wij gedurende dit clubseizoen dan ook weer een
paar gerichte cursusavonden organiseren waar het monteren aan de
orde komt.” De eerstvolgende clubavond wordt gehouden op maandag
23 september vanaf 20.00 uur in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a. Traditiegetrouw nemen
de leden op deze eerste avond een
korte film mee. Deze kan gemaakt
zijn tijdens de vakantie of zomaar op
een leuk dagje uit wandelen, fietsen
of varen op de Westeinderplassen.
Belangstellenden, die graag eens
vrijblijvend een kijkje willen nemen,
zijn van harte welkom. Informatie is
te vinden op de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Na weer een geweldige feestweek hebben de buurt verlichters hun lampjes weer gestreken. Tijdens de evaluatie bleek dat
er dit jaar veel meer Uiterweggers
gehoor hadden gegeven om hun
tuin te verlichten. Natuurlijk waren
er weer diverse zwarte gaten (geen
verlichting), naar die worden ieder
jaar kleiner. De aanmoediging flyer,
die gestuurd was, had dus zeker geholpen.
Ook veel nieuwe bewoners deden
mee, maar het weer zat flink tegen. Zaterdagavond tijdens de verlichte botenshow ging het nog prima, maar nadien was het om maar
netjes te zeggen vrij nat. De zoele zomeravond wandeling langs alle tuinen schoot er dus even bij in,
wat uiteindelijk wel erg jammer was
want er waren toch vele leuke verlichte tuinen gemaakt. De Historische Tuin had net als andere jaren
weer een sfeerplaatje gemaakt, nu
met een werkman in ruste en verder waren er vele creatieve ontwer-

pen met kaarsjes, gekleurde lampjes, verlichte vogelhuisjes en een
bijzonder draaiend kunstwerk. Zeker allemaal de moeite waard, naast
natuurlijk de bruggen met bloemen mandjes en de lampen slingers
aan het begin en aan ‘hut ent’. Verder hadden de Dippers woensdagavond samen met diverse internationale gasten ook weer een muzikaal programma in elkaar gedraaid
voor hun jaarlijkse buurtslootconcert. Natuurlijk viel dat ook voor een
deel in het (regen) water, maar dat
mocht toch de pret niet drukken
Dus, mensen voor volgend jaar het
mooie streven om wat mooiers te
maken dan uw buurman of vrouw.
Een bouwspot is soms al prachtig en
genoeg, maar een beetje creativiteit
maakt het net even mooier en sfeervoller. Verder heeft dit gebeuren wel
weer geleid tot een vaste verlichting van de monumentale Aardbeienbrug, geregeld door de Buurvereniging en de gemeente. Het ziet er
prachtig uit.

2e katern

Rabobank doet graag extra’s voor jeugd

Burgemeester in zijspan

Ruim 500 kinderen bij de
Kindermiddag in feesttent

Hibra weer weekend vol
motor- en autospektakel
Aalsmeer - Veel bezoekers zijn er
geweest bij het motor en auto spektakelweekend van HIBRA. Zaterdagavond 14 september werd de 3
uur van Aalsmeer onder ideale droge weersomstandigheden verreden.
Tijdens de training ging één van de
deelnemers al in de tweede bocht
onderuit. Na een controle van de
ambulanceverpleegkundige
kon
de coureur weer naar zijn caravan.
Echter was zijn Drixton Honda te
veel beschadigd om nog te starten.
Om 19.30 uur gingen 34 teams
van start met een spectaculaire Le Mans start. De 25 jaar of oudere endurance racemotoren hielden zich opvallend goed, uiteindelijk waren er maar 4 uitvallers. Vader en zoon Mario en Jaivy Eikelenboom op de Motoport Kawasaki zijn de grote winnaars geworden

van de 3 uur van Aalsmeer. Zondag
werd het spektakel in de straten van
bedrijventerrein Hornmeer officieel
geopend door burgemeester Jobke Vonk-Vedder. De sportieve burgemeester was wel te motiveren om
ook enkele rondjes mee te rijden in
een zijspanracer. De burgemeester
vond dit een geweldige ervaring, in
de bak bij een dame.
Arjan Gordijn op zijn Simson werd
derde in de 50 cc klasse, Henk van
den Beukel eindigde met zijn Eijsink
op een verdienstelijke derde plaats.
Gerard Wezel uit De Kwakel eindige op zijn Condor in de 350 cc klasse ook op een derde plaats. Tussen
de manches door was het een bulderend spektakel van de racewagens en de Dakar mercedes van
Teun Stam. De Ferrari en BMW van
Olij en de Biemond van Wijk Mer-

Voertuigen, praalwagens en muziek

Start 3e Bloemencorso bij
‘t Kloosterhof zaterdag!
Aalsmeer - Nog een paar dagen geduld en dan trekt de derde editie van
het Aalsmeers Bloemencorso weer
door Aalsmeer. Alle deelnemers zijn
nog druk bezig de laatste hand aan te
leggen aan hun voertuigen en praalwagens. Het belooft ook dit jaar weer
een schitterend corso te worden. De
start is, net als voorgaande jaren, bij ’t
Kloosterhof in de Clematisstraat. Zaterdag 21 september zal oud burgemeester Joost Hoffscholte om 09.30
het startschot geven. Hierna zal de
stoet dezelfde route als vorig jaar af-

cedes SLS hadden zelfs moeite met
de acceleratie van de Dakar mercedes vrachtwagen. Bij de Junior Rider Experience op het Welkoopterrein hebben ongeveer 200 kinderen genoten van hun eerste rijervaring op een Yamaha minibike. Arie
van der schilden zorgde de dit mo-

torweekend wel voor een donderd
lawaai met zijn eerste demonstratie
van zijn pulsejet ligfiets.
Aankomend weekend is de laatste demorace in Oosterwolde waar
Cees Eikelenboom en Arjan Gordijn
nog meerijden voor het kampioenschap in de 50 cc klasse.

de deelnemers staan vermeld. Op de
voorkant van het boekje staat een
nummer, dit is uw lotnummer.

band komt een optreden verzorgen.
De kinderband staat op 12 januari in
het Crown Theater. De Kinderband
bestaat uit enthousiaste muzikanten,
die graag op een leuke manier kinderen van muziek wil laten genieten.
De band speelt popmuziek voor kinderen en natuurlijk hun ouders, hier
kunt u zondag dus al een muzikaal
voorproefje van krijgen. Ook zal Bonnie St. Claire deze middag haar muzikale medewerking verlenen. Radio
Aalsmeer zit sinds kort in hun nieuwe radiostudio in de Crown Business Studio en zal op deze dag ook
de deuren openen voor de bezoekers.
Zo kunt u ook eens kijken en luisteren waar de uitzendingen van Radio
Aalsmeer worden gemaakt. Ook zullen er enkele artiesten, die op het podium buiten optreden, live op de radio te beluisteren zijn. Meer informatie? Bel 0297 346278 of kijk op www.
aalsmeers-bloemencorso.nl

Tentoonstelling en meer
Op zondag 22 september rond 14.00
uur zullen er loten worden getrokken
en maken de kopers van een programmaboekje kans op mooie prijzen. Op zondag 22 september van
10.00 tot 16.00 uur is er ook weer
een bloemententoonstelling en is de
stoet opgesteld bij de Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade. Onder het genot van een hapje
en een drankje kunnen in alle rust de
voertuigen nog eens bekeken worden. Maar, er is nog veel meer te
doen. Er zijn diverse attracties, waaronder een draaimolen en radiografische autobaan. Deze attracties zijn
vrij toegankelijk. Er is ook een uitpodium georganiseerd in samenwerking met Crown Theater. De Kinder-

Wethouder Verburg op feest
Stichting Dag van je Leven
door Stichting Dag van je Leven in
de feesttent op het Praamplein. Het
was weer één grote happening met
veel muziek, dans en een heerlijke
lunch aangeboden door een van de

tuin kunnen aanschaffen met behulp van een donatie uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit
is een speciaal fonds waarmee lokale initiatieven en projecten ondersteund kunnen worden. Meer
informatie hierover is te vinden op
de website van de Rabobank Regio
Schiphol. Dit jaar was Kinderpopster
Dirk Scheele voor het tweede jaar te
zien tijdens de Kindermiddag. In zijn
liedjes laat Dirk muzikale invloeden
van over de hele wereld doorklinken. Er wordt daarbij van de gebruikelijke instrumenten gebruik gemaakt, zoals bas, drums en gitaar,
maar ook van bestek, sleutelbossen,
gereedschap en speelgoed. Voor de
ouders was het wel even wennen in
de tent want de ruim 500 kinderen
zongen alle liedjes luidkeels mee en
daar kwam niemand meer bovenuit.
Het was met recht een echte Kindermiddag! Volgend jaar is er weer
een Rabo Kindermiddag voor alle kinderen van de basisscholen uit
Aalsmeer en Kudelstaart.

Dirk Scheele vermaakt 500 kinderen in de feesttent.

Feestweek Aalsmeer
nieuwe stijl geslaagd!

leggen, onder andere over het Baanvak, Spoorlaan, Ophelialaan, Hortensialaan, Beethovenlaan, Kudelstaartseweg, Stommeerweg, Stationsweg,
Praamplein, Dorpsstraat, Rozenstraat
en Crown Plaza. In de stoet zal ook
drumband Ophelia en een tropische
percussiegroep meelopen om het geheel nog gezelliger te maken. Ook zullen de danseressen van de dansgroepen Dance Vision en Dance Force van
SV Omnia 2000 meelopen en dansen.
Tijdens de optocht zijn programmaboekjes te koop, waarin sponsors en

Voorzitter Stichting Dag van je Leven Rob Langelaan, Supervrienden van de
stichting Dag van je Leven Jos van Rijn, Ellis Groothoff en Wethouder Zorg en
Welzijn Ad Verburg (van links naar rechts).

Aalsmeer - Donderdag 12 september heeft wethouder Ad Verburg een bezoek gebracht aan de
feestdag voor mensen met een beperking. Dit feest is georganiseerd

Foto’s: Ronald van Doorn en Jacqueline Kristelijn.

Aalsmeer - Al meer dan tien jaar
laat Rabobank Regio Schiphol de
jongste jeugd uit Aalsmeer en Kudelstaart genieten van de Rabo Kindermiddag tijdens de feestweek Aalsmeer. De Rabo Kindermiddag is gratis toegankelijk en al
meer dan 10 jaar een groot succes.
Naast een leuke voorstelling ontvangen alle kids een tasje met drinken en wat lekkers. Ron Leegwater
van de plaatselijke bank laat weten:
“Het is ieder jaar een groot feest! In
samenwerking met de organisatie
van Feestweek Aalsmeer zoeken we
steeds weer naar een leuke artiest
en ook dit jaar is het gelukt om er
weer iets moois van te maken.”
De Rabobank doet graag iets extra’s
voor de jeugd uit de gemeente. Zo is
er onlangs een donatie gedaan aan
voetbalvereniging Aalsmeer Jong
United en is de bank al jaren sponsor van met name de jeugd van
handbalvereniging FIQAS. Ook kinderboerderij Boerenvreugd heeft
deze zomer een nieuwe waterspeel-

sponsors. Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Wat een groot
feest voor deze mensen met een
beperking. Dit was allemaal mogelijk door de medewerking van vrijwilligers, sponsors en de Stichting
Feestweek Aalsmeer, die de tent en
al het geluid en licht gratis ter beschikking stelt. Deze partijen wil ik
bij deze dan ook erg bedanken. Ik
ben ook trots dat ik aan twee Supervrienden van de Stichting Awards
heb mogen uitreiken die zich inzetten voor dit feest.” De ruim 350 bezoekers van de feestdag kwamen
niet alleen uit Aalsmeer maar ook
uit de omliggende gemeenten. Zij
waren ’s morgens opgehaald met de
oude bussen van Maarse en Kroon.
In de tent was er volop muziek en
mocht iedereen meezingen en dansen op zelf aangevraagde nummers. Tijdens deze optredens werd
twee Award, voor twee personen die
zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Stichting Dag van je
leven, uitgereikt. De uitreiking werd
gedaan door voorzitter Rob Langelaan en wethouder Ad Verburg. Ellis Groothoff en Jos van Rijn waren de winnaars van deze prijs. Ellis
Groothoff kreeg de Award, omdat ze
de laatste jaren zeer actief betrokken was bij de grote evenementen
vanuit Ons Tweede Thuis: Bootjes

dagen, Praampleinfeest, Truckersdag, Dag van je leven wensen, Rode
kruis activiteiten. Zonder haar waren
er veel activiteiten niet mogelijk geweest. Jos van Rijn heeft al in 2010
in het zonnetje gestaan toen hij afscheid nam als voorzitter van de
stichting. Maar Jos blijft zeer betrokken bij de stichting Dag van je Leven. Vooral op de Botendag en tentfeest is Jos altijd paraat En daarvoor
wil de stichting hem belonen met de
titel Supervriend 2013. Na de lunch
werd iedereen weer met de mooie
bussen naar huis gebracht.’
Sponsors gezocht
De Stichting Dag van je Leven wil
mensen met een lichamelijke en/of
een verstandelijke beperking uit de
regio Aalsmeer de dag van hun leven bezorgen. De Stichting doet dit
onder andere door het mogelijk maken van leuke activiteiten. De laatste jaren is het steeds moeilijker om
sponsor te vinden voor de stichting. De stichting werkt met vrijwilligers dus alles komt rechtstreeks
ten gunste van de activiteiten. U
kunt uw donatie storten op rekening
ABN AMRO Aalsmeer: 59.79.04.448.
Voor meer informatie kan ook gebeld worden met het secretariaat
op nummer: 06-20030134 of kijk op
www.dagvanjeleven.org.

Aalsmeer - Geen feestweek dit jaar
met allemaal toppers uit Volendam,
maar een mooi en gevarieerd programma bood de organisatie met
bekende sterren als Gerard Joling,
Gers Pardoel, Vengaboys en Wolter Kroes gecombineerd met lokale
helden, waaronder Jan Leliveld en
Sasja Brouwers, en opkomende podiumbeesten als Jason Bouwman,
Raffaela en Henk Dissel. Het viel
in de smaak bij het publiek. Vooral
de 100 % Aalsmeer avond op donderdag 12 september met ook dj
Kees Markman blonk uit in populariteit. Al snel uitverkocht en het is
ook echt een Aalsmeerse ‘ontmoeting’ geworden. Elkaar zien, bijpraten, maar vooral ook genieten van
Sasja Brouwers, Rick van der Kroon,
Jan Leliveld en natuurlijk Gerard Joling. De bandjesavond op woensdag 11 september was meer bezoekers waard geweest. Misschien was
het regenachtige weer hier debet
aan, maar Almost Famous en met
name Goet Foud wist het aanwezige publiek aan het dansen en zelfs

aan het polonaise lopen te brengen.
Op vrijdagavond is een heel gezellig
feestje gevierd met dj Martijn, Raffaela, Gers Pardoel, Jason Bouman
en, helemaal terug in het party-circuit, de Vengaboys. Op de laatste
feestavond, zaterdag 14 september,
mocht vooral jonger publiek welkom geheten worden. In opnieuw
een volle tent alleen maar vrolijke gezichten tijdens de optredens
van Vinzzent, Henk Dissel, dj Joost
en publiekslieveling Wolter Kroes.
De nieuwe, ietwat afgeslankte editie van de feestweek wat artiesten
betreft, kan als heel geslaagd in de
boeken. Het is gebleken, de feestweek is natuurlijk genieten van veel
muziek, dansen en meezingen, maar
vooral genieten en elkaar weer zien
na een rustige zomer! Feestweek
nieuwe stijl blijkt voor herhaling vatbaar. Menigeen kijkt vast al uit naar
de feestweek volgend jaar september! Met foto’s nog even nagenieten.
Foto’s: Jacqueline Kristelijn en
www.kicksfotos.nl.
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Dominee Hogenbirk 25 jaar in het vak:

“Met beide benen op de grond,
maar met je kop in de hemel”
Aalsmeer - De aandacht, die dominee Hogenbirk ten deelt valt, doet
hem goed. “Maar niet zozeer voor
mezelf”, haast hij te zeggen. “Ik vind
het leuk dat de kerk aandacht krijgt.
De kerk (in het algemeen) is wat

naar de rand van de samenleving
geschoven.” Het wordt door hem betreurd. Aanleiding van het gesprek is
het aanstaande jubileum op zondag
29 september. Dan staat deze geboren en getogen Utrechtenaar 25

Neem eten en drinken mee!

Burendag rond The Future
Kudelstaart - Op zaterdag 21 september is het landelijke burendag.
Evenals vorig jaar wordt weer een
leuke middag en avond in en voor
buurtbewoners in en rond de Graaf
Willemlaan. Bij jeugdgebouw The
Future op nummer 3 wordt weer een
springkussen voor de kinderen opgeblazen, wordt voor hen nog een
speurtocht uitgezet en is er gelegenheid om te volleyballen en te tafeltennissen. Er zullen ook weer enkele zitjes en (sta)tafels geplaatst worden. Een professionele deejay zal
het geheel opluisteren met gezellige muziek. De feestelijke dag start

om 16.00 uur en gaat door tot ongeveer 20.00 uur. Tussendoor, rond
18.00 uur, wordt de inwendige mens
getrakteerd. De organisatie zou het
fijn vinden als iedere buur voor dit
eten voor zichzelf en twee personen
extra iets lekkers meeneemt. Als het
mogelijk is ook graag één of twee
flessen fris of pakken sap, maar een
biertje of wijntje kan ook. Al het eten
en drinken wordt dan neergezet op
de grote buffettafel. De organisatoren Ernst Keessen, Frans Overvliet,
Richard en Diana Leitoe-Olivieira
hebben er onwijs veel zin in en zien
uit naar een leuke en geslaagde dag.

jaar als dominee op de kansel. Sinds
twee jaar spreekt hij zijn gemeente
toe in de Lijnbaankerk.
Van beroepsmilitair naar dominee.
Een wonderlijke stap? Dominee Hogenbirk vindt van niet. “Ik heb mijn
vorig beroep als beroepsmilitair bij
het corps mariniers nooit in een tegenstelling gezien ten opzichte van
mijn huidige beroep. Wat ik daar geleerd heb, is mentaliteit en dat dingen naast elkaar kunnen staan zonder dat zij elkaar tegenspreken. Het
leven is en/en, niet of/of. Wij moeten
leren denken in en/en. Ik ben blij dat
ik niet eerder dominee ben geworden. Ik was 36 jaar en dat was voor
mij precies de juiste leeftijd.”
Geloof een levensbeschouwing
De gemeente van de Lijnbaankerk
is een hechte gemeente. Een familiekerk met oog voor elkaar. Iedere zondag gaan er zo’n kleine vierhonderd inwoners van Aalsmeer er
ter kerke. “Mensen die geloven in
de Here God en waar de bijbel centraal staat. Wat voor ons wezenlijk is,
dat je tijdens de dienst de stem van
God kunt horen in en vanuit de bijbel. Daarvoor komen wij bij elkaar,
zie het als een gezamenlijke bijbelstudie. Onze kerk wordt soms gezien als een zwarte kousen kerk,
als een strenge kerk. Van oudsher
dacht men dat de kerk de regels, het
moraal, oplegde. Maar dat beeld is
niet juist. Heel veel jonge mensen
komen naar onze kerk en dragen
dat ook uit. Het leven met de Here God hoort bij hun leven, maar zij
staan ook midden in de maatschappij. Ook in het geloof heb je je eigen verantwoordelijkheid. Ik help
mensen daarin. Waarom doen wij

Kledingbeurs
in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 28 september wordt er weer één gezamenlijke dames- en kinderkledingbeurs
gehouden. Het betreft najaars- en
winterkleding voor àlle kindermaten, dus van maat 56 tot en met
maat 176, babyuitzet en gebruiksartikelen en speelgoed, en dameskleding van maat 36 tot en met 44. Ook
nu geldt dat de kleding schoon en
heel en van deze tijd moet zijn. De
inbreng is maximaal 20 stuks kinderkleding en maximaal 15 stuks

wat wij doen? Als je hier niet meer
over nadenkt, ben je bezig met ongeloof en niet met geloof. Het geloof
gaat over dingen, over de werkelijkheid van het bestaan. Met beide benen op de grond, maar met je kop
in de hemel. Preken is communiceren, zo probeer ik mensen tot hun
bestemming te laten komen, maar
wel altijd in relatie met de Here God.
Zij krijgen van mij geen vrome aai
over de bol, de hersens moeten kraken! Geloven doe je niet alleen met
je hart, maar ook met je verstand. Er
wordt bij ons veel gezongen. In zingen kan je uiten wat je niet zeggen
kunt. Het met elkaar zingen, luisteren heeft een meerwaarde. De gemeente is een gevoelige emotionele
gemeente, het gaat echt om de beleving, het met elkaar delen van het
geloof, de bijbel.” Aldus de bevlogen dominee die niets heeft van een
strenge aartsvader maar zich eerder
een vriend toont die zijn geloof deelt
met zijn medemens.
25 jaar dominee
Tot slot van een bijzonder gesprek
komt er nog een onderwerp ter
sprake en dat is de familie van de
dominee. “Zonder mijn vrouw en
kinderen had ik mijn beroep niet op
deze manier kunnen uitoefenen. Inmiddels zijn de twee dochters en de
zoon de deur uit, maar zij waren mijn
eerste critici. Mijn kinderen hebben
mij altijd scherp gehouden.” En er
wordt hartelijk gelachen. “Mijn beroep brengt met zich mee dat ik heel
veel op pad ben, ik ga veel op bezoek. Mij worden levensbeschouwelijke vragen gesteld, ik denk met de
mensen mee, probeer samen met
hen een antwoord te vinden. Hetgeen betekent dat mijn vrouw en
kinderen vaak alleen zaten. Ik zie
mijn vrouw als de ideale domineesvrouw. Zij gunt mij mijn werk, maar
dat was en is niet altijd even makkelijk. Mooi woord hé: gunnen. Komt
van het woord genade. Je kunt ook
zeggen ruimhartigheid en dat is wat
de kerk en de samenleving nodig
heeft. Ruimhartigheid!”
Janna van Zon

dameskleding. Voor speelgoed
geldt ook een maximum van 15
stuks. Om teleurstelling te voorkomen is het noodzakelijk, dat de inbrengers een nummer aanvragen
bij één van de dames van de organisatie: Truus de Geus–Geitenbeek
via 0297-323072 (niet op maandag
en woensdag) en Leni Buisma–Tas
via 0297-360942 tussen 15.00 en
18.00 uur. Voor de in- en verkoop
geldt een 10% regeling.
Kleding en speelgoed inbrengen
kan op de dag zelf van 8.30 tot 9.00
uur, de verkoop vindt vervolgens
van 12.00 tot 14.30 uur plaats en het
uitbetalen is gepland tussen 17.00
en 17.30 uur.

Project Karin Borgman en Jan Daalman

Bijzonder Poelboekje voor
de Kunstroute herdrukt
Aalsmeer - Speciaal voor de Kunstroute hebben beeldend kunstenaar Karin Borgman en schrijver
Jan Daalman vorig jaar een nieuw
boekje gemaakt met de titel ‘Poelboekje’. Een kunstwerkje met zwart/
wit tekeningen en tekstjes over bijzondere plekken op de Westeinderplassen. Het boekje was snel uitverkocht en daarom komt er nu een
tweede druk.Het Poelboekje is een
rondje Westeinderplassen in woord
en beeld. Het is de weerslag van een
zomer lang varen, schrijven en schilderen op de Grote en Kleine poel.
De mooiste plekjes en goed bewaarde geheimen vonden zo hun
weg naar dit boekje. En niet alleen
dat, want met het Poelboekje in de

hand, is er een pracht van een route te ervaren van de Grote Brug tot
en met de rietlanden bij Burgerveen.
De route voert langs de unieke locaties van dit bijzondere poelproject. De expressieve tekeningen en
sfeervolle teksten voegen iets extra’s toe aan het bijzondere landschap dat men onderweg tegenkomt. De tekeningen en de teksten
zijn op de locaties zelf gemaakt. Gewoon vanuit de boot of vanaf een
akker.
Het Poelboekje is tijens de Kunstroute dit weekend bij het vernieuwde atelier van Karin Borgman aan de
Uiterweg 185 te verkrijgen. De originele tekeningen er van worden deze dagen tentoongesteld. Iedereen

Zaterdag in dorpshuis de Reede

Historische beelden en
foto’s van Rijsenhout
Rijsenhout - In het kader van Burendag exposeert het Historisch Genootschap Rijsenhout aanstaande zaterdag 21 sept historische beelden met
betrekking tot het Buurtschap Rijsenhout. Diverse beeldprojecties over de
plaatselijke historie worden getoond.
Bovendien zullen op wandborden di-

verse historische foto ’s te bekijken
zijn.
Onderwerpen zijn: Fort bij Rijsenhout, Poelschool 7, De Uil en de Kerk
in brand.De expositie vindt plaats in
Dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat van 11.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis.

Blij met Klei op Werkschuit
Aalsmeer - Op donderdagavond
26 en vrijdagmorgen 27 september
start de Werkschuit met een nieuwe
cursus Blij met Klei. In een gezellige
ontspannen sfeer wordt op alle mogelijke manieren met allerlei soorten
klei gewerkt. De deelnemers kunnen aan de slag om een eigen object of kunstwerk te maken. Er wordt
hierin alle vrijheid gegeven. Er wor-

iranda’
s
m
Momenten

“Muziek van mij
op de radio”
Aalsmeer - Hierbij een ingelast
‘Miranda’s Momentje’: Aanstaande
maandagavond namelijk, is zij uitgenodigd om een uur lang haar persoonlijke tien beste muzieknummers
uit te kiezen en ten gehore te laten
brengen op Radio Aalsmeer. De presentatie van dit wekelijks terugkerende nieuwe programma ‘De Top-

den geen opdrachten gegeven. Het
werk kan op diverse manieren worden geglazuurd en gedecoreerd. De
docent, met veel klei-ervaring, vindt
het belangrijk dat iedereen met plezier aan het werk is. Inlichtingen via
Marion Buckert: 06-11864861 en
buckert@me.com of Margot Tepas:
0612459347 of margot.tepas@printex-int.com.
10 van…’ is handen van Laurens van
Kessel. De man achter de knoppen
is Rinus van Itterzon. Mike (Multi)
van der Laarse mocht het spits afbijten en vorige week was Arnaud
Brouwer aan de beurt. Omdat de
muzieksmaak van Miranda flink uiteenloopt was het volgens eigen zeggen nogal een klus om slechts tien
nummers te kiezen. De lijst is menigmaal veranderd waarbij in ieder
geval Marco Borsato, één van haar
favoriete zangers, zeker niet mocht
ontbreken. Aanstaande maandag
23 september is het uiteindelijke resultaat te beluisteren van 20,00 tot
21,00 uur via de ether op 105.9 FM,
de kabel op 99.0 FM of via internet.
Dit kan zelfs nog vier weken na de
uitzending op uitzending gemist via
de website: www.radioaalsmeer.nl.

Geslaagde najaarstocht OVAK
Aalsmeer - Voor de jaarlijkse najaarstocht van de OVAK vertrokken
op woensdag 11 september twee
bussen richting Rotterdam. De route ging niet rechtstreeks naar de haven. De chauffeurs trakteerden het
gezelschap op een rondrit door het
centrum van Rotterdam. Aan boord
van de Spido werd eerst koffie gedronken met appelgebak. Tijdens de
rondvaart genoot men van een uniek
uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden
containers. Na het keerpunt had men
zicht op de indrukwekkende skyline
van Rotterdam. Tussen de middag
stond een uitstekende lunch klaar.

Na de middag werd een bezoek gebracht aan een chocolade atelier
voor een demonstratie bonbons maken. Natuurlijk mocht men de vers
gemaakte bonbons proeven. Daarna
was er nog tijd om te winkelen in de
cadeaushop.

Bananen- en bonnenactie

Blij met mooie aap van AH
Start 2 oktober in Meander

Weer Taijiles voor senioren
Aalsmeer - Woensdag 2 oktober
beginnen de Taijilessen voor senioren in de Meander in de Clematisstraat. Taiji is een oude, sierlijke en
langzame bewegingskunst, afkomstig uit het Oosten en wordt wereldwijd beoefend door miljoenen mensen met als doel het verbeteren van
de stabiliteit, de conditie en de mentale aspecten. Bij het uitvoeren van
de bewegingen zijn de spieren, pezen en gewrichten van romp en ledematen actief en is de geest geconcentreerd. De oefeningen worden rustig aangeleerd en iedereen kan de bewegingen op zijn of
haar niveau beoefenen. Een prettige bijkomstigheid: er is weinig
kans op blessures! Ook voor mensen met een reumatische of een an-

dere chronische aandoening is Taiji op een veilige en effectieve manier te leren. Er zijn speciale programma’s ontwikkeld waarbij de oefeningen ook zittend kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de (gratis)
proefles wordt meer informatie verstrekt en zal een demonstratie worden gegeven. Gezamenlijk gaan de
deelnemers oefenen zodat zij kunnen ervaren hoe Taiji voelt en of het
iets voor hen is. Ontspanning, concentratie en een goed gevoel staan
centraal bij Taiji, vooral ook het plezier en de voldoening wanneer men
de bewegingen onder de knie krijgt!
Nieuwsgierig geworden? Nadere informatie en opave bij docente
Rieke van de Plasse via 0297546188 of 06-22905603.

Oecumenische Vredesdienst in
de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op zondag 22 september wordt een oecumenische
dienst gehouden in het kader van
de Vredesweek 2013. Deze dienst
vindt plaats in het kerkgebouw van
de Doopsgezinde Gemeente in de
Zijdstraat en heeft als thema: Act
for Peace. De oecumenische liturgiegroep van de Raad van Kerken
Aalsmeer heeft samen met pastor

Loek Seeboldt van de Karmelkerk
de dienst voorbereid. Muzikale medewerking zal worden verleend door
het Aalsmeers Saxofoonkwartet onder leiding van Kees van Oudenallen. Er is opvang voor de kleintjes en
kindernevendienst vanaf 4 jaar. De
dienst begint om 10.00 uur. De liturgiegroep nodigt u van harte uit bij
deze dienst aanwezig te zijn.

Kudelstaart - Bij Albert Heijn Alders zijn de eerste acht winnaars al in het
bezit van een lieve mooie aap! Gefeliciteerd. Wilt u 1 van de overige 24 apen
winnen? Of gaat u voor de reuze aap van het Wereld Natuur Fonds? Dat kan
door een tros bananen te kopen en uw kassabon met naam en telefoonnummer in de daarvoor bestemde bananendoos te gooien. En wie weet maakt u
ook een kind blij met zo’n prachtig exemplaar. De ‘aap-actie’ is alleen bij Albert Heijn Alders in Kudelstaart.

Het Leerhuis bij CAMA-kerk
Aalsmeer - Vandaag,donderdag
19 september, is de aftrap van een
nieuwe activiteit van de CAMAkerk de ACG: Het Leerhuis. Laagdrempelige studieavonden om de
veertien dagen op donderdagavond
waarvoor inschrijven niet nodig is.
Iedere belangstellende is altijd welkom. Onderwerpen die door verschillende sprekers worden belicht
zijn onder andere karaktervorming
geloof, eten en beweging, muziek in

Info nierziekten
in Amstelland
Amstelveen - Rond 15 tot en met
21 september is het folderrek bij
het Infocentrum van Ziekenhuis
Amstelland ingericht met informatie over de nierziekten. Dit in het
kader van de collecteweek van de
Nierstichting. Tevens is het 19 september weer de dag van de diëtetiek. Ook daar zullen folders over
beschikbaar zijn. Het Infocentrum
bevindt zich in de centrale hal van
het ziekenhuis en is tevens te bereiken onder telefoonnummer 0207557118 of op emailadres infocentrum@zha.nl.

de kerk, communiceren met tieners.
De eerste serie van vijif studies gaat
over de vier evangeliën. De deelnemers gaan op zoek naar het karakter van de verschillende boeken
over het leven van Jezus die zijn te
vinden in het Nieuwe Testament.
Hoe moeten deze getuigenissen gelezen worden? Wat zijn de specifieke kernmerken, waar zijn er verschillen en hoe worden de Evangeliën vandaag de dag gebruikt.
De studies worden gegeven door
Martijn Abrahamse, de voorganger van de CAMA. Iedereen is van
harte welkom! De koffie staat klaar
vanaf 19.30 uur en om 19.45 wordt
de avond gestart. Einde rond 22.00
uur. De studieavonden worden gehouden in de Open Hof Kerk, ingang Sportlaan 86. Info: www.cama-aalsmeer.nl.

Creatief in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 25 september van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting
en er is de mogelijkheid om te quilten of te handwerken in de OostInn in de Catharina Amalialaan 66
Iedereen is welkom. Inlichtingen:
0297-325636 of 345413.

3e katern
Uitslag Pramenrace 2013
Snelheid
Uniek
B. Baardse
Next Generation
M. Biesheuvel
www.drijfhuis.nl
A. Verhoeve
Union Junior
R. van Leeuwen
‘t Molmme Goedje
C.A. De Moor
‘t Allegaertje
C. Piet
Drijfhuis 5
J. v.d. Polder
Witte v Leeuwens/Witte Wieven T. v Leeuwen
Team Turbana
J. Tukker
De Rode Schoentjes
R.J. Winters
Stenhuis Maatjes
J. Brouwer
Tot dat ‘t Zinkt
D. Lanser
De Tur-bootjes
P. Dijkstra
DIP
H. van Leeuwen
Neeltje Jacoba
M. van Langeraad
Poelpompjes
H. v.d. Heuvel
Ocker Nockel II
A. v/d Schilden
De Eerebaje Plokkers
C. v/d Schilden
De Kleine Brug
W. Heeren
@ Traction
M.L. Verbruggen
De Barrel
P. Pannekoek
De boys en Herman
D. Keessen

1:39:51
1:45:56
1:59:51
2:20:01
2:20:12
2:44:52
2:48:48
2:49:38
2:54:23
3:13:58
3:53:35
2:50:53 x
2:55:45 x
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF

Bokken
Zwaffelaars, De
G. van der Knaap
Rentapraam
M. Kesting
Lillike Draeck, De
A. Rijkmans
Aaltje Bagger
H. Jansen
Datifloateam
B. Bunnik
Wijzen uit ‘t Oosten, De
R. Maarse
Tuuteblik
H. Strampel
Vreemdgaanders, De
S. v.d. Wilt
Buertskippers, De
R.J. Pannekoek
Vreeselijke Vreekens, De
E. Vreeken
Polder Power
T. Visser
Titanic
J. Koster
Poelderboys
J. Zandstra
Bledje ‘92
R. Penha
Nattevoetjes.nl
E. Plaisier
Koenjoos, De
T. Boomhouwer
Gemiste Kans, De
R. Onclin
Kees K en de Gotmajoor
R. Mulder
Meubeltjes I, De
J. van der Schilden
Bokkie Beh
R. Noach
Diepe Keelen
T. de Boer
Epoksi Praam van Piet van Pa
J. Bos
Seringenland, Het
S. Baars
Natte Snorretjes, De
L. Boerlage
Achterste Zaal, De
H. Freling
Blick Black & Bjoetifoel
M. Offerman
Raketjes, De
S. Tromp
Turftrekkers, De
A. Boom
Ideale Schoonzonen, De
J. van Arkel
Poel Bandits
A. v.d. Hoorn
Frau Scheuderböck
A. van de Poppe
ABRACAHADIBA
H. Boer

2:31:19
2:39:42
3:06:46
3:09:03
3:15:20
3:29:34
2:58:46 x
3:00:25 x
3:16:04 x
3:22:03 x
3:30:54 x
3:38:51 x
3:46:35 x
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF

Dames
B.L.O.E.M.M.
O. Tas
Legale Beppies
M. v.d. Schilden
Praamangels
F. Molema-Moolhuijsen
Tam Tam
E. Slavenburg
Bad girls (have more fun)
W. Hoogenboom
Kurkdroog
K. Penne
Herinnert u zich deze nog?
C. Kooij
Bende van Ellende
D. Koster
Meiden van Staal, De
Y. ten Hoeve
10 PK
M. Pauw
Wijntje
A. Vijfhuizen
Henk’s Angels
E. Janssens
Team 207
C. Stokman
Tollemetuiten, De
S. Kramer
Tietenblik
E. Dijt
Lek zonder End
M. Schouten
Een pot nat
R. v.d. Ochtend
Team SLK
N. v.d. Meer

2:08:09
2:36:33
2:54:15
2:54:23
2:54:59
3:35:55
2:33:27 x
3:04:34 x
3:08:02 x
3:19:41 x
3:34:26 x
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF

Recreanten
Vlijtbuiters, De
Banane Noir, La
Spraam
Witte Hek, Het
Janssens 2

2:25:07
2:34:14
2:40:42
2:42:17
2:44:03

T.H. de Vries
T. Eveleens
P.J. Sparnaaij
A. Ceelen
K. Janssens

1989 Mannen en de Wieven van T’End

Mixed team van ’t End al bijna
25 jaar present op pramenrace
Aalsmeer - Vanaf ‘t End, het laatste
stukje van de Uiterweg ofwel de Buurt,
zijn wij in 1989 begonnen met deel te
nemen aan de pramenrace (toen nog
georganiseerd door de Dippers) met
een dames en heren praam. We waren

de Wieven van t’ End (captains Mieke Buis en Helmi Kramer) en de Mannen van ‘t End (captains Arjan Buis en
Kees Kramer). Terugdenkend aan de
eerste jaren: Wat waren we nog echte
meisjes en jongetjes, eenvoudig maar

Oh zo gezellig! Muziek, verkleedpartijen waren toen nog niet aan de orde en
er deden maar zo’n 30 pramen mee.
De start was toen nog vanaf het gemeentehuis en later het surfeiland met

Dirrekies Gaatje
J. Arendse
Prutpraam, De
M. van Vuren
Witje, Het
W. van Tol
Beachbikkels, The
R. Vismans
Buijte Durrup
A. Maarse
Kale Zak, De
F. Rinkel
Broodvloot
E. Zandstra
Rondje Omweg
M. Harting
Beachlady’s, The
J. Turk
Optimale Achterblijvers, P.H. Buskermolen
Kacheltje 2.0, ‘t
D. v.d. Polder
Farregatters, De
B. de Vries
Mozes
M. Alderden
Ome Dirk
V. Jongkind
Zwarte Ruiter, De
P. Stokman
Harde Bezems, De
P. de Vries
Tik ‘m aan
D. Alderden
Gang is Allus
R. van Leeuwen
Gouwerokken, De E. Zwetsloot-Gouwerok
Dubbele Bojum, De
R. Vermeulen
Puntjetaartleven
J. Tas
Bierbaron, De
W. van Leeuwen
Ons Praem
M. de Vries
Aprameja
A. Leegwater
Praa(m)aatje
E. Berbee
Mixed team van ‘t End
K. Kramer
D(r)onkere End, Het
E. van den Beitel
Evaluonpra
W. Fokker
Team Houtje Touwtje
D. Bouman
Last Minute, The
A. Weening
Hermamixers
P.M. Buijs
D’weillers, De
J. de Weille
De Bovenlander
Keurig Gedaan
P. Maarsen
Team Dikke Duitser
J. Weij
Op de Valreep
A. van Bostelen
Vooroordeel, ‘t
L. van Nimwegen
Nachtwacht, De
E. Verbeek
Voor de Gein
L. Welling
Team 188
R. Tas
Passaat, De
M. Braakman
Pinta’s
R. Visser
Kipara
J. Bakker
Hoge Dijk, De
M. Ceelen
Flower Power
R. Hoekstra
A JE TO
G. Harting
Ketelbinkies
A. van Gool
Oversharing
M. Dol
Team 009
M. Buis
Kees Bonkezak
M. Maarsen
Drifters, De
A. v.d. Drift
Piet Keuregies Preem
R. Peters
Weijekoppen
J. Weij
Kornuiten, De
J. Engel
Schip, ‘t
J. Pieterse
Barreltjes, De
F. de Vries
Pitspoezen, De
B. Visser
Hart & Lust
C. Veerman
Pacific Princess
J. Dikkeboom
After Dorst
H. Spaargaren
Dekzwabbers, De
K. Bakker
iPraam
P. Steur
Import Praam
P. Slavenburg
Eerste Deuntje, Het
A. Pauw
Heerenmetijd
B. Heeren
Boerendozen
T. Schouten
Rode Lantaarns II
J. van Vliet
Historische Tuin II
B.J. Wegman
Team Volgas
Pramen anders dan hout
Mozes
Tik ‘m aan
De Meiden van Staal

2:49:12
2:52:31
2:55:12
3:00:55
3:01:29
3:04:56
3:12:44
3:17:48
3:19:42
3:19:55
3:22:03
2:32:40 x
2:32:57 x
2:51:42 x
2:57:21 x
3:02:11 x
3:03:25 x
3:06:49 x
3:08:38 x
3:11:02 x
3:11:57 x
3:13:44 x
3:16:48 x
3:18:04 x
3:18:14 x
3:21:14 x
3:22:35 x
3:26:59 x
3:28:55 x
3:29:32 x
3:30:42 x
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GF
GS
GS
GS
GS

R. Koesveld gediskwalificeerd
aluminium R 2:32:57
aluminium R 3:03:25
aluminium D 3:08:02

GF = Geen finish
GS = Geen start tijd ( door bijvoorbeeld geen startnummer te laten zien bij de start, of niet op
komen dagen
X = 1 of meerdere opdrachten niet gedaan of geen
houten praam, of meerdere penta’s
1 team gediskwalificeerd, i.v.m. onfatsoenlijk
gedrag tijdens de pramenrace !

als finishplaats bij het gemeentehuis
in het Stommeerzweegje. Toen gingen
we nog voor de snelheid, maar dat is al
jaren niet meer zo. Tegenwoordig maken we van elke race weer een feest!
Vanaf 1992 begonnen we ons te verkleden en nog later muziek erbij. De
fotoboeken staan vol met vrolijke en
gekleurde outfits!
Onder andere met oude vrouwtjes en
oude mannetjes, Grieken van vroeger,
holbewoners, jagers, Sneeuwwitje, tijgers, hippies, blokkendozen, teerpotten, Heidie’s en Peters, kerstvrouwtjes,
Black Music, The most wanted, enz.

Wat een feest om dit steeds weer mee
te maken! Inmiddels bijna 25 jaar later
(volgend jaar varen we 25 jaar mee)
is de teamsetting veranderd van twee
naar één Mixed team van ‘t End met
als captain Kees Kramer en de diehards Anneke van de Heuvel, Helmi

Kramer en Ilse Keessen aangevuld tot
een team van twaalf mannen en vrouwen waarbij we in 2011 met Black
Music uitgeroepen zijn tot de gezelligste praam van het jaar, hoe leuk is
dat!”, aldus de heren en dames van
Mixed team van ’t End.
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Fiqas Software wint 1e Aalsmeerse
voorronde Duurzaam MKB Award
Aalsmeer - De eerste Aalsmeerse
voorronde van de Regionale Duurzaam MKB Award, georganiseerd
door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn is gewonnen door Fiqas Software. Dit bedrijf zal namens
Aalsmeer meedingen naar de Award
voor de hele Amstelland regio. De finale hiervan is op de dag van duurzaamheid, 10 oktober. De jury heeft
haar oordeel over de Aalsmeerse
bedrijven gebaseerd op de manier
waarop deze bedrijven omgaan met
de drie P’s (people, planet, profit) en
hoe rendabel de bedrijven zijn. Dit
is van belang, omdat als duurzaam
ondernemen de toekomst is, het ook
bedrijfsmatig rendabel moet zijn.
Wethouder Duurzaamheid Rik Rolleman: “Fiqas software maakte de
keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het hart
en heeft dit het meest compleet geintegreerd in de organisatie. Daarnaast heeft Fiqas een zichtbare positieve invloed op de lokale en regionale gemeenschap. Hiermee is Fiqas software een prachtig voorbeeld
voor vele ondernemers in de regio.
Een terechte Aalsmeerse winnaar.”
Voorzitter van de jury, wethouder
Economische Zaken, Ad Verburg:
“Het was een zeer lastige keuze
uit drie bijzondere bedrijven. Twee
uit de energiehoek die zich actief
richten op het verduurzamen van
de energievoorziening en het automatiseringsbedrijf: Fiqas Software
B.V. Bijzonder dat dit bedrijf ook al
ondernemer van het jaar 2012 in
Aalsmeer is geworden.” De andere

Publieksstemming
Het publiek speelt belangrijke rol
tijdens de Duurzaam MKB Award.
Vanaf 10 september kan het publiek
via www.mvoprijs.nl stemmen op Fiqas Software B.V. de Aalsmeerse afgevaardigde, of één van de vier andere finalisten. Tijdens de finale op
10 oktober, de dag van de duurzaamheid, zal een deskundige jury
de vijf finalisten beoordelen. Hierna
wordt de uiteindelijke winnaar van
de Amstelland regio bekend gemaakt. De publieksstemming en de
beoordeling van de jury tellen beide voor 50 procent. De Duurzaam
MKB Award is een twee jaarlijkse prijs voor ondernemingen uit de
Amstelland regio, die succes hebben door duurzaam te ondernemen.
Deze prijs biedt de ondernemingen
een podium en geeft hen de mogelijkheid om anderen te inspireren op
het gebied van duurzaam ondernemen. De winnaar van de Duurzaam
MKB Award ontvangt een duurzame trofee, gemaakt door kunstenaar Guus Voermans en ontvangt
een check van 2.000 euro.

Inschrijving geopend voor
Groot Aalsmeers Dictee
20.30 uur vindt de bespreking van
het dictee plaats en aansluitend
wordt de uitslag bekendgemaakt.

Feestelijke open dag bij
Catinka Rabbers-Dekker
Aalsmeer - Ervaar verschillende
holistische geneeswijzen of kom
gewoon gezellig langs om kennis
te maken. Catinka Rabbers-Dekker
organiseert in verband met het vijfjarig bestaan van haar praktijk een
feestelijke open dag. Iedereen is op
zaterdag 28 september van 10.00 tot
15.00 uur van harte welkom in de
praktijk aan de Wilgenlaan 14 om
haar te komen feliciteren met dit jubileum. Tevens heeft Catinka speciaal voor deze dag een aantal andere holistisch werkende therapeuten
uitgenodigd, zodat kennis gemaakt
kan worden met deze geneeswijzen.
Holistische geneeswijzen gaan uit
van het belang van een goede balans, zowel in het lichaam zelf als
tussen het verstand, de emoties en
het lichaam onderling. De therapeut
kijkt dus naar iemand in zijn geheel,
naar alle lichamelijke en mentaalemotionele eigenschappen. Verschillende holistische geneeswijzen
kunnen elkaar hierdoor prima aanvullen of zelfs versterken.
Naast Catinka Rabbers- Dekker,
Klassiek Homeopaat en eigenaresse van de praktijk, zijn deze dag ook
aanwezig: Nadja Steggink, Voetreflex masseuse; Marlies Buck-Kre-

ijmborg, craniosacraal therapeut;
Erna Götzen-Zuijdam, bioresonantie therapeut; Elly Groeneveld, coaching met behulp van paarden en
Franklin van Doesburg, ISA bewegingscoach. Van 10.00 tot 11.00 uur
geeft Franklin van Doesburg een
boeiende introductie van zijn nieuwe bewegingsleer ISA, die het mogelijk maakt om je persoonlijke bewegingspatroon te ontdekken. Natuurlijk bewegen leidt tot genezing!
Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen belangstellenden horen, zien en ervaren wat de verschillende therapieen inhouden. De therapeuten geven
graag uitleg over hun werkzaamheden, beantwoorden vragen en/of laten ervaren hoe een therapie werkt.
Aan de innerlijke mens zal gedacht
worden, met gezonde hapjes en
iets te drinken voor wie daar zin in
heeft. Linda van Veen geeft uitleg
over Superfood en laat proeven als
u nieuwsgierig bent naar de smaak
van de verschillende producten.
Kinderen zijn ook welkom! Zij kunnen ervaren hoe een behandeling
voelt of zich vermaken aan de speeltafel, bij droog weer zal er buitenspeelgoed zijn. Tevens ontvangt iedere bezoeker een kleine attentie.

Voor de beste deelnemers zijn er
fraaie prijzen. Annemarie Braakman (tweevoudig winnares bij de
liefhebbers) schrijft ook dit jaar
het dictee dat bestaat uit tien zinnen, in totaal ongeveer driehonderd woorden. Het Groene Boekje
vormt de leidraad. Inschrijven voor
het Groot Aalsmeers Dictee kan via
boekhuis@ctchoffscholte.nl of telefonisch via 0297-324454. De kosten
zijn 25 euro per persoon, het buffet
is hierbij inbegrepen.

Hoofdwond na
val van fiets
Kudelstaart - Om half een in de
nacht vrijdag 13 op zaterdag 14 september zagen getuigen een vrouw
naast haar fiets liggen op de Bilderdammerweg. Er is alarm geslagen. De politie en medewerkers van
de ambulance waren snel ter plaatse. Niet bekend is hoe de 23 jarige
Aalsmeerse ten val is gekomen. De
vrouw was niet aanspreekbaar. Ze is
met een hoofdwond naar het Spaarne ziekenhuis vervoerd.

Aanbieding tijdens Kunstroute bij
atelier Annelie Klein Sprokkelhorst
Aalsmeer - Tijdens de komende Kunstroute 21 en 22 september
hoopt Annelie Klein Sprokkelhorst
weer veel geïnteresseerde bezoekers te ontvangen.
Aangezien in haar atelier plaats gemaakt moet worden voor nieuw
werk, heeft zij een spectaculaire aanbieding! Op schilderijen, die
er nog zijn van voor 2008, geeft zij

Shoeby viert haar 1-jarig
jubileum in Aalsmeer

genomineerden waren P. Hoekwater
B.V. en Direct Current.
Hoekwater was genomineerd voor
vele mogelijkheden die zij inwoners en bedrijven biedt om zelf te
verduurzamen. En het innovatiebedrijf Direct Current omdat zij bezig
is om het elektriciteitsnet structureel
te verduurzamen. Hierbij houden ze
zich met name bezig met de overgang van wisselstroom naar gelijkstroom.

Nieuwe categorie: teams

Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer
houdt op donderdag 17 oktober voor
de vierde maal het Groot Aalsmeers
Dictee. Naast de categorieën specialisten en liefhebbers, kan er dit jaar
ook worden meegedaan in teams
van drie personen. Vanaf heden is
het mogelijk om in te schrijven. In
navolging van het Groot Dictee der
Nederlandse Taal, dat elk jaar in december op televisie wordt uitgezonden, vinden overal in het land lokaal
georganiseerde dictees plaats.
Op donderdag 17 oktober organiseert het Boekhuis voor de vierde keer het Groot Aalsmeers Dictee. Dit jaar is er een nieuwe categorie toegevoegd: teams. Deelnemers kunnen zich in teams van
drie personen inschrijven, bijvoorbeeld met vrienden, familieleden of
collega’s. De fouten van de teamleden worden bij elkaar opgeteld en
het team met in totaal het minste
aantal fouten, heeft gewonnen. De
teamleden kunnen tegelijk ook individueel deelnemen in de categorie
‘liefhebbers’, geef dit bij de inschrijving aan. Net als vorig jaar wordt het
dictee gehouden in Het Wapen van
Aalsmeer in de Dorpsstraat. Oudburgemeester J.I.M. Hoffscholte zal
wederom het dictee voordragen.
Dit gebeurt van 18.30 tot 19.30 uur.
Daarna worden de dictees nagekeken en kunnen de deelnemers genieten van een heerlijk buffet. Rond

Spetterende voordeelacties!

een korting van 50 procent. Als u
dus wel eens gedacht heeft: Ik zou
wel iets willen kopen, is dit uw kans!
Tijdens de Kunstroute geen tijd om
langs te komen? Langs komen kan
tot eind september na telefonische
afspraak via 06-12591171. Tot die
tijd geldt nog de korting! Adres van
het atelier is Uiterweg 253a, locatie 4.

Aalsmeer - Woensdag 18 september was het ongeveer 1 jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende in de Zijdstraat 34-36. Wilfred en
Miranda Koekkoek en hun team grijpen deze gelegenheid aan om hun
klanten eens extra in het zonnetje te
zetten. Tot en met 22 september profiteren alle klanten van een spetterende voordeelactie. Speciaal voor
de kids is aanstaande zaterdag 21
september van 13.00 tot 16.00 uur
een schminkster aanwezig. Het eerste jaar is voorbij gevlogen. Wilfred
en Miranda willen alle klanten dan
ook bedanken voor het vertrouwen.
Elke dag staan zij weer met plezier
klaar om u te helpen! Shoeby biedt
fashion voor dames, heren, en kinderen. De winkel van Wilfred en Miranda is één van de ruim 250 Shoeby winkels in Nederland en België.
Shoeby onderscheidt zich door de
uitstekende service, de gastvrijheid,
de goede prijs- en kwaliteitverhouding en de snel wisselende collecties. Trendy of gekleed? Voor een dagelijkse of bijzondere gelegenheid?
Shoeby heeft voor elk wat wils. Naast
sterke eigen labels Eksept voor dames en Cult Edition voor heren vindt
men bij Shoeby ook een kidscollectie
(in de maten 92 tot en met 176) met
voor de meisjes Jilly en Jill en voor de
jongens Mitch en MTC. Shoeby biedt
vooral variatie, twee keer per week
worden er nieuwe items aan de collectie toegevoegd.

Jouw Personal Shopper
Sta jij ook wel eens voor jouw kledingkast peinzend en lichtelijk in
paniek om de juiste outfit bij elkaar
te vinden voor die perfecte date of
nieuwe baan? Lukt het niet om de
juiste matchende outfit bij die leuke blazer te vinden? Kom dan naar
Shoeby en krijg advies van Jouw Personal Shopper.
Jouw Personal Shopper geeft je modeadvies op maat, beantwoordt al je
fashionvragen, is op de hoogte van
de laatste trends en weet je perfect te stylen voor elke gelegenheid.
Neem kledingstukken uit je kledingkast mee die je nooit meer draagt.
De Shoeby stylistes staan speciaal
voor je klaar om deze kledingstukken te combineren met nieuwe kleding volgens de nieuwste trends!
Shoeby Card
Vaste klanten hebben een streepje voor bij Shoeby. Houders van een
Shoeby Card worden regelmatig geinformeerd over interessante aanbiedingen, exclusieve koopavonden
en uiteraard de laatste modetrends.
Daarnaast spaar je bij iedere aankoop punten. Maandelijks krijg je de
door jouw gespaarde punten uitgekeerd via de Shoeby Cheque. Men
kan zich ook aanmelden voor de
Shoeby Newsletter, op shoebyfashion.com.

Girlpower op Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag opende burgemeester Jobke
Vonk de tiende Back 2 Work editie
van Borrel Aalsmeer. Dit keer vond
de netwerkbijeenkomst aan de van
Cleefkade zijde plaats van Studio’s
Aalsmeer. Via een aparte ingang
kwamen de bezoekers van de borrel in de Foyer terecht. De reacties
op het in gebruik nemen van deze nieuwe ruimte waren zeer positief te noemen. De organisatoren Eveline van Daal en Ingrid Claasen spraken meer dan 130 mensen
toe en gaven aan hoe mooi het is
om te zien, dat deze netwerkborrel eigenlijk uit z’n jasje is gegroeid
en dat zoveel ondernemers en bedrijven de borrel op allerlei manieren steunen. Ingrid Claasen kondigde de nieuwe burgemeester aan en
merkte op ‘het toch wel leuk te vinden dat de gemeente Aalsmeer nu
beschikt over meer girlpower’. Jobke Vonk nam de microfoon over en

gaf aan dat de organisatoren van @
BorrelAalsmeer juist over deze vaardigheid beschikken. “Dames kijk
eens wat jullie hier neerzetten en
dat met zo’n mooie opkomst. Hier
mogen jullie trots op zijn’ “De burgemeester deed een beroep op de
inventiviteit van de ondernemers en
wees op de betere jaren die zeker
nog gaan komen. Ze stak de ondernemers een hart onder de riem. Na
de voordracht van Jobke Vonk, kregen diverse ondernemers de mogelijkheid om 1 minuut lang te pitchen
op het podium en werden er onder
de bezoekers diverse prijzen verloot. Op 10 oktober vindt de volgende borrel plaats, elke tweede donderdag van de maand. 14 november
viert @Borrelaalsmeer haar éénjarig
bestaan. Dan zal er wederom worden uitgepakt. De slogan is niet voor
niets ‘Netwerken met een knipoog’.
Voor meer informatie: www.borrelaalsmeer.nl.

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder tussen de organisatoren van Borrel
Aalsmeer Eveline van Daal (links) en Ingrid Claasen. Foto: Judith Keessen

Vraag om Bloemenzegels,
u heeft er recht op!
Aalsmeer - Wat was het een perfecte dag voor een braderie zaterdag 7 september! Al in de vroege morgen was het gezellig druk in
de straten van het centrum. Allerlei vrolijke kraampjes werden ingericht met uiteenlopende koopwaar.
Op een van de kraampjes werden
de aanbiedingen van de winkeliers
van de Bloemenzegelvereniging zo
aantrekkelijk mogelijk uitgestald. Er
was ook dit jaar weer zeer veel keus.
Alle winkeliers hadden hun best gedaan om een aanbieding uit te kiezen die op de kraam net iets goedkoper was dan in de winkels. En de
kraam viel zeer in de smaak. Het
was de hele dag gezellig druk! Er
was weer flink gespaard. En ook al-

lerlei ‘vaste klanten’ waren weer van
de partij. De meest uiteenlopende
zaken werden gekocht met de volle bloemenzegelboekjes. Van armbandjes, multomappen en boekjes,
vissalade en bonbons tot de inmiddels vertrouwde ‘bling bling’ oorstekers. Al met al was het een heerlijke en geslaagde dag voor de vereniging van Bloemenzegelwinkeliers!
Een veel gehoorde klacht was wel
dat er niet altijd zegels worden uitgegeven. Dit kan natuurlijk gebeuren door drukte of nieuw personeel.
En daarom is het extra belangrijk
dat u er ook zelf om vraagt: Vraag
om bloemenzegels, u heeft er recht
op!

Behandelingen ook in avonduren

‘All in Balance’ tien jaar!
Aalsmeer - All in Balance bestaat
10 jaar! En daarom nodigt eigenaresse Brenda Keizer iedereen van
harte uit om op zaterdag 28 september ergens tussen 14.00 en
17.00 uur naar de Begoniastraat 68
te komen om een kijkje te nemen in
de salon en gebruik te maken van
spetterende feestacties! In 2003
opende Brenda haar schoonheidssalon in de Zijdstraat, ‘gewoon omdat het op haar pad kwam’. Er is veel
gebeurd de afgelopen tijd, met als
grootste verandering de verhuizing
naar de Begoniastraat, waar All in
Balance vanuit huis verder gegaan
is. Daardoor kunnen er nu behandelingen geboekt worden tijdens
alle school- en avonduren en op
zaterdag overdag. Het is dus bijna
altijd mogelijk om ‘het goede mo-

ment’ voor beide partijen te vinden
en dat komt de ontspanning, die
Brenda van essentieel belang vindt,
tijdens, maar vooral ook na, de behandelingen ten goede! Schoonheids- en pedicure salon All in Balance is inmiddels uitgegroeid tot
een bedrijf met een totaal concept.
Dat betekent dat er niet alleen naar
de ‘uitwendige’, maar ook naar de
‘inwendige’ mens gekeken wordt,
onder andere met betrekking tot
voedingstips en ontspanningstechnieken. Tijdens de behandelingen
wordt samen met u gekeken naar
wat u nodig heeft om
‘All in Balance’ naar huis terug te
keren! Brenda hoopt veel mensen
te mogen verwelkomen, neem dus
gerust iemand mee!

Open dag bij Het Kroontje
Aalsmeerderbrug – Zaterdag 21
september houdt Kinderdagverblijf Het Kroontje een open dag. Van
10.00 tot 12.00 uur is iedereen van
harte welkom om een kijkje te komen nemen aan de Kruisweg 55.
Voor kinderen zijn er allerlei leuke
dingen te doen.
Zo is er een springkussen en ze
kunnen kleuren, knutselen en zingen. Voor ouders is er volop gelegenheid om het kinderdagverblijf te
bekijken en kennis te maken met
de pedagogisch medewerkers. Kinderdagverblijf Het Kroontje is een
kleinschalig, christelijk kinderdag-

verblijf waar kinderen van acht weken tot vier jaar welkom zijn. Er zijn
twee groepen, variërend van acht
tot twaalf kinderen. Het Kroontje
biedt kinderen een veilige plek waar
ze kunnen spelen, eten en slapen.
Zorg en aandacht voor de kinderen
staat voorop. De pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op
een positieve en liefdevolle manier.
Zo worden ze in staat gesteld om
hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom om langs te
komen tijdens de open dag. Meer
informatie is te vinden op de website www.kdvhetkroontje.nl.
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Project Hornmeer van start
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor het opstellen
van een ontwikkelvisie voor het Project Hornmeer. In deze ontwikkelvisie worden de samenhang, de verschillende mogelijkheden en de kaders voor de deelprojecten van Project Hornmeer vastgelegd. De ontwikkelvisie wordt ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voorgelegd.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Het project Hornmeer heeft als doel
om door verschuivingen, verhuizingen en nieuwbouw een belangrijke
kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van wonen, sport, onderwijs en
groen in Aalsmeer. Met de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalcomplex, de fusieschool en de vierde sporthal zijn we al begonnen. De
gemeenteraad heeft daar al geld
voor beschikbaar gesteld. Nu gaan
we ook aan de slag met rest van de
planvorming.”
Verschillende deelprojecten
De aanjager voor het Hornmeerproject is de fusie van de voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU. De gefuseerde voetbalvereniging gaat voetballen op een nieuw, modern voetbalcomplex op de locatie waar nu
RKAV speelt. Op het vrijkomende VVA-complex komt een nieuw

schoolgebouw van de gefuseerde
basisscholen De Hoeksteen en de
Wegwijzer. In de directe omgeving
van zwembad De Waterlelie komt
ook een vierde sporthal. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn er
nieuwe mogelijkheden voor de leegkomende terreinen en herontwikkeling van het grootste deel van het
gebied. In dit kader wordt bijvoorbeeld het Hornmeerpark opgewaardeerd. Op de vrijkomende schoollocatie aan de Meervalstraat en Roerdomplaan zou woningbouw gerealiseerd kunnen worden. De schoollocatie Ophelialaan 230 zou kunnen
worden getransformeerd tot woningbouwlocatie. De gymzaal in de
J.P.Thijsselaan zal verdwijnen en ook
deze locatie kan worden herontwikkeld. Uitgangspunt van het college
bij het opstellen van de ontwikkelvisie voor de renovatie van het Hornmeerpark, de herinrichting en herbestemming van het VVA terrein
en de ontwikkeling van de woningbouwlocaties is dat de totale kosten
in beginsel niet hoger mogen zijn
dan de opbrengsten. In de ontwikkelvisie zullen verschillende scenario’s worden onderzocht voor de toekomstige invulling van de deelgebieden met daarbij de financiële consequenties. De ontwikkelvisie wordt
naar verwachting eind 2013/begin

(Be)Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - Voor vier onderwerpen
uit de bijeenkomst van het Beraad
van afgelopen 12 september gold
dat een behandeling in tweede termijn en besluitvorming niet hoefde
te wachten tot de bijeenkomst van
donderdag 3 oktober, maar later op
de avond besluitvorming kon plaatsvinden. Dat gold voor de behandeling gericht op het kennisnemen van
de jaarrekening 2012 van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn en geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015- 2017 van het
Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn. De afvaardiging uit Uithoorn had plaatsgenomen op de publieke tribune en moest flink haast
maken om de koffie binnen de behandelingstermijn tot zich te nemen.
De behandeling gericht op het voor

kennisgeving aannemen van jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 van het Amstel- en Meerlanden Overleg leverde weinig tot
geen opmerkingen op en met besluitvorming te wachten tot 3 oktober was dan ook niet nodig. De
behandeling gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen voor het wijzigen
van de bestemming van de percelen
achter de woning op het adres Uiterweg 158, riep weinig weerstand
op. PACT Aalsmeer wil eerst de
structuurvisie inschakelen en gaat
daarna pas inhoudelijk op het voorstel in. De VVD fractie had nog wat
moeite in het kader van een doorkijkje, maar de plannen zijn aangepast. De AB fractie ziet wat anders
dan in de structuurvisie is aangegeven en de CDA fractie noemt het een
goed voorbeeld tussen politiek en

PACT Café Op eigen kracht
Aalsmeer - PACT Aalsmeer organiseert ook dit najaar weer politieke
discussieavonden onder de noemer
PACT Café. Steeds gaat het daarbij
om een actueel thema dat veel effect heeft op de Aalsmeerse samenleving. Op woensdag 25 september
vanaf 20.00 uur discussieert PACT
in cultureel café Bacchus graag
met belangstellenden over het thema Op eigen kracht. De overheid
verwacht van mensen steeds meer
zelfredzaamheid. Wat betekent dat
voor mensen en hoe gaan andere
gemeenten hiermee om? Het PACT
Café Op eigen kracht wordt georganiseerd door de PvdA-achterban
van PACT Aalsmeer. Is het terecht
om van inwoners zelfredzaamheid te

vragen? PACT Aalsmeer denkt van
wel, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan! Het risico bestaat dat kwetsbare en minder
mondige mensen ondanks de mooie
nieuwe plannen buiten de boot gaan
vallen. Het draait hierbij om drie vragen: Wat kan ik zelf nog doen? Wat
kan ik zelf betalen? en Wat kan ik
vragen aan mensen in mijn omgeving en aan mijn familie? Te vaak
wordt iemand, die slecht loopt of zijn
of haar evenwicht niet meer goed
kan bewaren, pas geholpen bij een
gebroken heup of arm na een onfortuinlijke val. De kwaliteit van de omgeving waarin men leeft - de eigen
woning, de openbare ruimte – is dus
van essentieel belang. Vroegtijdig

Veel schade na
inbraakpoging

dachten toegang te krijgen door de
deur van de Jaguar er uit te wrikken. Gevolg was dat de ruit geknapt
is en heel veel glas in de auto is gevallen. De dieven hebben toen het
hazenpad gekozen. Er is veel schade in en aan de wagen. In het Seringenpark is enkele uren voor de
inbraakpoging een onbekende auto gezien met hier in vier mannen.
Mogelijk betreft het hier de daders.

Aalsmeer - Om kwart voor drie in
de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 september is geprobeerd
een in de Spoorlaan geparkeerde auto open te breken. De dieven

Aanhouding na
geweld in huis
Aalsmeer - Op half tien in de
avond op donderdag 12 september
heeft de politie in een woning in de
Emmastraat een 42 jarige man, wonende in Aalsmeer, aangehouden.

De hulp van agenten was ingeroepen vanwege een behoorlijke ruzie. De man had volgens medebewoners teveel alcohol gedronken en
was agressief geworden. Eerst had
hij een oven van een tafeltje geslagen.
Daarna was hij een medebewoner
te lijf gegaan. De 42 jarige is ter afkoeling en ontnuchtering meegenomen naar het politiebureau.

Burgemeester bij Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 24 september is er weer wijkoverleg in de
Stommeer voor bewoners. Dit keer
wordt dit wijkoverleg gehouden bij
Heliomare aan de Zwarteweg 98 en
begint om 19.30 uur. Deze avond zal
burgemeester Jobke Vonk aanwezig zijn om kennis te maken met de
bewoners en vragen over de wijk te
beantwoorden.
Ook te gast is Bas Metzemaekers,
de initiatiefnemer van de actiegroep
voor een veiliger N196. Bewoners
wordt gevraagd vooral naar dit wijkoverleg te komen om aan de discussies over lopende zaken aangaande

de wijk deel te nemen. En die zijn er
voldoende, onder andere verkeersveiligheid N196, Seringenpark, ontwikkelingen rond de Zuiderkerk,
wensbeeld aangaande de herinrichting van de burgemeester Kasteleinweg en verkeersoverlast Ophelialaan.
Genoeg stof dus voor een pittige
discussie met de burgemeester en
de bewoners onderling. In de pauze is er gelegenheid een korte rondleiding te krijgen in het gebouw van
Heliomare om kennis te nemen van
de activiteiten die hier dagelijks
plaats vinden.

2014 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
De verschillende deelprojecten hebben allemaal hun eigen planning. Zo
is het streven om het nieuwe voetbalcomplex voor de gefuseerde
voetbalverenigingen met het voetbalseizoen 2015/2016 in gebruik te
nemen. De realisatie van de sporthal wordt vooruit getrokken om er
zo spoedig mogelijk gebruik van te
kunnen maken. Ook is men al druk
bezig met de plannen voor de nieuwe fusieschool. Het Hornmeerproject bestaat uit vele deelprojecten die allemaal met elkaar te maken hebben en op elkaar ingrijpen.
Per deelproject worden verschillende doelgroepen betrokken met verschillende belangen. De communicatiedoelstelling voor het gehele project is om alle betrokkenen
goed en tijdig te informeren over de
stand van de projecten. Voor sommige deelprojecten zoals fusie voetbalvereniging, de nieuwe fusieschool
en de nieuwe sporthal wordt intensief overleg gevoerd met direct betrokkenen. Voor bijvoorbeeld de renovatie van het Hornmeerpark wordt
de mening van de omwonenden en
gebruikers gevraagd. De gemeenteraad zal echter als eerste worden
verzocht om de (financiële) randvoorwaarden vast te stellen.
burger en besluitvorming hoeft niet
langer te wachten. De behandeling
gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het dempen van het water
ter plaatse van de voormalige woonark Herenweg 34 in Kudelstaart leverde ook weinig discussiestof op
en besluitvorming hoefde eveneens
niet te wachten tot 3 oktober.
Middenweg uitgesteld.
De behandeling gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen voor het aanleggen van een wegvak aan de Middenweg, is op verzoek van de fracties uitgesteld. Het inspreken van
Juliette Zwinkels van Advocatenkantoor Zwinkels lag hier mede aan
ten grondslag. Gevraagd werd naar
een overzicht met betrekking tot de
contactmomenten met Flora Plus en
Greenpark. Deze laatste draagt zorg
voor de verwerving.
Door Jan Peterse
zorgen voor hulpmiddelen, aanpassing van de woning of andere woonruimte en een buurt die goed toegankelijk is, bevorderen de zelfredzaamheid. Tijdens het PACT Café Op
eigen kracht wordt aan de hand van
korte inleidingen door gastsprekers
- beleidmakers en mensen uit het
veld - in discussie gevoerd over de
mogelijkheden en onmogelijkheden,
risico’s en randvoorwaarden van
het benutten van de eigen kracht
van mensen. Ook wordt gekeken
naar de oplossingen van andere gemeenten die hier al verder mee zijn.
Daar kan Aalsmeer haar voordeel
mee doen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.pactaalsmeer.nl. Iedereen is vanaf 19.30
uur van harte welkom in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat 4,
naast het Parochiehuis.

16 Jarige gewond
na mishandeling
Aalsmeer - Om een uur in de nacht
van zaterdag 14 op zondag 15 september is een 16 jarige Aalsmeerder
zwaar mishandeld door twee jongens.
De openlijke geweldpleging vond
plaats in de Zijdstraat. De jongen is
fors op zijn hoofd en gezicht geslagen. Er zijn enkele tanden afgebroken en de jongen bloedde hevig. Hij
is korte tijd buiten bewustzijn geweest. De twee verdachte, een 18
jarige jongen uit Amsterdam en een
17 jarige Uithoornaar zijn aangehouden door de politie.

32 Motoren uit
loods gestolen
Aalsmeer - In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 september is
ingebroken bij een bedrijf aan de
Oosteinderweg, lage nummering.
Via het water van de Ringvaart aan
de achterzijde hebben de dieven
zich toegang tot de loods verschaft.
In een wand is een gat gemaakt en
vanuit de loods zijn 32 buitenboordmotoren ingeladen, in zo goed als
zeker een boot. Waarschijnlijk zijn
de motoren aan de overkant op de
Aalsmeerderdijk in een vrachtwagen geladen. De dieven hebben volgens de eigenaar zeker enkele uren
werk gehad. Een van de gestolen
motoren weegt meer dan 300 kilo.

De Bovenlanden:

“Recreëren in
‘sloopzone’
wordt niets”

Aftrap burgemeester voor Groen
Onderwijscentrum in Aalsmeer
Aalsmeer - Met een strak, goed
gemikte schot openden de burgemeester Jopke Vonk van Aalsmeer
als voorzitter van de Stichting
Greenpoort Aalsmeer en Patty van
Steyn, studente van het Wellantcollege mbo Aalsmeer, op donderdagmorgen gezamenlijk het Groen Onderwijscentrum. Een symbolische
actie, die de verbinding tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven op
een ludieke wijze in beeld bracht.
Bestuurders en ondernemers gingen vervolgens met de studenten
in gesprek; ervaringen en mogelijkheden werden enthousiast uitgewisseld. Wellantcollege is ambitieus
gestart met het Groen Onderwijscentrum. Het centrum is de verbinding tussen scholen en bedrijven in
Aalsmeer en de directe omgeving.
Met partners als Hogeschool Inholland, Greenport Aalsmeer en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven wordt de motivatie gedeeld om
het onderwijs te innoveren en jonge mensen te boeien en te binden,
om zo de groene sector toekomstbestendig te houden. De Kamer van
Koophandel ondersteunt het centrum financieel.
Verbetering van het imago van de
groene sector, actualisering van on-

derwijsprogramma’s en het versterken van de arbeidsparticipatie zijn
de belangrijkste doelstellingen van
het centrum. Het Groen Onderwijscentrum ligt in het verlengde van de
landelijke, MBO-brede ontwikkelingen van het CIV, Centrum voor Innovatief Vakmanschap.
Het centrum is een fysieke ontmoetingsplaats in het gebouw van Wellantcollege mbo Aalsmeer. Zij organiseert activiteiten voor de greenporten Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Zo staat er eind
oktober een ‘diner-pensant’ op het
programma, waarbij ondernemers
zal worden gevraagd actiepunten
aan te leveren om het onderwijs beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. Verder wordt gedacht
aan de opzet van een kenniscafé
voor de greenports en de organisatie van cursussen in het kader van
een ‘Leven Lang Leren’. Maar ook
gastlessen door deskundigen uit het
bedrijfsleven en ontmoetingen tussen studenten en bedrijven zullen
op de agenda staan. Het Groen Onderwijscentrum in Aalsmeer zal de
kansen op een succesvolle carrière
in de groene sector voor vele jongeren aanzienlijk kunnen versterken.

Conceptverordening vastgesteld

Opening speelautomatenhal steeds dichterbij
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het vaststellen van een conceptverordening Speelautomatenhal en
het vervolgens ter inzage leggen
van die verordening beleefde donderdag 12 september een tweede
termijn in het Beraad. In 2012 heeft
Crown Business Studio’s Aalsmeer
een officiële aanvraag ingediend
voor het exploiteren van speelautomatenhal. Ten behoeve hiervan
en de verdere exploitatie heeft de
aanvrager een veiligheidsrapportage opgesteld, die reeds door het
college ter kennisname is aangenomen. De wens van de aanvrager
is om een speelautomatenhal open
te stellen van maandag tot en met
donderdag van 10.00 tot 02.00 uur,
vrijdag tot en met zondag van 10.00
tot 05.00 uur. De minimum leeftijd
voor bezoekers is gesteld op 21 jaar.
Het aantal speelautomaten wat gewenst is betreft circa 220. Verwachting van het gemiddelde aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig
zal zijn is 50 tot 75.
Openingstijden
Volgens de CDA kan Aalsmeer heel
goed zonder een speelautomatenhal maar er ligt een concrete aanvraag en volgens de fractie zijn de
openingstijden wat aan de ruime
kant. Ook de VVD fractie kan hier-

Weggesleept na
aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 11 september om acht uur in de avond
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Stommeerkade
met de N196. Een 27 jarige automo-

mee leven en de marktwerking zal
de openingstijden uiteindelijk bepalen. Aansluiten bij de plaatselijke horeca lijkt een redelijke boodschap. Bij PACT Aalsmeer zorgen
de openingstijden voor wat verdeling en de AB fractie dient samen
met de CDA fractie een motie in
waarin het college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met de exploitant en de openingstijd voor de
zondagochtend te wijzigen in 12.00
uur (in plaats van 10.00 uur) en de
sluitingstijden aan te passen aan
de sluitingstijden van de plaatselijke horecaondernemingen. De fracties van de VVD en PACT Aalsmeer
hadden geen behoefte aan de motie, maar dat neemt niet weg dat de
motie met elf stemmen voor en negen stemmen werd aangenomen.
Later op de avond wordt het raadsbesluit genomen de conceptverordening Speelautomatenhal vast te
stellen en genoemde conceptverordening zes weken ter inzage te leggen. Twee fractieleden van PACT
Aalsmeer, Ronald Fransen en Jelle
Buisma, stemden tegen vanwege de
mogelijke gokverslaving en de daarmee gepaard gaande problemen die
kunnen ontstaan. Het voorstel werd
aangenomen met 18 stemmen voor
en 2 stemmen tegen.
Door Jan Peterse
bilist uit Kudelstaart wilde vanaf de
Stommeerkade linksaf de N196 op
rijden. Hij zag hierbij de motor, die
vanaf de overkant recht overstak,
over het hoofd. De bestuurder van
de motor, een 55 jarige Aalsmeerder,
raakte licht gewond en is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. De
man mocht vrij snel weer vertrekken.
Zijn motor is total loss weggesleept.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 september om zeven uur in de avond is
tijdens het proefdraaien voor de drie
uur demorace op bedrijventerrein

Hornmeer een motorrijder onderuit gegaan in een bocht. De 61 jarige
bestuurder uit Zaandam is ter plaatse
door medewerkers van de ambulance
behandeld. De motorrijder kwam er
min of meer met de schrik van af, zijn
motor raakte zwaarder beschadigd.

Computers uit
lokaal weg

In de boeien na
beledigingen

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 september is ingebroken in een bedrijf in
de Linnaeuslaan. Aan de achterzijde
van het pand hebben de dieven een
raam met dubbel glas ingeslagen.
Uit het lokaal zijn vier computers en
twee beeldschermen gestolen.

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 september is in de Zijdstraat een 24 jarige Kudelstaarter door de politie in
de boeien geslagen. De man is aangehouden wegens meerdere beledigingen en mishandeling van een
ambtenaar in functie.

Motor onderuit

Aalsmeer - Een kritische noot van
voorzitter Nico Borgman van stichting De Bovenlanden in het eigen maandelijkse bulletin over de
‘sloopzone’. Om dit gebied aan de
Oosteinderweg onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan in te
richten als ‘groene zone’ heeft de
gemeente een bedrag van ongeveer
drie miljoen euro ontvangen van de
stichting Leefomgeving Schiphol.
Er is een plan gemaakt om van de
‘sloopzone’ een recreatiegebied te
maken met wandel- en fietsmogelijkheden. “Dat wordt niets”, aldus
Borgman in een reactie. “In een gebied, waarin niet gewoond en gewerkt mag worden vanwege geluidsoverlast en onveiligheid, moeten wij fijn gaan recreëren.” De Bovenlanden-man vindt het hoogste tijd om de bestaande plannen
nog eens tegen het licht te houden om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn. “Uitgangspunt
daarbij moet zijn dat het plan een
onderdeel vormt van de provinciale ecologische zone, de Groene As
Aalsmeer. Dat binnen de Groene As
een recreatiegebied wordt aangelegd, waar het wel veilig en rustig
verblijven is, zou mooi meegenomen
zijn”, legt Borgman uit. De voorzitter
besluit zijn verhaal met de woorden
dat stichting De Bovenlanden hierover graag wil meedenken.

WR Hornmeer
vergadert!
Aalsmeer - Op woensdag 25 september is er in de Hornmeer een
wijkoverleg. Er gaat gesproken
worden over het Hornmeerpark en
met name over de paden. En wat
zijn de gevolgen voor het park bij
de herinrichting van de sportvelden? De werkzaamheden aan de
drainage zijn gestopt. De wijkraad
is benieuwd naar de mening hierover van de buurtbewoners. Wanneer wordt het baggeren hervat.
Hoe staat het met de plannen voor
de speelterreintjes. De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg komt op de agenda. De gevolgen voor het verkeer in de Hornmeer blijven onduidelijk. Hoe staat
met de plannen voor het scholengebied? Verder komt de stichting
Sienergie haar doelstellingen toelichten. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen
in te brengen. De vergadering is in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 19.30 uur.

3 Winkeldieven
in kraag gevat
Aalsmeer - In een winkel in de Lakenblekerstraat zijn op donderdag
12 september twee winkeldieven
op heterdaad betrapt. Door personeel werd gezien dat een man en
een vrouw er vandoor wilden gaan
met diverse goederen. De politie is
gealarmeerd en de twee zijn aangehouden. De 27 jarige man uit
Aalsmeer en zijn 29 jarige plaatsgenootje hebben een sanctiebedrag
opgelegd gekregen van 380 euro.
Op vrijdag 13 september is in een
winkel op het Praamplein een 30 jarige winkeldief zonder vaste woonof verblijfplaats aangehouden. Hij
heeft een dagvaardig gekregen.
Op zaterdag 14 september zijn verder nog twee winkeldieven betrapt,
ditmaal in de Ophelialaan. De 22
vrouw uit Amsterdam en de 24 jarige man uit Aalsmeer werden door
enkele personeelsleden herkend
van eerdere diefstallen. De politie
heeft het tweetal voor verhoor meegenomen.

Wijkoverleg Oost
met burgemeester
Aalsmeer - Aanstaande maandag
23 september vindt het eerstvolgende wijkoverleg Aalsmeer Oost
plaats. De leden komen bijeen in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Het overleg begint om
20.00 uur. Alle bewoners in Oosteinde zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Deze avond is ook burgemeester Jobke Vonk-Vedder aanwezig om kennis te maken en mogelijke vragen te beantwoorden.
De agenda van deze avond ziet er
als volgt uit: Opening, verslag vorig
wijkoverleg van 27 mei, ingekomen
stukken, wijkschouw, crash, bruggenfestival en sienergie. De vergadering wordt rond 22.00 uur besloten met de rondvraag.
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kinder- en jeugdkrant

Landenfeest op De Brug

Verlichte boten en kleurrijk
vuurwerk op aquarel Joy
Aalsmeer - De verlichte botenshow is een prachtig onderwerp
voor een tekening. De Westeinderplassen met watertoren, de optocht
van boten, vrolijke mensen en kleurrijk vuurwerk, allemaal in één tekening samengevoegd door van Joy
van Leeuwen uit Aalsmeer. Groep

zeven van de Jozefschool kreeg les
in aquarel-techniek van Annefie van
Itterzon van stichting KCA. De tekeningen zijn tijdens de kunstroute
volgende week op 21 en 22 september te zien op de Kinderkunstzolder
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.

Start inloop Bindingzolder
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag was
het weer gezellig druk bij de Binding
Zolder. Maar liefst 40 kinderen vonden hun weg naar de inloop waar
limonade, thee en koekjes al klaar
stonden. Vanwege het warme weer
werden er ook ijsjes uitgedeeld. Er
werd gevoetbald, gelachen om filmpjes van Mister Bean, het spel ‘La-

Tekenatelier in het Oude Raadhuis

Workshop Dieren tekenen
voor kinderen zaterdag
Aalsmeer - De tuin van het Oude Raadhuis wordt op zaterdag 21
september omgetoverd tot een tekenatelier voor kinderen van 6 tot
13 jaar. Hou je van dieren tekenen? Dan ben je welkom in dit atelier. Een prachtige Vlaamse reus en
een kleurrijk gevederde kip staan
model in een echte tekenles. Je bestudeert de dieren van dichtbij, leert
een nieuwe pastelkrijt-techniek en
je gaat naar huis met een kunstwerk
op groot papier. De 16 jarige Niels
uit Aalsmeer (zie foto) kent alle diersoorten, hij is ermee opgegroeid en
heeft de mooiste raskippen achter
zijn huis. Voor de workshop koos
hij twee tamme exemplaren die hij
meeneemt naar het Oude Raadhuis.
Nu maar hopen dat de dieren geduldig poseren. De workshop zaterdag 21 september is van 14.00 tot
16.00 uur en de deelnamekosten
bedragen 5 euro per kind. Alle ma-

terialen staan klaar. Gevraagd word
wel op tijd te komen hoor!

Warm open huis Graankorrel
Kudelstaart - Op woensdag 4 september was er bij basisschool De
Graankorrel en de buitenschoolse
opvang Op Stoom open huis. Beide organisaties presenteerden zich
op die dag aan ouders die op zoek
zijn naar een school voor hun kind
of naar een inspirerende voor- en/
of naschoolse opvang. Van 10.30 tot
14.30 uur gaven ouders van de Ouderraad rondleidingen door het gebouw. In de ruimte van de buiten-

schoolse opvang waren pedagogische medewerkers aanwezig om
uitleg te geven. Na schooltijd, na
12.30 uur, konden de kinderen leuke, naschoolse activiteiten beleven
in de ruimte van Op Stoom. Er werden djembé workshops gegeven en
er lagen allerlei spelletjes en materialen klaar om mee te spelen. Het
springkussen op het plein was voor
alle kinderen, ondanks het warme
weer, een uitdaging.

Rijsenhout - Heeft u wel eens héél
veel ridders met schilden en harnassen, jonkvrouwen in prinsessenjurken en kastelen compleet met kantelen en ophaalbrug bij elkaar gezien? Dan heeft u wat gemist. Op
dinsdag 10 september waanden de
leerlingen, leerkrachten en een grote hoeveelheid hulpouders zich op
bassischool Immanuël in de tijd van
de ridders en de jonkvrouwen.

het harde werken mochten de resultaten er zijn! Het was leuk om
te horen dat de woordenschat van
de kinderen duidelijk was uitgebreid door alle lessen voorafgaand
aan deze feestdag. Woorden, zoals
harnas, jonkvrouw en ophaalbrug
klonken de kinderen niet meer onbekend in de oren. De lunch, bestaande uit door de ouders gebakken pannenkoeken, ging moeiteloos op. De feestdag werd afgesloten met een heus toneelstuk over
Ridder Martijn en Ridder Coen voor
ouders en belangstellenden.

Welpenochtend bij VZOD
Piraten klaar voor de start! De voorstelling is geschikt voor kinderen in
de leeftijd van 7 tot en met 10 jaar.
Na deze show weten de bezoekertjes alles over de echte piraten.
Op de website van de bibliotheek
www.debibliotheekamstelland.nl is
meer over alle activiteiten te lezen.
Kaarten zijn online of in een van de
bibliotheken te verkrijgen.

Kudelstaart - Begin september is
ook voor de jongste kinderen het
nieuwe korfbalseizoen gestart. De
training en competitie start traditiegetrouw buiten op het veld. Gedurende de winterperiode wordt er
binnen in de zaal gespeeld. Als introductie op dit nieuwe seizoen organiseert korfbalvereniging VZOD
op zaterdag 21 september voor alle 4 tot en met 6 jarigen een spelletjesochtend met als thema ‘Dieren’.
Tijdens deze ochtend kunnen de
kinderen op spelende wijze kennis

maken met een gezellige en kindvriendelijke sport, namelijk korfbal.
Alle spelletjes hebben een ‘dierlijk
karakter’ en alle kinderen kunnen
zich helemaal uitleven! Bent u nog
op zoek naar een geschikte sport
voor uw zoon of dochter of bent u
nieuwsgierig wat korfbal nu precies
is? Kom dan zaterdag 21 september
tussen 10.30 en 12.00 uur naar het
korfbalveld van VZOD aan de Wim
Kandreef 2. Voor meer informatie:
Mail naar dorienvleeuwen@gmail.
com of kijk op vzod.nl.

leuks op het programma voor de komende keren. De Kidzzzclub is voor
alle kinderen van groep 3 tot en met
6 van de basisschool en wordt gehouden in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Er
is club op zaterdagmiddag 28 september, 26 oktober, 23 november
en 7 december, alle keren van 13.00
tot 15.00uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met Jorinde van Leeuwen van Bladeren via 06-45715335 of mail naar
kidzzzclubaalsmeeroost@gmail.
com. Deelname aan de Kidzzzclub is
altijd gratis en vooraf aanmelden is
niet nodig. Kom ook eens een keertje kijken.

Opbrengst voor nieuw voetbalcomplex

Steun Jong Aalsmeer United
en koop loten Clubactie
steunt het complete voetballeven in
Aalsmeer! Uiteraard zijn er schitterende prijzen te winnen met de loterij! Loten kunnen overigens ook online besteld worden via www.jongaalsmeerunited.nl.
De drie spelers of speelsters die
de meeste loten verkopen krijgen
namens de club een leuke attentie, dus extra reden om uw bij Jong
Aalsmeer United voetballende kind,
buurjongen of nichtje te helpen om
zoveel mogelijk loten te verkopen!

Atletiek jeugd

Zilveren plak voor Naomi

Schatzoeken bij Kidzzzclub

Aalsmeer - De jaarlijkse Grote
Clubactie is 14 september weer van
start gegaan! De spelers en speelsters van voetvalvereniging Jong
Aalsmeer United zijn weer op pad
gegaan om loten te verkopen. Een
groot deel van de opbrengst gaat
rechtstreeks naar de club en kan
goed worden gebruikt voor financiering van de nieuwbouw van het
nieuwe voetbalcomplex voor de
aankomende fusievereniging tussen Jong Aalsmeer United, RKAV en
VV Aalsmeer. Dus wie loten koopt,

Ridderfeest Immanuëlschool

Kom kennis maken met korfbal

Kinderboekenweek barst los

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 28
september start weer de Kidzzzclub in Oost. Deze keer gaan de
jongens en meiden als echte detectives op zoek naar een schat. De
schat ligt ergens begraven in Oost,
maar waar?. In kleine groepjes gaan
de kinderen op weg. Een schatkaart
zal natuurlijk niet ontbreken. Op de
club kunnen de kinderen luisteren
en kijken naar een bijbelverhaal,
zingen en leuke spellen doen. Vorig
seizoen zijn al verschillende speurtochten gedaan, is er geknutseld en
gedanst, zijn cakejes gebakken en
is onder andere film gekeken. Zo is
er elke club weer iets leuks te beleven voor de kinderen. Er staat veel

een land. De kraampjes waren gevuld met huisgemaakte gerechten
die ook uit het desbetreffende land
komen. Landen als Australië, Spanje en Zweden waren vertegenwoordigd.
En wat was het allemaal lekker! Ook
de kinderdisco na afloop trok weer
volle zalen. De wisselbeker voor
de mooiste kraam is uitgereikt aan
groep 5 van Juf Nathalie met Engeland. Groep 1/2a van juf Wendy
werd beloond met de prijs voor de
beste onderbouwklas, met als land
Mexico.

ma’s’ werd gespeeld en een groepje meiden maakte vriendschapsarmbandjes. Een leuke middag dus
voor tieners van 10 tot en met 15
jaar. Elke dinsdagmiddag is er inloop in Kudelstaart en op woensdag in Aalsmeer oost. Kijk voor tijden en meer informatie op www.debinding.nl.

De kinderen gingen in groepen kastelen maken van dozen, behang,
vloerbedekking en gordijnen. Door

Niels met Vlaamse reus en een kleurrijke kip. Foto: Annefie van Itterzon.

Aalsmeer - Van 2 tot en met 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens dit nationale evenement, met dit jaar het thema Klaar
voor de start?, organiseert de Bibliotheek Amstelland weer verschillende leuke en leerzame activiteiten.
Op zondag 6 oktober komt Reggie
Naus komt van 14.30 tot 15.30 naar
de bibliotheek in de Marktstraat met

Aalsmeer - Op vrijdag 6 september
was het weer tijd voor het jaarlijkse Landenfeest van basisschool De
Brug in Nieuw-Oosteinde. Het leek
droog te blijven, maar enigszins onverwacht begon het een uurtje vlak
voor het feest fors te regenen. In ijltempo werden de net opgebouwde kraampjes naar binnen gebracht
om een uurtje later weer buiten te
worden gezet. Het bleef verder grotendeels droog, waardoor het toch
nog een bijzonder geslaagde dag
is geworden. Iedere groep had zijn
kraampje versierd in de stijl van

Hockeycompetitie jeugd

‘Dikke winst’ Qui Vive JB1
De Kwakel - De hockeyjeugd van
Nederland speelt elk jaar een voorcompetitie tot de herfstvakantie. Na
deze 5 wedstrijden kan er worden
gepromoveerd, volgt handhaving in
dezelfde klasse of een degradatie
naar een klasse lager. JB1 van Qui
Vive heeft zich dit seizoen promotie tot doel gesteld. De eerste plaats
in de voorcompetitie waar de B1 nu
in uitkomt geeft recht tot deelname in de Super-B-competitie. Dit is
een landelijk opererende competitie
en is het op een-na-hoogste niveau
van Nederland voor B-jeugd. Een
mooi streven dus. Vorige week werd
de eerste wedstrijd van de voorcompetitie gewonnen. 9-1 Was de eindstand tegen Xenios uit Badhoevedorp. Nu moesten de mannen van
Qui Vive uit tegen Bennebroek. Op
papier een te verslane tegenstander. Dat bleek ook al snel en met

rust was al een 0-5 stand bereikt.
Waar de neutrale toeschouwer wellicht een tevreden coach verwachtte, kwam deze bedrogen uit. Coach
Jasper de Waal was in de rust alles
behalve tevreden en spoorde zijn
mannen tot grotere hoogte aan. Van
hem mocht Qui Vive niet tevreden
zijn met een eindstand van minder
dan 0-10 en een tegendoelpunt was
uberhaupt niet bespreekbaar. Dit
werd door JB1 meer dan uitstekend
opgepakt. Bennebroek verliet na 35
min hockey in de tweede helft, compleet tureluurs het veld. Qui Vive liet
zien dat er maar één ploeg aan het
hockeyen was en liep uit tot maar
liefst 0-15. De grote man qua doelpunten was Wessel Hoogeboom.
Zaterdag 21 september vanaf 13.15
uur spelt de JB1 thuis tegen Athena
B1 op het sportpark aan de Noorddammerweg in De Kwakel.

Aalsmeer - Tijdens de finalewedstrijd
van de pupillencompetitie meerkamp
op zaterdag 14 september in Edam is
Naomi Verhoef, één van de talenten
van Atletiekvereniging Aalsmeer, op
een fantastische tweede plaats geeindigd. Ondanks de vele regenbuien
en harde wind werd er een mooie afstand met kogelstoten en een goede
prestatie met hoogspringen geleverd.
De onderlinge verschillen met de andere veertig atletes waren, met uitzondering van de nummer één, niet
groot. Het kwam aan op het laatste
onderdeel, de sprint en dat Naomi die
goed beheerst had zij in de drie voorgaande wedstrijden al bewezen. Ook
nu lukte het meer dan goed. Hoewel
de uitslag lang op zich liet wachten,
was Naomi blij met de fraaie zilveren
medaille.

Aanslag op spandoeken?
Rijsenhout - In Rijsenhout zijn twee van de drie spandoeken, die opgehangen waren door de openbare basisschool, binnen een week verdwenen en
vernield. Beide spandoeken hingen aan de Aalsmeerderdijk. De een hing hoog
aan de betonbak van de betonfabriek, maar dit blijkt toch niet hoog genoeg
om er mee vandoor te kunnen gaan. Het andere spandoek hing ten hoogte
van de zwemsteiger en is in brand gestoken.
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Oceanus eindigt als tiende
in Eredivisie Triathlon

zware buien over de Flevopolder. Carla kwam koud van de fiets, maar liep
daarna evengoed een solide marathon in 3.33.07 uur.
Ze finishte de wedstrijd met internationale toppers aan de start als zevende. Op het Nederlands kampioenschap werd ze daarmee derde dame.
Marcel Krijtenberg uit Uithoorn debuteerde in Almere op de hele afstand.
Het weer maakte het ook voor hem
een zware wedstrijd, maar hij gaf niet
op. Naar het einde toe leek hij de finish steeds beter te ruiken, want hij
ging steeds harder lopen. Krijtenberg kwam na 13.46.54 met een klein
vreugdedansje en bijgestaan door zijn
twee kinderen moe maar voldaan over
de finish. Fedor Exmann moest de
wedstrijd helaas staken na het fietsonderdeel. Erwin Schuit was op de
halve gestart en finishte die in 5:32:01
uur. Hylke Sietzema moest tijdens het
fietsonderdeel op de halve opgeven
met een lekke band.

Aalsmeer - De hele triathlon van Almere, die dit jaar voor het eerst onder
de vlag van het internationale Challenge-circuit werd gehouden, was afgelopen zaterdag door het onstuimige weer één van de zwaarste edities uit de historie. Al bij de start bij
het Weerwater in Almere-Stad regen-

Eredivisie
Op zondag was het weer stukken beter
voor de finale van de Lotto Eredivisie
Triathlon. In een zogenaamde teamrelay namen de beste teams van Nederland het nog één keer tegen elkaar op.
Bij deze estafettevorm deed elk teamlid
een supersprint triathlon van 380 meter

Het Eredivisieteam kwam met zijn vieren over de finish.

de het hard. Aalsmeerse Carla van
Rooijen liep tijdens het 3,8 km lange
zwemonderdeel een behoorlijke achterstand op. Vervolgens zette ze op de
fiets de stoommachine aan. Ook om
warm te blijven, want hoewel het lange tijd droog leek te blijven trokken
aan het einde van de 180 km fietsen

Laatste vlucht duiven

Verenigingskampioenschap
voor de Telegraaf
Aalsmeer - Zaterdag stond de laatste vlucht op het programma vanuit
het Belgische Nivelles/Nijvel, maar
vanwege het slechte weer werd deze uitgesteld naar zondag. Zondagmorgen om 09.00 uur werden de
duiven bij prachtig vliegweer gelost,
en om 11.14.23 uur klokte Comb.
v. Leeuwen & v. Grieken aan de
Aalsmeerderweg de eerste duif. Dat
was de 13-892, een jonge duif die
iedereen van de Telegraaf te snel af
was. Dit duifje maakte een gemiddelde snelheid van 1430,634 mpm
en dat is 85,8 kilometer per uur. Met

dit resultaat werd de Combinatie
kampioen Navluchten. Tweede op
deze vlucht werd Cees van Vliet uit
Kudelstaart en derde Gerard en Lies
v.d. Bergen ook uit Kudelstaart. De
algemeen kampioenen zijn na deze vlucht ook beslist, John van Duren uit Amstelveen werd kampioen
onaangewezen, Comb. van Ackooy
kampioen aangewezen. Ook in Rayon F zijn mooie resultaten door leden van de Telegraaf behaald, de
precieze standen zijn nog niet bekend, maar zeker is al dat verschillende liefhebbers staan bij de kam-

Handbal eredivisie heren

Aalsmeer te laat op stoom
Aalsmeer - In de derde speelronde moesten de mannen van FIQAS
Aalsmeer naar Panningen voor een
ontmoeting met het vernieuwde en
verjongde team van Bevo. Wedstrijden
tussen beide ploegen zijn altijd spannend. Dat was nu niet anders, al zat de
spanning vooral in de eindfase. In de
eerste helft keek FIQAS Aalsmeer, nadat de strijd tot 2-2 gelijk op was gegaan, namelijk al snel tegen een achterstand aan. De dekking was te passief en Bevo zette veel druk. Hun opbouw stond ook duidelijk beter dan
die van FIQAS Aalsmeer, waar veel van
Wai Wong moest komen. Ook werden
op belangrijke momenten kansen gemist. Het leverde de thuisploeg eerst
al een 6-4, later een 10-6 en bij rust
zelfs een 15-10 voorsprong op. Na
rust stond er echter een heel ander
FIQAS Aalsmeer in het veld; er werd

veel offensiever verdedigd en ook de
aanval liep gesmeerd. Zo kwamen
de Aalsmeerders sterk terug, scoorden vijf doelpunten op rij, waar Bevo
de kansen liet liggen. Het was Robin
Boomhouwer die via een prachtige goal uit de rechterhoek uiteindelijk zorgde voor de aansluiting: 16-16.
Vanaf dat moment ontspon zich een
spannend gevecht, waarbij het tempo
hoog lag en de doelpunten om en om
vielen. FIQAS Aalsmeer nam een voorsprong: 18-19, maar kon niet doorpakken. De ploeg zag Bevo weer op gelijke hoogte komen: 20-20 en in de slotminuten toch weer een gaatje slaan:
22-20. De tijd was vervolgens te kort
om nóg een keer terug te komen en
dichterbij dan de 23-22 (laatste doelpunt was van Wai Wong) konden de
Aalsmeerders niet meer komen. Het
was voor Bevo de eerste overwinning

Verlies RKDES tegen ZSGO
WMS in matig duel
Kudelstaart – RKDES kon in haar
eerste thuiswedstrijd niet imponeren. In een matig duel moest het de
overwinning aan ZSGO WMS laten.
Na een redelijke eerste helft was het
team van trainer Hajo Hendriks in de
tweede helft, op enkele kansen na,
de minste en verloor in de slotfase
volkomen verdiend van de gasten
uit Amsterdam met 0-1. In het eerste
kwartier tastten beiden teams elkaar
af en speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op het middenveld, zonder echte kansen. Pas in de 23e minuut kreeg RKDES haar eerste grote kans. Een fraaie pass vanuit de
verdediging van ZSGO WMS, kwam
voor de voeten van Edwin van Maris,
hij legde de bal precies voor de voeten van Tarik Bougir. Zijn inzet was te

zwak en een grote kans ging verloren. In de 24e minuut een vrije trap
voor specialist Mark Schut, zijn inzet werd fraai gestopt door de ZSGO WMS doelman Robin Thiel. In
de slotfase was er enig gevaar van
de gasten uit Amsterdam, maar ook
nu geen score. Zo werd de ruststand
van 0-0 bereikt. Gelijk in de tweede
helft een kans voor RKDES. Een perfect genomen vrije trap van Edwin
van Maris werd door Sven Boelsma
rakelings naast geschoten. ZSGO
WMS nam meer en meer het initiatief en de RKDES verdediging kwam
steeds meer onder druk te staan.
Het mag een wonder heten dat de
stand op het scorebord 0-0 bleef.
Vooral RKDES doelman René Jonker
onderscheidde zich door een aan-

All Out derde!

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

Aalsmeer - Zondag 15 september
is er bij tennisvereniging All Out gestreden om de Zandersbeker. Bij dit
toernooi zijn de vier beste jongens
en meisjes van zes verenigingen vertegenwoordigd. Er werd gespeeld op
elf binnen- en buitenbanen. Door de
goede organisatie en strakke planning werd er om 09.00 gestart en
om 18.00 waren alle wedstijden gespeeld. In de middag werden de spelers getrakteerd op een goed verzorgde lunch. De uiteindelijke uitslag: 1. TVM Mijdrecht, 2. De Kegel Amstelveen, 3. All Out Aalsmeer,
4. Aemstelburg Amstelveen, 5. TCU
Uithoorn en 6. VLTV Vinkeveen.

Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Iedereen die zin heeft
om te komen klaverjassen is van
harte welkom vanaf 20.00 uur.
Op 11 september is het klaverjassen
gewonnen door Ben Bon met 5276
punten, op twee Bert van der Werd
met 5249 punten en op drie Wil Ter
Horst met 5184 punten.
De poedelprijs was deze keer voor
Mia Huijkman met 3823 punten.

pioenen. Wat wel is zeker, dat de Telegraaf het Verenigingskampioenschap heeft binnen gehaald ten
koste van het Amsterdamse Postiljon, de vereniging die de laatste jaren domineerde. Dit is een knappe
prestatie en betekent dat de duiven van de liefhebbers van de Telegraaf op hoog niveau gepresteerd
hebben, anders krijg je de titel niet.
De uitslagen van dit laatste weekend, navlucht Nivelles/Nijvel met
443 duiven en 14 deelnemers:
1.Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 2. C. Van Vliet Kudelstaart, 3. Gerard & Lies v/d Bergen Kudelstaart, 4. Jan van Duren
Amstelveen, 5. Danny van Leeuwen
Rijsenhout, 6. J. van Dijk Aalsmeer, 7.
Comb. Van Ackooy Hoofddorp, 8. A.
Van Belzen Kudelstaart, 9. W. Wijfjes
De Kwakel, 10. Tim Rewijk De Kwakel, 11. M. De Block Aalsmeer, 12.

zwemmen, 7 km fietsen en 2,5 km lopen. Na de finish van het eerste teamlid
werd het tweede teamlid aangetikt om
te starten. De tijd van de vierde atleet
bepaalde de tijd van het team. Menno Koolhaas was als eerste gestart. Na
het zwemmen lag hij mooi vierde, maar
op de fiets verloor hij veel door een ongelukkige val. Jeffrey Reijnders sprintte meteen weg nadat hij door Menno
was aangetikt om in het water te duiken. Hij bracht het team na een super
zwemonderdeel meteen weer terug in
de race. Na hem nam Martin Pet het
van hem over. Olivier Schäffers maakte de zware snelle wedstrijd af. Met zijn
vieren kwam het team over de finish
als achtste herenteam. De eindstand
van Oceanus veranderde door de finalewedstrijd niet, waardoor het de mooie
tiende plek vast wist te houden. Bij de
familieteams deed Oceanus ook met
twee teams mee. De triathlonfamilie
Heysteeg uit Aalsmeer haden met vader John en zoons Davy en Justin een
mooie sportdag. In de estafette, die zij
in 1.43.26 aflegden, werd het team ook
nog eens knap tweede. Het team ‘Kleijberg-Fangmann-Luit’ bestond uit de
jonkies Mirjam van der Luit, Tara Kleijberg en de oudere en ervaren Annika
Fangmann. Samen zette zij 2.14.19 uur
op de klokken, waarmee ze het vijftiende team werden.

P. v/d Meijden Aalsmeerderbrug, 13.
D. Baars Kudelstaart en 14. J. Nijenhuis Aalsmeer.

van het seizoen, voor FIQAS Aalsmeer
de eerste nederlaag. Komend weekend ligt de competitie stil, op 28 en
29 september komt FIQAS Aalsmeer
weer in actie: in de BeNeLux Liga, zaterdag tegen Acilles Bocholt en zondag tegen Sporting Nelo. Omdat FIQAS Aalsmeer vorig seizoen als derde is geëindigd mag de ploeg dit jaar
deelnemen aan deze Belgisch, Nederlands, Luxemburgse competitie. Er
zijn vier internationale speelrondes: er
wordt zowel uit als thuis tegen de Belgische én de Luxemburgse teams gespeeld. Aalsmeer is ingedeeld in poule B met Kras/Volendam, de Belgische
teams Achilles Bocholt, Sporting Nelo
en de Luxemburgse ploegen Handbal
Kaerjeng en Red Boys Differdange. De
beste twee uit de poule plaatsen zich
uiteindelijk voor de Final Four op 29 en
30 maart. In poule A strijden OCI/Lions, JMS/Hurry Up, United Tongeren,
Initia Hasselt Handball Esch en HB
Dudelange om de twee andere finaleplaatsen. In 2009 was FIQAS Aalsmeer
winnaar van de (toen nog) BeNe Liga.

Dameswedstrijd uitgesteld
De wedstrijd van de dames van FIQAS Aalsmeer tegen landskampioen Sercodak/Dalfsen, die gepland
stond voor zaterdag 14 september is
uitgesteld in verband met Europacup
verplichtingen van de tegenstander.
Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald
is nog niet bekend.

tal goede reddingen. In de 70e minuut kreeg RKDES aanvaller Edwin
van Maris nog een grote kans, zijn
schot werd ook nu goed verwerkt
door ZSGO WMS doelman Robin
Thiel. In de slotfase kon een doelpunt niet uitblijven. De Amsterdammers kregen meer en meer de overhand. In de 87e minuut was het dan
ook raak, een fraai doelpunt van ZSGO/WMS speler Marco Mulder was
te veel voor RKDES doelman René Jonker. In de slotfase probeerde RKDES het nog wel, maar in de-

ze wedstrijd kwam het team van Hajo Hendriks vooral in de tweede helft
te kort en had het alleen in de eerste
helft de beste kansen gehad om op
voorsprong te komen. Een verdiende 0-1 overwinning van ZSGO WMS.
De Kudelstaarters moesten vooral in
de tweede helft hun meerdere erkennen en kwam het vaak net een
stapje te kort. Programma 22 september: VVA Spartaan–RKDES, aanvang: 14.00 uur
Foto: Jaap Maars
Ad Verburg

Meiden zoeken keepster
Ben jij tussen de 10 en 13 jaar of ken
je iemand van die leeftijd die graag
handbalkeepster wil worden bij FIQAS
Aalsmeer? Dan word je uitgenodigd
om een keertje mee te trainen. Op dit
moment hebben de C/D-meiden namelijk echt een keepster-probleem
en ze hopen via deze weg iemand te
vinden. De C/D-selectie is een leuke groep meiden bij elkaar en ze trainen op maandag, dinsdag en donderdag. Maar wil je liever twee keer trainen, dan is dat ook mogelijk. De wedstrijden zijn op zaterdag. Interesse?
Stuur dan een mailtje naar meidencd@gmail.com

Prima eindresultaat voor
open water zwemmers!
Aalsmeer - Zaterdag 14 september is de allerlaatste open water wedstrijd van het seizoen gezwommen in
Sleeuwijk. Met een flinke wind op de
baan, de vele regen die uit de hemel
kwam vallen en een watertemperatuur
van ( volgens de organisatie 16 graden
) en volgens de zwemmers 15,5 graden
ging men toch van start. Amber ging
voor haar laatste 500 meter schoolslag om hiermee haar 5 kilometer klassement vol te maken, en dan zou ze,
als ze niet werd gediskwalificeerd, derde in het eindklassement worden. Ondanks de kou wist ze haar race goed
te volbrengen in nog geeneens zo’n
slechte tijd 10.36,99. Na de junioren
was het de beurt aan de Masters om
hun laatste 1 kilometer vrije slag van
dit seizoen te zwemmen. Voor Oceanus
kwamen Arjan, Annette en Margreet
aan de start. Arjan werd behoorlijk gehinderd door een zwemmer waardoor
hij de aansluiting met de kopgroep verloor en in zijn eentje de achtervolging
moest inzetten, met de straffe wind en

de kou heeft hij ervoor gekozen om
hem gecontroleerd uit te zwemmen.
Toch stond er een 13.42,36 op de klok
wat hem de eerste plaats opleverde,
ruim voor de nummer twee bij de 3545 klasse. Ook Annette en Margreet
hadden behoorlijk last van het koude
water, en met name Margreet, die net
de dag ervoor terug was gekomen van
vakantie , had te kampen met ademhalingsproblemen. Annette finishte in
14.08,09 en werd tweede, Margreet
wist in de categorie 45+ ook beslag te
leggen op een tweede plaats in een tijd
van 17.59.62. En toen werd het wachten
op de officiële KNZB uitslag en die was
best heel leuk om te horen: Arjan eerste bij de 40+; Laura eerste bij de 45+,
Annette derde bij de 40+ , Margreet
vijfde bij de 45+ en Amber is derde bij
de Junioren 1 geworden. Het open water seizoen zit er op, het was een mooi
seizoen waarbij de weergoden zeer gezind waren op een enkele wedstrijd na.
Juni 2014 zijn de zwemmers weer van
de partij!

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 21 september:
AALSMEER
WV-HEDW 1 - Aalsmeer 1
Marken 2 – Aalsmeer 2
Aalsmeer 3 – VVA/Spartaan 2
Muiderberg 4 - Aalsmeer 4
Aalsmeer 5 - WV-HEDW 19
Aalsmeer 6 - Abcoude 3
Arsenal Vet.2 - Aalsm/RKAV.Vet.1

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

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Zuidvogels VR.3

12.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

J.A.United A1 – Waterwijk A1
J.A.United A2 – SVIJ A2
J.A.United B1 – Schoten B1
Zandvoort B1 – J.A.United B2
J.A.United B3 – Alliance’22 B4
VVC C1 - J.A.United C1
J.A.United C2 – DEM C4
J.A.United C3 – SDZ C2
DSOV C4 - J.A.United C4

14.30 u
12.30 u
14.30 u
13.30 u
11.30 u
12.00 u
12.30 u
14.30 u
14.00 u

VW-HEDW M.1 - RKDES MB.1
10.30 u
RKDES MC.1 – DSOV MC.1
11.00 u
Onze Gazellen MD.2 - RKDES MD.1 10.15 u
RKDES ME.1 – Hertha ME.2
9.30 u

SCW
SCW 1 – IJmuiden 1
SCW 2 – DOVO 4
SCW 3 – RAP 4
Overamstel 4 – SCW 4
SCW 5 – Geinburgia 3
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1
ZSGO/WMS Vet.2 - SCW Vet.2
Kon.HFC Vet. 4 - SCW Vet.3

Junioren

J.A.United D1 – VVC D1
11.30 u
UNO D2 - J.A.United D2
13.30 u
Hoofddorp D8 - J.A.United D3
11.30 u
J.A.United D4 – Legm.vogels D6
11.30 u
J.A.United D5 - DIO D1
9.30 u
EDO D5 - J.A.United D6
10.30 u
F.C.Amsterdam D6M – J.A.United D7 9.00 u
J.A.United E1 – AFC E1
11.00 u
Buitenveldert E2 - J.A.United E2
8.30 u
Amstelveen E2 - J.A.United E3
9.00 u
J.A.United E4 – UNO E4
9.30 u
UNO E5 - J.A.United E5
11.30 u
Roda’23 E8 - J.A.United E6
9.00 u
J.A.United E7 - Pancratius E9
11.00 u
J.A.United E8 – Overbos E9
9.30 u
J.A.United E9 – Badh.dorp E3
11.00 u
Argon E7 - J.A.United E10
8.45 u
UNO E12 - J.A.United E11
8.30 u
J.A.United E12 – Hoofddorp E13
9.30 u
Sp.Martinus F1 - J.A.United F1
10.15 u
Roda’23 F3 - J.A.United F2
9.00 u
J.A.United F3 - CSW F2
9.00 u
SCW F2 - J.A.United F4
9.00 u
SDZ F9 - J.A.United F5
10.30 u
J.A.United F6G - Hoofddorp F13
9.00 u
J.A.United F7G – VVC F7
9.00 u
J.A.United F8 – Hoofddorp F14
9.00 u

Nederhorst A2 - SCW A1
RCH B1 - SCW B1
SCW C1 – DWS C2
Amstelveen C3 - SCW C2

J.A.United MA.1 – Nieuwsloten MA.2 12.30 u
Roda’23 MB.2 - J.A.United MB.1
14.30 u
SCW MC.1 - J.A.United MC.1
10.00 u
DIOS MC.1 - J.A.United MC.2
13.45 u
J.A.United MD.1 - Velsen MD.1
11.00 u
J.A.United ME.1 – Kon.HFC ME.2
9.30 u

RKDES

Pupillen
RKDES D2 – Wijk aan Zee D1
BSM D2 - RKDES D3
RKDES D4 – AS’80 D10
RKDES E1 – Bl.Wit A’dam E1
RCH E2 - RKDES E2
Hertha E2 - RKDES E3
Overbos E10 - RKDES E4

9.30 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u
10.00 u
11.15 u

12.00 u

Meisjes

Pupillen

Meisjes

9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
11.30 u
9.30 u
11.00 u

Vrouwen
Die Haghe VR.1 - RKDES VR.1

12.00 u

RKAV
Arsenal Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1

RKDES E5 – Argon E6
RKDES F1 – Pancratius F1
Hoofddorp F4 - RKDES F2
RKDES F3 – Zeeburgia F7
Zwanenburg F4 - RKDES F4
Amstelveen F5 - RKDES F5
RKDES F6 – Diemen F12
De Dijk F6 – RKDES F7

14.30 u
12.00 u
14.30 u
10.00 u
11.30 u
15.00 u
12.30 u
13.15 u

13.00 u
12.30 u
11.00 u
12.30 u

Pupillen
Hillegom D2 - SCW D1
HBC D4 - SCW D2
SCW E1 – DIOS E6
SCW E2 - UNO E8
Hoofddorp E 11 - SCW E3
Legm.vogels F2 - SCW F1
SCW F2 – J.A.United F4
UNO F 10 - SCW F3

10.00 u
9.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – DSS MB.2
SCW MC.1 – J.A.United MC.1

12.30 u
10.00 u

Zondag 22 september:
RKAV
RKAV 1 - Ouderkerk 1
RKAV 2 – RKAVIC 2
RKAV 3 – RKDES 5
ZRC/Herenmarkt 5 - RKAV 4
Argon 2 - RKAV 5
AFC 11 - RKAV 6

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

RKDES
VVA/Spartaan 1 - RKDES 1
Hillegom 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Ankaraspor 2
Buitenveldert 3 - RKDES 4
RKAV 3 - RKDES 5
DCG 5 - RKDES 6
Nautilus 6 – RKDES 7

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

Junioren
RKDES A1 – Weesp A1
RKDES B1 – Waterwijk B1
RKDES B2 – KDO B1
Abcoude C2 - RKDES C1

12.00 u
11.00 u
14.00 u
10.00 u

Foto: Jaap Maars

Basketbal HS1 start competitie
Aalsmeer - Vanwege hun uitstekend prestaties in de afgelopen
competitie zijn de mannen van het
eerste team van Basketbal Vereniging Aalsmeer gepromoveerd naar
de competitie van het Rayon. Dit
houdt in dat hun wedstrijden aanzienlijk zwaarder en spannender
zullen worden en het zal een hele kluif worden om zich in dat geweld te manifesteren. Uiteraard
is BV Aalsmeer heel blij met deze
competitie indeling, want het geeft
aan dat de vereniging op de goed
weg zit. Dat blijkt overigens ook uit
de nieuwe aanmeldingen die er in
de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
Hoofdzakelijk in de jeugdteams
zijn er jongens en meisjes bijgekomen en dat versterkt de onderkant
van de vereniging, want de jeugd
moet het in de toekomst gaan maken. BV Aalsmeer – dat volgend jaar
maart haar 50-jarig jubileum viert –
komt binnenkort ook met een geheel nieuwe website, waarin alles te
zien is over trainingstijden, speeldata, standen en alle andere informatie over de vereniging.
Over enkele dagen gaat de vernieuwde site de lucht in op het ver-

trouwde adres www.bvaalsmeer.nl.
De basketbal competitie start komend weekend voor alle teams.
De eerste wedstrijd van het Rayon-team begint op 22 september om 15.00 uur in de sporthal De
Proostdijhal in Kudelstaart en uiteraard hoopt men dat er velen het
team komen aanmoedigen. Het lijkt
een heel spannende en interessante wedstrijd te worden tegen het geroutineerde team van AMVJ uit Amsterdam.

Programma
handbal
Zaterdag 21 september, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – V.O.C.
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E2 – Westsite
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –
Nieuwegein

Zondag 22 september, veld

10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 –
Fortissimo
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 –
Dronten
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
Nieuwegein
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Fietstocht voor goed doel

Tour de Poel op 29 september
Aalsmeer - Aalsmeer Fietst en
Team Timmerman hebben dit jaar
de handen ineen geslagen voor
het organiseren van een prachtige
fietstocht met het mooie Aalsmeer
als middelpunt. Vorig jaar heeft
Aalsmeer Fietst zelf al een succesvolle fietstocht met diverse afstanden georganiseerd. Bij de leden van
Team Timmerman werd de wens
om ook een fietstocht te organiseren uitgesproken. Dit heeft geleid
tot goede contacten tussen Team
Timmerman en Aalsmeer Fietst. Zo
goed zelfs dat dit jaar gezamenlijk
een fietstocht wordt georganiseerd,
de Tour de Poel. Zowel Aalsmeer
Fietst als Team Timmerman zetten
zich in voor goede doelen. Dit jaar
is gekozen voor de stichting Kinderen van Timau, geleid door de in Kudelstaart en omstreken bekende Sabine van Eijck. Zij ontfermt zich op
totaal vrijwillige basis over weeskinderen in haar woonplaats Timau in

Kenia en probeert via de stichting
geld en goederen te verwerven om
deze weerloze kinderen een kans op
een (betere) toekomst te bieden. De
complete opbrengst van de Tour de
Poel zal ten goede komen aan deze
stichting. De organisatie heeft twee
afstanden uitgezet: Een recreatieve
tocht van 40 kilometer en een route
van 100 kilometer voor de meer geoefende fietser. Iedereen is uiteraard
welkom. Het inschrijfgeld bedraagt
5 euro per persoon en de start en finish is bij Sport- en Healthclub in de
Beethovenlaan 116. Inschrijven kan
alleen op 29 september van 8.00 tot
12.00 uur. Om 17.00 uur zal de tocht
sluiten. Iedere inschrijving ontvangt
een routekaart. Zowel bij de 40 als
de 100 kilometer tocht wordt op de
helft van de afstand een rustpunt ingericht. Meer informatie is te vinden
op: www.teamtimmerman.nl, www.
aalsmeerfietst.nl en www.stichtingkinderenvantimau.nl.

Zaterdag demonstraties en shows

Rijvereniging viert jubileum
met Wennekers spektakel!
Aalsmeer - In 2013 bestaat rijvereniging en ponyclub Wennekers
tien jaar. Dit wordt op zaterdag 21
september groots gevierd met een
heus Wennekers spektakel! Ook
niet leden zijn natuurlijk van harte
welkom op deze spectaculaire paardendag! De toegang is gratis. Adres
is Mr. Jac. Takkade 21. Tijdens het
Wennekers Spektakel worden diverse demonstraties en shows gegeven

en kunnen deelnemers meedoen
aan leuke activiteiten. Zo komt de
alom bekende en geroemde paardenman Gert van den Hof tijdens
het evenement drie paarden zadelmak maken. Hij bekijkt de paarden
pas enkele minuten voor aanvang.
In een tijdsbestek van een kwartier zouden de paarden rustig onder
het zadel moeten lopen. Ook de Australische Grand Prix ruiter Tristan

Voetbal zaterdag

Aalsmeer tevreden met
punt tegen D.S.O.

Goede start Aalsmeerders
bij Kwakelse damclub K&G
De Kwakel - De eerste ronde van
damclub Kunst & Genoegen begint
altijd met bekerwedstrijden, zes
wedstrijden stonden deze avond op
het programma. De loting leverde
verrassende koppels op, Wim tegen
Wim, Piet tegen Piet en de gebroeders Harte tegenover elkaar. Ook
Jan Bartels en Bert van Wermeskerken troffen elkaar. Bert schoot
echter al snel een bok en Jan kon
als eerste de winst opstrijken en de
koppositie bij de beker. Kees Harte
had blijkbaar de kermis nog in zijn
hoofd, hij gaf zomaar twee rondjes
aan zijn broer Jos. Met deze twee
schijven winst kreeg Jos meteen de
hand van broer Kees. De kampioen
van Vrouwenakker, Leo Hoogervorst, kreeg het elektronisch monster Theodoor te verduren. De batterijen van de damcomputer waren beter opgeladen dan die van

de nestor van de club, Leo al meer
dan 60 jaar lid! Theodoor had geen
medelijden en stuurde Leo met een
nul naar de Amstel terug. Piet van
der Poel en Piet Terlouw speelden
een mooie gelijkwaardige partij die
abrupt een einde kreeg. Piet Terlouw dacht dat hij een blunder had
gemaakt en gaf meteen op aan een
verbouwereerde Piet van der Poel,
die de winst nog lang niet zag zitten. De Aalsmeerse dammers kwamen goed uit de startblokken. Gerrit van der Steeg wist kampioen
Adrie Voorn verrassend op remise
te houden en Wim Keessen sloeg
in de late uurtjes positioneel toe tegen Wim Konst. De kop is er weer
af bij damclub K & G, damliefhebbers zijn altijd elke maandagavond
vanaf half acht welkom in ’t Fort
De Kwakel. Inlichtingen bij Adrie
Voorn, 0297 568472.

Start dartseizoen in Dijkhuis
Oude Meer - Aanstaande vrijdag 20
september start het nieuwe dartseizoen in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 7. Na een fantastische afsluitingsavond in juni en toch nog een
mooie zomer kunnen de darters nu
aan de competitie begonnen. De
zaal gaat open om 19.30 uur en vanaf 20.30 uur gaan de wedstrijden beginnen op de negen aanwezige dartbanen. Er is een dames- en een herenpoule en er wordt 501 gespeeld.

Daarna vindt indeling in de verliezersronde of in de winnaarsronde plaats.
Voor de winnaars is er een mooie bos
bloemen en voor de verliezers is de
wisselbeker een mooie uitdaging. Ook
nieuwe gezichten zijn welkom.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Rijsenhout - Buurtvereniging Door
Eendracht Sterk bestaat dit jaar 75
jaar. De viering van het jubileum
dreigt echter in het water te vallen,
want het aantal kaarters is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Het
bestuur hoopt op een feestelijk seizoen met een grote groep kaarters.
Kom dus vanavond, donderdag 19
september, naar dorpshuis De Reede in de Schouwstraat 14 en doe ontspannen mee. Het is de eerste kaartavond van het seizoen, dus ieder
maakte gelijke kans op het kampioenschap. De aanvang is 19.30 uur.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
25 september vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 11 september
is gewonnen door Rinus Buskermolen met 5050 punten, op twee Engeltje Jongkind met 4959 punten en op
drie Riet Hoekman met 4865 punten.

Kaartavond
bij D.E.S.

Aalsmeer - Met op de achtergrond
de muziek van de ‘pramenrace’ en
in druilerig weer startte Aalsmeer
zijn eerste wedstrijd thuis voor 160
toeschouwers. Het merendeel van
het publiek kwam van tegenstander D.S.O. Het Aalsmeer publiek
zocht de ontspanning een paar kilometer verderop. De eerste minuten
was het aftasten met Mike Vos voor
Aalsmeer in de frontlinie. Deze geblokte speler is momenteel de spits
die het gevaar moet brengen. Met
een goed linker- en rechterbeen en
in de luchtduels meestal winnaar
stond hij ook aan de basis van het
eerste doelpunt in de eerste klasse
dat Peter Neuvel binnenschoot. Nog
steeds ontbreken bij Aalsmeer Thomas Harte, Stefan van der Dussen,
Dirk Jan van der Meer en Serginho
Stekkel. Veel kansen waren er niet
in de eerste helft. Voor Aalsmeer
waren het Mike Vos en Peter Neuvel met direct gevaar en voor D.S.O.
waren Nick Sleeding en in de 45e
minuut Elliot Pattinamen met een
meesterlijke vrije trap die dicht bij
een doelpunt waren. Scheidsrechter
Annegarn uit Noordwijk floot een
goede wedstrijd. In de tweede helft
eiste hij de volle aandacht op toen
hij de bal tegen het hoofd kreeg en

na een verzorging van 9 minuten
weer op het veld kwam. De tweede helft was voor D.S.O. Aalsmeer
moest terug en kwam niet meer aan
aanvallen toe. In de achterhoede
was het wegwezen met de bal. Het
technisch betere D.S.O. kon echter
het doel niet vinden. Tot in de 90e
minuut uit een vrije trap van Leslie
van den Berg, de bal via de vingertoppen van Ray Smidt in het doel
verdween: 1-1. De eerste 30 minuten gebeurde er weinig op de prima bespeelbare grasmat. Mike Vos
voor Aalsmeer schoot in de 10e minuut in vrije positie hoog over. Nick
Sleeking voor D.S.O. had in de 25e
minuut de 0–1 op zijn schoen, na
een miscommunicatie achterin bij
Aalsmeer. Maar de uit zijn doel komende Ray Smidt voorkwam met
een sliding de score. Het middenveld van D.S.O. vond elkaar beter.
Aalsmeer had toch meer balbezit in
de eerste helft, maar deed er weinig
mee. Tot in de 32e minuut Mike Vos
een kopduel won en de doorkomende Peter Neuvel uit moeilijke positie
doelman Sven Wolsheimer uitspeelde en beheerst in de rechterhoek
schoot, 1–0. D.S.O. moest in de 37e
minuut door blessures een dubbele wissel plaatsen. Rikkert Pilaar en

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Erik Jan eerste winnaar!

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was dan eindelijk de eerste
speelavond van het seizoen van de
dartclub Poel’s Eye. Sommige darters moesten weer even in hun ritme komen na de lange zomer, andere darters bleken tegelijk in topvorm. In poule D was dat laatste
het geval. Alle vier de darters in deze poule stonden aan het eind van
de avond in één van de vier finales.
Hoe het kan dat vier darters uit één
poule in vier (verschillende) finales
terecht kwamen?; De speelavond
begon met poules van vier (of drie)
darters. Daarna kwam de eerste
shifting. De nummers één en twee
gingen naar de A ronde, de nummers drie en vier van de poule gin-

gen naar de B ronde. Hierna volgde een kwalificatie ronde voor de
winnaar en de verliezerronde. Zodoende ontstonden er vier niveaus;
de A Winnaar ronde (het hoogste
niveau), de A Verliezerronde, de B
Winnaar ronde en de B Verliezerronde. Erik Jan Geelkerken won al
zijn drie wedstrijden in Poule D, en
bleef dit de rest van de avond doen.
Hij werd dus logischerwijs de eerste winnaar van dit seizoen, een
prima begin voor deze sympathieke
darter. Peter van de Laarse was als
tweede geëindigd in Poule D, verloor de kwalificatie ronde en belandde dus in het tweede niveau.
Peter begon vervolgens te winnen

Tjite Miedema (links) en winnaar Erik Jan.

Tucker komt een demonstratie geven. Tristan gebruikt grondwerk als
warming up en is gespecialiseerd in
het wegnemen van angst bij paarden. ‘Het is nooit de schuld van het
paard’, is daarbij zijn devies. Daarnaast komt niemand minder dan
Daniëlle Heijkoop een clinic geven. Deze succesvolle Grand Prix
dressuuramazone is net terug gekeerd van het EK in Denemarken.
Daniëlle is opgenomen in het Akader senioren en wordt gecoacht
door Anky van Grunsven.Naast deze hoofdacts is er ook een demonstratie ‘Dressage meets Western’,
een show van de Wennekers Pony
Carroussel groep, een circusshow,
een voltigedemonstratie, een spannende springdemonstratie en een
westernshow. Voor leden wordt tevens een schrikttraining georganiseerd en een Pas de Deux waaraan
zij kunnen deelnemen!
Kinderen kunnen deze dag mee
doen aan een korte voltige workshop, een stoelendans en hoefijzers versieren. Op de dag is ook
een groot en gezellig Strodorp aanwezig waar gewinkeld kan worden.
Natuurlijk is ook aan de innerlijke mens gedacht en zijn er lekker
hapjes en drankjes te koop! Mis deze gezellig dag niet en komt allen.
Meer informatie, waaronder een
volledig programma, is te vinden op
www.rvwennekers.nl.
Jergo Leijdekkers voor Jeffrey Flohr
en Patrick van de Spoel. De laatste
kans in de eerste helft kreeg Elliott Pattinama van D.S.O. Zijn mooie
vrije trap krulde via binnenkant paal
uit het doel en haalde Aalsmeer opgelucht adem. Over de tweede helft
kan men kort zijn. Er was één elftal dat speelde en dat was D.S.O.
Aalsmeer kwam niet meer aan de
bal en het was aan de voorwaartsen
van D.S.O. te danken dat de score
nog steeds op 1–0 stond.
Na de halve knock-out van de
scheidsrechter in de 52e minuut
kon na 9 minuten de wedstrijd weer
doorgang vinden. Op een schot van
Niels Schoonen moest Ray Smidt
in de 58e minuut languit gaan.
Het wachten was op een tegendoelpunt. 64e minuut wissel: Mark
Ruessink voor Mike Vos. Aalsmeer
werkte hard, maar dat was niet genoeg om onder de druk van D.S.O.
uit te komen. 82e minuut wissel: Giano Bonam voor Peter Neuvel. Het
gebeurde in de 90e minuut uit een
vrije trap van Leslie van den Berg.
De goed genomen vrije trap ging
via de vingertoppen van Ray Smidt
in het doel, 1–1. Jammer maar verdiend. De laatste 10 minuten hield
Aalsmeer nog stand en behield in
ieder geval één punt uit deze wedstrijd. Komende zaterdag 21 september speelt men uit tegen een
bekende tegenstander W.V.H.E.D.W.
Aanvang 14.30 uur. Locatie Sportpark Middenmeer aan de Radioweg
1098 in Amsterdam.
Jack van Muijden
tot de finale, maar verloor deze helaas nipt. Roy de Jong was terug
van weggeweest. Niet zo zeer van
de lange zomer, maar hij was enige tijd de weg naar het Dorpshuis
kwijt. Niet alleen had hij de weg
weer gevonden, ook liet hij zien
het darten niet te zijn verleerd. In
Poule D eindigde hij nog als derde, de rest van de avond verloor hij
niet meer, waardoor hij de winnaar
werd van de B Winnaar ronde.
De laatst nog niet genoemde darter uit Poule D haalde óók een finale. Wilco van Det bereikte voor
de vijfde keer ooit de finale van de
B Verliezerronde maar verloor jammerlijk. Poule E leverde weliswaar
niet zoveel finalisten af als Poule
D, maar deed het met drie finalisten ook lang niet slecht. Ook hier
won de winnaar van de poule, Tjitte
Miedema, al zijn (zes) wedstrijden
tot de Grote Finale. Omdat Tjitte zijn
zevende wedstrijd verloor werd hij
uiteindelijk tweede achter Erik Jan.
Remco Maarse eindigde als derde
in poule E, maar herstelde zich in
de B Winnaar ronde, waar hij echter wel de finale verloor van Roy.
Albert Geleijn was de derde finalist uit Poule E, maar de enige die
een finale won, namelijk de B Verliezerronde. Poule E had dan wel
één finalist minder dan poule D, de
hoogste uitgooi van de avond was
er wel uit afkomstig: Albert gooide
een mooie 120 finish. Hoewel niet
afkomstig uit Poule D of E bereikte Marco Cornelisse niet alleen de
finale van het tweede niveau, maar
won deze ook (van Peter) Tot slot
mocht Huib Gootjes gooien voor
de Triple Pot, maar hij vond de juiste triple niet. Op de website www.
poelseye is een filmpje van deze
poging te zien, plus alle andere relevante informatie over de dartclub.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 27 september.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het kaartseizoen is weer
begonnen bij buurtvereniging Allen
Weerbaar. Veel trouwe kaarters hadden het buurthuis weer gevonden,
maar er kunnen er nog meer bij. De
winnaars zijn Theo Wahlen met 5787
punten, Tiny Buwalda met 5651 punten en Henny Wahlen met 5561 punten. De marsenprijs is uitgereikt aan
Piet Schuit en Jan Alderden mocht de
poedelprijs mee naar huis nemen. Bij
het jokeren behaalde Jeffrey Hoekman de hoogste eer. De volgende
kaartavond is maandag 23 september
vanaf 20.00 uur in Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55. De zaal gaat
om 19.30 uur open voor inschrijving
en een kopje koffie of thee.

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 12 september was de eerste speelavond van
BV Oostend. Het was gezellig druk in
het Middelpunt. De eerste prijs in het
nieuwe seizoen is uitgereikt aan Ubel
met 5480 punten, gevolgd door mevrouw van de Made met 5321 punten
en op drie Wijntje met 5073 punten.
Tevens zijn deze avond de jaarprijzen 2012/2013 bekend gemaakt. De
heer J. de Nooy is kampioen geworden met 60164 punten, gevolgd door
de heren J. Bleeker met 60103 punten
en M. van der Vaart met 60030 punten. De volgende speelavond van BV
Oostend is op donderdag 26 september in gebouw Het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 20 september staat
weer koppelklaverjassen op het programma bij buurtvereniging Hornmeer.
Er wordt gekaart in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur. Iedereen is welkom. Om
19.30 staat de koffie klaar. Het koppelkaarten op 13 september is gewonnen door George en Jaap Lemmerzaal
met 5716 punten, op twee Meindert v/d
Terp en Gerard Pouw met 5340 punten
en op drie Ben Bon en Bert v/d Jagt
met 5118 punten. Bij het jokeren was
de hoogste eer voor Loes de Calavon.

Betsen winnen
bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30 tot
16.30 uur een gezellige kaartmiddag
in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, er is
ook gelegenheid voor rummicub en
hartenjagen. Op donderdag 12 september is het klaverjassen gewonnen
door Bets Romkema met 5237 punten,
op twee Henk van Wichen met 5184
punten en op drie Karel van der Linden met 5107 punten. Bets Teunen
was met 260 punten de beste jokeraar.

Tibor wint
1e dartavond
Aalsmeer - Het was weer een gezellige en spannende dartavond op dinsdag 10 september. Er werd hoog uitgegooid en er werd 180 gegooid door Tibor Hogevorst. Hij speelde over de hele avond prima en wist de eerste prijs te
behalen. Sebastiaan Dolk werd tweede
en Rene Rademaker derde. Iedere dinsdag is er weer darten vanaf 20.00 uur in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat
55. iedereen is van harte welkom

ZABO ronde 1
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO gaat zaterdag 21 september van start met
het 38e seizoen. De eerste speelronde
wordt gespeeld in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is welkom en de toegang tot de tribunes van
de sportzaal is gratis. Het programma van speelronde 1 ziet er als volgt
uit: om 18.35 uur Heemhorst Watersport tegen LEMO. Om 19.20 uur LEMO Gaat Los tegen Holex. Om 20.05
uur Amsec Beveiliging tegen Piller
Sport. Om 20.50 uur Schijf Grondboringen tegen Polonia Aalsmeer en om
21.35 uur tenslotte La Furia Roja tegen
VVZS. Kijk voor meer info op de vernieuwde website van de ZABO: www.
zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

